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Z Á P I S  

z 6. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním 

období konaného dne 26. června 2009 v Litomyšli  

 

 

Přítomní členové a přítomné členky Rady AKČR : 

 

1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

2. Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje 

3. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny 

4. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

5. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

6. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje 

7. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

8. PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

 

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

v Litomyšli v Pardubickém kraji. Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového 

harmonogramu: 

 
09.00 – 09.05                     Zahájení Rady AKČR 

09.05 – 10.30                     Jednání Rady AKČR, projednávání materiálů  

10.30 – 13.00                     Jednání Rady AKČR, vystoupení hostů 

13,00 – 13,05                     Ukončení zasedání Rady AKČR 

 

 

Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, schválení programu 

jednání  

Předseda AKČR a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek přivítal přítomné, 

poděkoval Mgr. Radko Martínkovi, hejtmanovi Pardubického kraje za organizaci zasedání a po 

konsensuálním schválení programu jednání zahájil 6. zasedání Rady AKČR v jejím 3. volebním 

období v Litomyšli.  

 

S ohledem na povodně navrhl předseda Asociace krajů ČR projednat mimořádný bod, a to  

pomoc Asociace krajů ČR krajům postiženým povodněmi.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 114 ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. souhlasí 

s vyčleněním finančního prostředků na pomoc Moravskoslezskému kraji, 

Olomouckému kraji, Zlínskému kraji a Jihočeskému kraji, které byly postiženy 

povodněmi v červnu 2009 v souhrnné výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion Kč) 

z rozpočtu Asociace krajů ČR, 
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II. žádá 

hejtmany Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje a 

Jihočeského kraje předložit Kanceláři AKČR přehled škod, které navrhují řešit 

z finančního příspěvku AKČR, 

 

III. ukládá 

řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR 

a) v součinnosti s dotčenými kraji připravit na příští zasedání Rady AKČR tisk, na 

jehož základě bude možné projednat a schválit vyčlenění finančních prostředků 

na odstranění nebo zmírnění konkrétních škod způsobených povodněmi v červnu 

2009, 

b) navrhnout způsob, jak účetně a daňově zajistit poskytnutí finančního příspěvku 

na pomoc výše uvedeným krajům 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

 

A. Organizační záležitosti 

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

Kanceláře. Připomenutí důležitých termínů, známých Kanceláři AKČR k 19. červnu 2009, vč. 

termínů zasedání Rady AKČR. 

 27.6. 2009                Zakončení CZ PRES v Bruselu – „street party“ 

 10.9. 2009 Olomouc – od 10hod do 16hod prezentace Armády ČR 

    (případně 8.10. 2009, Rakovník) 

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

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

slavnostní bohoslužba 

 5.-7.10. 2009           plenární zasedání Výboru regionů 

 8.-9.10. 2009            8. zasedání Rady AKČR v Karlových Varech u příležitosti 

festivalu turistických filmů Tourfilm 

 26.-27.11. 2009         9. zasedání Rady AKČR v Plzeňském kraji 

 2.-3.12. 2009             plenární zasedání Výboru regionů 

 14.-15.1. 2010         10. zasedání Rady AKČR v rámci veletrhu Regiontour v Brně 

 únor/březen 2010       11. zasedání Rady AKČR (dosud není stanoveno) 

 12.-13. 4. 2010         12. zasedání Rady AKČR (v rámci veletrhu ISSS 2010 v Hradci 

Králové) 

 27.4-1.5.2010            URBISINVEST 2010 (možnost zasedání Rady AKČR) 
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B. Projednávání materiálů 

 

1. Zápis z minulého 5. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 22. května 2009 

v Českém Krumlově - úkoly vyplývající z tohoto zápisu  

Projednáno bez připomínek. 

 

2. Rozhodnutí předsedy AKČR podle usnesení Rady AKČR 25/2005 v období od 15. 

května 2009 do 19. června 2009 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 115 ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         souhlasí 

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

ve věci jmenování člena Komise Rady AKČR pro financování krajů za Plzeňský 

kraj – dopis předsedy AKČR č.j.:182/2009 ze dne 2. června 2009, 

    II.          souhlasí 

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

ve věci nominace Asociace krajů ČR do dozorčích rad s.p. Povodí a s.p. Lesy ČR - 

dopis předsedy AKČR č.j.:188/2009 ze dne 8. června 2009, 

    III.         souhlasí 

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

ve věci nominace Asociace krajů ČR do dozorčí rady Výstaviště České Budějovice, 

a.s. - dopis předsedy AKČR č.j.:190/2009 ze dne 8. června 2009, 

    IV.         souhlasí 

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

ve věci vyjádření Asociace krajů ČR k návrhu vyhlášky o typech školských zařízení, 

u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných 

jednotek v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí - dopis předsedy AKČR 

č.j.:193/2009 ze dne 11. června 2009, 

     V.         souhlasí 

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

ve věci použití finančního balíčku Evropského plánu hospodářské obnovy v České 

republice - dopis předsedy AKČR č.j.: 197/2009 ze dne 16. června 2009. 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

3. Nominace zástupců AKČR do dozorčích rad podniků Povodí, s.p. 

V rámci diskuse Mgr. Hašek doporučil přerušit projednání tohoto bodu a požádal o pověření 

jednat v dané věci. 
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Usnesení Rady AKČR č. 116  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. pověřuje 

předsedu AKČR  

 a) projednáním nominací zástupců AKČR do dozorčích rad podniků Povodí Vltavy, 

s.p., Povodí Odry, s.p. a Povodí Ohře,s.p. s hejtmany jednotlivých krajů, kterých 

se povodí týkají, 

 b) předložením návrhu nominací do dozorčích rad podniků Povodí Vltavy, s.p., 

Povodí Odry, s.p. a Povodí Ohře, s.p. 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

 

4. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj a evropské záležitosti 

konaného dne 14. května 2009 na Sychrově  

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 117  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR  pro regionální rozvoj a evropské záležitosti 

konaného dne 14. května 2009 na Sychrově. 

 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

 

5. Zápis  ze zasedání Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností konaného ve dnech 4. - 

5. června 2009 ve Vysokém Mýtě 

V rámci diskuse navrhl předseda AKČR Mgr. Michal Hašek v bodě III. změnit text navrženého 

usnesení. 

Usnesení Rady AKČR č. 118  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

            zápis  ze zasedání Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností konaného ve dnech  

4. - 5.  června 2009 ve Vysokém Mýtě, 

      

II. souhlasí 

s ustavením pracovní skupiny Asociace krajů České republiky 

a)  složenou z členů Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností, ze zástupců 

Kanceláře AKČR a zástupce agentury, jež se stane vítězem otevřeného 

výběrového řízení, 

b)  aby její působností byla úzká spolupráce při vytváření koncepcí, příp. náplně 

jednotlivých dílčích mediálních projektů pro potřeby AKČR a jejich členů, 

 

III. žádá 

členy Rady AKČR,  
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aby navrhli členy pracovní skupiny pro tvorbu Hejtmanských listů, včetně předsedy 

a místopředsedy. 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

 

6. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti konaného ve dnech 2.-3. 

června 2009 na Vysočině 

Hejtman MUDr. Jiří Běhounek přednesl podrobné  informace o průběhu a závěrech jednání 

Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti konaného ve dnech 2.-3. června 2009 na Vysočině, 

kterého se osobně účastnil. 

Usnesení Rady AKČR č. 119  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti konaného ve dnech 

2.-3. června 2009 na Vysočině. 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

 

7. Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny pro evropské fondy konaného ve dnech 

11.-12.06.2009 ve Dvoře Královém nad Labem 

Hejtman Mgr. Radko Martínek přednesl informaci o novém systému průběžného financování, 

kde vysvětlil hlavní rozdíl mezi stávajícím a novým systémem financování projektů z ROPů. 

Usnesení Rady AKČR č. 120  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny AKČR pro evropské fondy konaného 

ve dnech 11.-12. června 2009 ve Dvoře Královém nad Labem. 

 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

 

8. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví konaného dne 11. června 2009 

v Hluboké nad Vltavou 

Hejtman MUDr. Jiří Běhounek přednesl podrobnou informaci o průběhu a závěrech jednání 

Komise Rady AKČR pro zdravotnictví konaného dne 11. června 2009 v Hluboké nad Vltavou. 

Dále MUDr. Jiří Běhounek  informoval o jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Hejtman 

Mgr. Radko Martínek navrhl vytvoření Asociace krajských nemocnic a poskytl informace, které 

získal při jednání s tripartitou, Ministerstvem zdravotnictví ČR a krajskou pobočkou VZP. 

Hejtman MVDr. Stanislav Mišák upozornil na problém, že VZP odmítá proplácet úkony 

podávání léků protože nesouhlasí s časovými limity, které stanoví úhradová vyhláška. Podklady 

k tomuto problému pak předal předsedovi Komise Rady AKČR pro zdravotnictví MUDr. 

Běhounkovi k dalšímu řešení. Předseda AKČR Mgr. Michal Hašek informoval o závěrech 

z jednání s předsedou vlády ČR ve vztahu ke zvýšení platů zaměstnanců ve zdravotnictví. 
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Usnesení Rady AKČR č. 121  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. schvaluje 

záměr vytvoření Asociace krajských nemocnic, 

 

II. žádá 

hejtmana Vysočiny  a místopředsedu AKČR MUDr. Jiřího Běhounka   

aby ve spolupráci s ředitelem Kanceláře AKČR připravil podklady pro rozhodování 

jednotlivých krajských samospráv ve věci vytvoření Asociace krajských nemocnic, 

 

III. žádá  

členy Rady AKČR 
aby do 1.7.2009 zpracovali a na Kancelář AKČR předložili celkovou analýzu 

ekonomických dopadů zvýšení platů ve zdravotnictví podle nařízení vlády 

č. 201/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů a porovnali tento ekonomický dopad se způsobem jeho finančního krytí, 

 

IV. pověřuje 

předsedu AKČR  

o projednání případných zjištěných disproporcí mezi finanční zátěží vyvolanou 

nařízením vlády č. 201/2009 Sb. a vyčleněnými finančními zdroji na pokrytí této 

zátěže s předsedou vlády ČR, pokud dopad na kraje bude vyšší než 35 mil. Kč,  

 

V. bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví konaného dne 11. června 

2009 v Hluboké nad Vltavou, 

 

VI. souhlasí 

s ustavením pracovní skupiny Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, Asociace 

ZZS a Rady AČMN ke koordinaci společného postupu při vyjednávání dalšího 

financování zdravotnictví, 

 

VII. podporuje 

návrh AČMN na společný postup všech regionálních nemocnic a krajů při 

vyjednávání výše úhrad a sjednávání smluvních podmínek pro tyto úhrady se 

zdravotními pojišťovnami s tím, že stejný postup je vhodné zvolit i při vyjednávání 

podmínek úhrad za poskytování neodkladné přednemocniční péče zdravotnické 

záchranné služby, 

 

VIII. žádá 

zdravotní pojišťovny 

a) pro rok 2009 o minimální navýšení úhrad zdravotní péče regionálním 

nemocnicím ve výši 7% v souladu s bodem A) Přílohy č.1 k vyhlášce 

č.464/2008 Sb., 

b) o finanční prostředky nezbytné pro navýšení platů od 1.7.2009, a to již 

v navýšení předběžných úhrad (záloh) od 1.7.2009 
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IX. doporučuje 

aby ve smluvních ujednáních regionálních nemocnic s VZP úhrady dosahovaly 

alespoň 7% v souladu s bodem A) přílohy č. 1 k vyhlášce č. 464/2008 Sb., a aby 

byla ve smlouvách zakomponována otázka normativu personálního vybavení dle 

VZP, který bude závazný a sankcionovaný, 

 

 

X. žádá 

Ministerstvo zdravotnictví 

o zastoupení krajů při tvorbě zdravotní politiky státu, 

 

 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

 

9. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro cestovní ruch dne 16. června 2009 v Nových 

Hradech 

Hejtman Mgr. Radko Martínek informoval o jednání s ministrem pro místní rozvoj Vondruškou 

na kterém pan ministr nabídl možnost společné prezentace krajů a agentury Czechtourism na 

výstavě Expo v Šanghaji. Dále přednesl svůj pohled na veletrh Regiontour z hlediska zapojení 

AKČR. Diskutovala se i možnost společné expozice krajů a Czechtourismu. 

Usnesení Rady AKČR č. 122  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro cestovní ruch dne 16. června 2009 

v Nových Hradech, 

 

II. pověřuje 

předsedu AKČR  

a) podpisem dopisu, kterým bude osloven ministr pro místní rozvoj s požadavkem 

představit záměr společné účasti agentury Czechtourism a krajů na výstavě Expo 

v Šanghaji,  

b) odpovědí na dopis pověřeného ředitele CzechTourismu Pavla Kosaře z 8.6.2009 

ve věci „Územního členění turistického potenciálu ČR“ ve  smyslu usnesení Komise 

Rady AKČR pro cestovní ruch č. 03/KCR/02/09, 

 

III. doporučuje 

členům AKČR 

zvážit zařazení finančních prostředků na systémovou podporu turistických 

informačních center do rozpočtů jednotlivých krajů, 

 

IV. nesouhlasí 

se zastoupením Asociace krajů ČR v Celostátním kolegiu cestovního ruchu ČR. 

 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
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10. Aktuální informace k procesu nominace zástupců AKČR do Výboru regionů 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 123  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

 informaci k procesu nominace zástupců AKČR do Výboru regionů. 
 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

 

11. Informace o účasti AKČR na veletrhu Urbisinvest 2009 a návrh spolupráce v roce 

2010 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 124  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

     hodnocení veletrhu URBIS INVEST 2009, který se uskutečnil v dubnu 2009, 

 

II. vyjadřuje 

podporu  obsahu a cílům veletrhu URBIS INVEST 2010 (dále jen „Veletrh“), který  

se uskuteční v prvé polovině dubna 2010 v Brně, 

 

III. doporučuje   

členům Rady AKČR, aby 

a) se účastnili Veletrhu, 

b) navrhli další klíčové oblasti a náměty, na které by mohl nebo měl být Veletrh 

z jejich pohledu zaměřen, pokud uznají za potřebné, 

c) pozvali vysoké školy, které působí v jejich regionu k prezentaci s nabídkou 

výzkumných projektů a dalších možností pro spolupráci s podnikateli pro oblast 

inovací, 

 

 

IV. schvaluje  

  ve smyslu Interních pravidel Asociace krajů ČR  pro stanovování záštit ( usnesení 

Rady AKČR  č. 93 dne 24. června 2005) záštitu Asociace krajů nad konáním 

Veletrhu v roce 2010 a propůjčuje organizátorům logo Asociace, které mohou 

používat pro dokumenty a předměty související s přípravou nebo vlastním konáním 

akce. Logo Asociace přitom musí být umisťováno na viditelném a důstojném místě 

odpovídajícímu významu organizace, 

 

V. ukládá  

 řediteli Kanceláře AKČR 

a) projednat se zástupci Veletrhů Brno a.s.  případné další možnosti spolupráce při 
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přípravě obsahu Veletrhu, 

b) připravit společně s BVV společně dopis, kterým  budou osloveni zástupci 

slovenských krajů s pozvánkou na setkání v rámci URBIS INVEST 2010 v Brně, 

c) připravit společně s BVV žádost na předsedu vlády ČR, aby se v rámci veletrhu 

Urbisinvest 2010  uskutečnilo za účasti hejtmanů zasedání vlády ČR 

k problematice rozvoje krajů ČR, 

 

VI. pověřuje  

  předsedu AKČR  

  a) podpisem dopisu, kterým budou osloveni zástupci slovenských krajů 

s pozvánkou na setkání v rámci URBIS INVEST 2010 v Brně, 

b) podpisem dopisu, kterým bude předseda vlády ČR požádán, aby se v rámci 

veletrhu Urbisinvest 2010  uskutečnilo za účasti hejtmanů zasedání vlády ČR 

k problematice rozvoje krajů ČR. 

 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

 

12. Jmenování předsedy, místopředsedů a člena Komise Rady AKČR pro informatizaci 

veřejné správy 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 125  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. jmenuje 

a) členem Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy: 

Ing. Bohumila Pecolda, vedoucího odd. informatiky KÚ Královéhradeckého kraje, 

b) předsedou Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy: 

                  Zdeňka Ryšavého, radního kraje Vysočina, 

c) místopředsedy Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy: 

                  Ing. Petra Hradeckého, radního Zlínského kraje 

                  Mgr. Petra Podholu, tajemníka hejtmana Jihočeského kraje 

                  Ing. Martina Bělčíka, poradce hejtmana Jihomoravského kraje. 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

 

13. Výroční zpráva AKČR za rok 2008 

Ředitel Kanceláře AKČR Ing. Martin Bělčík vysvětlil, jakým způsobem přistoupil k návrhu 

Výroční zprávy AKČR za rok 2008 a požádal hejtmany, aby zvážili zaslání kvalitnějších 

portrétových fotografií do Kanceláře AKČR a upozornil, že neexistuje společná fotografie členů 

Rady AKČR. Dále požádal hejtmany, aby zaslali své připomínky do Kanceláře AKČR do konce 

příštího týdne. Předseda AKČR Mgr. Michal Hašek navrhl prodloužení termínu pro zaslání 

připomínek do pondělí 6.7.2009.  
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Usnesení Rady AKČR č. 126  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  

návrh Výroční zprávy Asociace krajů ČR za rok 2008, 

 

II. žádá 

členy Rady AKČR, 

aby do 6.7.2009. zaslali své připomínky k výroční zprávě Kanceláři AKČR, 

 

III. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR 

a) zapracovat případné připomínky členů Rady AKČR k Výroční zprávě, 

b) zajistit tisk Výroční zprávy Asociace krajů ČR za rok 2008 a její distribuci na 

významné partnery Asociace krajů ČR. 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

14. Memorandum o spolupráci AKČR a Asociace nestátních neziskových organizací 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 127  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. deklaruje  

podporu vzájemné spolupráce vyjádřené v navrhovaném memorandu mezi AKČR a 

Asociací nestátních neziskových organizací (dále jen ANNO), 

 

II. bere na vědomí, 

že slavnostní podepsání memoranda o spolupráci mezi oběma partnery proběhne na 

7. zasedání Rady AKČR v Moravskoslezském kraji dne 11.9.2009, 

      

III. doporučuje 

             členům Rady AKČR 

             spolupracovat s ANNO na úrovni jednotlivých krajů. 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

15. Žádost o podporu celostátního projektu pro učňovskou mládež 

Projednáno bez připomínek. 
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Usnesení Rady AKČR č. 128  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.     bere na vědomí 

dopis předsedy organizačního výboru celostátního projektu pro učňovskou mládež, 

kterým žádá Asociaci krajů ČR o finanční podporu a záštitu uvedeného celostátního 

projektu, 

 

II.     schvaluje 

ve smyslu Interních pravidel Asociace krajů ČR  pro stanovování záštit (usnesení 

Rady AKČR  č. 93 dne 24. června 2005) záštitu Asociace krajů nad konáním 

celostátního projektu pro učňovskou mládež a propůjčuje organizátorům logo 

Asociace, které mohou používat pro dokumenty a předměty související s přípravou 

nebo vlastním konáním akce. Logo Asociace přitom musí být umisťováno na 

viditelném a důstojném místě odpovídajícímu významu organizace, 

 

III.     doporučuje 

                členům Rady AKČR, aby  

a) se účastnili diskuse u kulatého stolu k problematice odborného školství, která se 

uskuteční 18. 9. 2009 od 11:00 v Brně, 

b) provedli prezentaci projektu u jimi zřízených odborných škol a učilišť, 

c) participovali na tomto projektu z úrovně jednotlivých krajů, 

 

IV.     souhlasí, aby 

se AKČR finančně spolupodílela na realizaci celostátního projektu pro učňovskou 

mládež, a to do výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion Kč) 

 

V.     ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR 

technicky zajistit profinancování akce celostátního projektu pro učňovskou mládež 

do výše odsouhlaseného příspěvku, včetně účelového vyúčtování poskytnutého 

příspěvku z rozpočtu roku 2009  

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

16. Personálně-organizační situace v Kanceláři Asociace krajů ČR (od 25.6. 2009) 

Ředitel Kanceláře AKČR Ing. Martin Bělčík informoval, že RNDr. Mašek a JUDr. Koláček 

požádali o ukončení pracovního poměru dohodou. Oba požádali o odkup notebooku a 

mobilního telefonu, v případě RNDr. Maška i o odkup vozidla.   Majetek – notebooky a telefony 

– jsou morálně a  fyzicky opotřebené a doporučuje se je odprodat za symbolickou cenu. 

Odprodej auta se řídí znaleckým posudkem. Dále informoval o přijetí nového pracovníka 

JUDr. Duchoně a sdělil, že v této souvislosti dojde k navýšení počtu zaměstnanců o jednoho 

pracovníka po dobu 1 měsíce. Předseda AKČR Mgr. Michal Hašek poděkoval RNDr. Maškovi 

a JUDr. Koláčkovi především za vybudování kanceláře a zavedení systému práce AKČR. Návrh 

usnesení byl projednán bez připomínek. 
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Usnesení Rady AKČR č. 129  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

informaci o Personálně-organizační situaci v Kanceláři Asociace krajů ČR v době 

od  25.6.2009,  

 

II. souhlasí 

s navýšením počtu zaměstnanců Kanceláře AKČR k 1.7.2009 ze šesti na sedm a 

ukládá řediteli Kanceláře AKČR zajistit veškeré pracovně právní náležitosti spojené 

se vznikem tohoto nového pracovního místa, 

 

III. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR 

dořešit s odcházejícími pracovníky RNDr. Maškem a JUDr. Koláčkem (k 31.7. 

2009) personální a organizační otázky včetně všech materiálně technických 

záležitostí. 

 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

17. Mediální a marketingová podpora Asociace krajů ČR – návrh způsobu finančního 

krytí 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 130  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

dokument Návrh způsobu finančního krytí mediální a marketingové podpory 

Asociace krajů ČR. 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo8. Usnesení bylo přijato. 

 

18. Informace k průběhu realizace projektu Mediální a marketingová podpora Asociace 

krajů České republiky 

Ředitel Kanceláře AKČR Ing. Martin Bělčík seznámil přítomné se stavem projektu Mediální a 

marketingová podpora Asociace krajů České republiky a rozdal přítomným finální podobu 

zadávací dokumentace, jejíž výsledkem by měla být rámcová smlouva, jejíž uzavření 

s vybraným uchazečem se očekává do 7.9.2009. Dále Ing. Bělčík upozornil, že je nutné na 

přípravě Hejtmanských listů (zejména témat) začít pracovat již teď a dal do souvislosti tento 

projekt s usnesením Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností, které bylo přijaté 5. června 

2009 ve Vysokém Mýtě. Současně zmínil možnosti financování a sdělil, že jsou možné různé 

varianty. Financování je možné buď členským příspěvkem (ten musí být pro všechny stejný) 

nebo dotací, která buď může být pro všechny členy stejná nebo se může výše dotace lišit podle 

dohodnutých parametrů (např. podle počtu obyvatel nad 15 let v kraji, který se účastní na 

konkrétním projektu). Dále sdělil, že pokud se projektu bude účastnit všech 14 členů AKČR, tak 

finanční náročnost projektu odhaduje na 8 mil. Kč, což je necelých 600 000 Kč na člena. 

Předseda AKČR pak po diskusi navrhl, aby pro rok 2009 byl projekt financován z členského 

příspěvku  a způsob financování v dalších letech byl rozhodnutý na zářijovém nebo říjnovém 
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jednání Rady AKČR. RNDr. Mašek zmínil, že AKČR má k dispozici volné zdroje ve výši cca 

9 mil. Kč, ze kterých by bylo možné částečně pokrýt realizaci tohoto projektu. Ve vazbě na tyto 

informace hejtman Mgr. Radko Martínek navrhl, aby financování projektu pro rok 2009 bylo 

kryté tak, že cca 14 krát 200 000 Kč pokryje AKČR a 400 000 Kč dofinancují jednotliví 

členové. RNDr. Mašek uvedl,  že čísla jsou orientační a že část peněz bude uvolněna na 

zmírnění škod po záplavách, část bude uvolněná pro učňovskou mládež, část se použije na 

dořešení personálních otázek a je nutné zachovat i určitou rezervu, a proto za vhodnější 

považuje poměr financování 2:1 (členové:AKČR) s tím, že přesnou výši volných zdrojů 

Kancelář AKČR ještě přesně vyčíslí. Přítomní členové se pak konsensuálně shodli, že poměr 

2:1 považují za optimální, ale tento poměr musí potvrdit analýza disponibilních zdrojů AKČR, 

kterou zpracuje Kancelář AKČR. Mgr. Hašek diskusi uzavřel návrhem usnesení, které bylo  

přijato všemi přítomnými členy. 

Usnesení Rady AKČR č. 131  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

a) informaci o průběhu realizace projektu Mediální a marketingová podpora 

Asociace krajů České republiky předloženou ředitelem Kanceláře  Asociace krajů 

ČR, 

b) finální podobu zadávací dokumentace, 

c) harmonogram dalšího pokračováním veřejné zakázky „Mediální a marketingová 

podpora Asociace krajů České republiky“. 

 

II. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR 

a) vyčíslit přesnou finanční částku, kterou může AKČR použít pro financování 

Hejtmanských listů v roce 2009, 

b) korespondenčním způsobem zajistit hlasování Rady AKČR o návrhu financování 

projektu „Hejtmanské listy“ v roce 2009 formou členského příspěvku, 

c)zahájit přípravné činnosti k realizaci projektu „Hejtmanské listy“ v roce 2009.  

 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

19. Návrh na zřízení odborné pracovní skupiny AKČR pro vnější vztahy 

Hejtman Mgr. Jiří Zimola informoval o důvodech zřízení komise, která bude primárně řešit 

zahraniční vztahy krajů. Předseda AKČR Mgr. Michal Hašek v této souvislosti navrhl setkání 

s ministrem zahraničí, které by se mohlo uskutečnit na příštím zasedání Rady AKČR, a to i za 

účasti velvyslanců ČR v sousedních státech.  
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Usnesení Rady AKČR č. 132  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. zřizuje 

        odbornou pracovní skupinu AKČR pro vnější vztahy  

složenou z příslušných zástupců jednotlivých krajských úřadů zodpovědných za 

vnější a zahraniční vztahy,  

 

II. souhlasí 

aby v působnosti odborné pracovní skupiny AKČR pro vnější vztahy byla  

spolupráce a konzultace krajů v oblasti vnějších vztahů, zejména ve vztahu 

k zastoupení Asociace krajů ČR ve Výboru regionů, 

 

III. doporučuje 

       členům Rady AKČR, 

aby do této skupiny prostřednictvím Kanceláře AKČR nominovali jednoho svého 

zástupce dle bodu I., 

 

IV. pověřuje  

předsedu AKČR  

aby na příští jednání Rady AKČR pozval ministra zahraničí a podle možností 

zkoordinoval schůzku s velvyslanci ČR v sousedních zemích na téma regionální a 

zahraniční politiky krajů. 

 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

20. Usnesení Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči z jednání dne 19.6.2009 

v Telči 

Hejtman MUDr. Jiří Běhounek informoval přítomné  o průběhu a závěrech jednání Komise 

Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči, kterého se dne 19.6.2009 v Telči osobně účastnil a 

zdůraznil, že většina členů komise nesouhlasila s návrhem zákona o veřejnoprávních institucích 

v kultuře. Nikdo další se diskuse neúčastnil. 

Usnesení Rady AKČR č. 133  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

usnesení Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči z jednání dne 

19.6.2009 v Telči, 

 

II. nepodporuje 

na základě doporučení  Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči další 

přípravu věcného záměru zákona o veřejnoprávních institucích v kultuře. 

 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
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21. Vize rozvoje Kanceláře AKČR pro období 2009 – 2012 

Ředitel Kanceláře AKČR Ing. Martin Bělčík představil návrh vize Kanceláře AKČR pro období 

2009 – 2012 a podtrhl zejména nové cíle kanceláře, mezi kterými navrhuje i vztah s orgány 

veřejné správy a realizaci společných projektů. Vysvětlil, jak navrhovaná struktura Kanceláře 

AKČR podporuje navrhované poslání Kanceláře AKČR. Dále upozornil, že Kancelář AKČR 

nemá tiskového mluvčího a tato role je zajišťována ad-hoc ostatními pracovníky AKČR, popř. 

je tato činnost přenášena na členy AKČR a doporučil zřízení funkce tiskového mluvčího AKČR. 

Informoval, že naplnění deklarovaných cílů lze zajistit s 10 zaměstnanci Kanceláře AKČR. 

S tím lze očekávat nárůst mzdových výdajů o cca 1 mil. Kč do konce roku 2009 a dále další 

výdaje na IT (notebooky pro zaměstnance). Současně navrhl, aby část Kanceláře, která bude 

zaměřena na realizaci společných projektů, byla dislokována v Brně. V souvislosti 

s reorganizací nebude nutné pro rok 2009 zvýšit členský příspěvek. Předseda AKČR Mgr. 

Michal Hašek sdělil, že společné projekty lze řešit i externě, tedy nejen s využitím vlastních 

zaměstnanců. Hejtman Bc. Lubomír Franc požádal, aby částka, kterou bude navrženo vydávat 

na AKČR, byla známá co nejdříve tak, aby ji bylo možné včas zařadit do návrhu rozpočtu krajů. 

Hejtman MVDr. Stanislav Mišák poznamenal, že je zvýšený příspěvek v roce 2010 jak 

z hlediska rozšíření působnosti Kanceláře AKČR, tak z hlediska mediálního projektu. Předseda 

AKČR Mgr. Michal Hašek vydal úkol, aby Kancelář AKČR hledala další zdroje na 

profinancování své činnosti (např. fondy EU).  

Usnesení Rady AKČR č. 134  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

dokument Vize rozvoje Kanceláře AKČR pro období 2009 až 2012, 

 

II. souhlasí 

a) se změnou organizační struktury Kanceláře ke dni 1. 7. 2009, následně ke dni 1. 

8. 2009 a nárůstem počtu osob v Kanceláři na celkem 10 zaměstnanců v navržené 

organizační struktuře, 

b)  navrženým řešením dislokace Kanceláře v Praze a Brně, 

c) navrženým nákupem HW a SW vybavení pro nové zaměstnance Kanceláře, 

 

III. ukládá  

řediteli Kanceláře AKČR 

a) zrealizovat organizační změny na základě rozhodnutí Rady AKČR v bodě II. 

tohoto usnesení, 

Termín: červenec 2009 

b) zajistit veškeré pracovně právní náležitosti se vznikem nových pracovních míst 

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

Termín: červenec 2009 

c) předložit návrh změny rozpočtu na rok 2009, 

Termín: do 10.9. 2009 

d) předložit návrh zajištění dopravy Kanceláře, včetně modelu financování a 

dopadů do hospodaření Kanceláře, 

Termín: říjen 2009 
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e) zajistit dislokaci pracoviště Kanceláře v Brně, 

Termín: červenec 2009 
f) novelizaci vnitřních předpisů Kanceláře, 

Termín: do 10.9. 2009 

g) průběžně informovat Radu o aktuálním stavu. 

Termín: průběžně 

 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

22. Informace o problematice financování železničních kolejových vozidel z regionálních 

operačních programů 

Předseda AKČR Mgr. Michal Hašek přivítal hosty JUDr. Kovalčíkovou a Ing. Kocourka.  

Hejtman Mgr. Radko Martínek informoval o tom, že od jednání očekává potvrzení 

finančních prostředků na železniční kolejová vozidla dle předloženého tisku. Zdůraznil 

termín 3.12.2009, od kdy platí nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1370/2007/ES. Do tohoto data je nutné uzavřít s dopravci smlouvu, pokud bude 

postupováno podle starého nařízení Komise EU, což se s ohledem na novou kategorii 

kompenzace, nerozpracovanou v našem právním řádu, jeví jako pro kraje výhodnější.  

Kraje jsou odpovědné za zajištění dopravní obslužnosti území a nelze kraji vnutit uzavření 

smlouvy o veřejných službách s dopravcem, který by uspěl v řízení o poskytnutí dotace 

z ROP. Pro výběr dopravce pro poskytnutí dotace z ROP je na druhé straně podmínkou mít 

garanci dlouhodobého kontaktu pro zajišťování dopravních služeb. Jako řešení vidí model 

vystavěný na smlouvě o závazku veřejné služby, která bude  obsahovat speciální ustanovení 

pro případ získaní dotace z ROP. Právní aspekty ve svém vystoupení detailně  analyzovala 

JUDr. Daniela  Kovalčíková. Hejtman Martínek zdůraznil nutnost koordinovaného postupu 

krajů a obeznámil přítomné s dalšími postupovými  kroky včetně stanovení závazných  

termínu.   

 

Usnesení Rady AKČR č. 135  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

informace o problematice financování železničních kolejových vozidel 

z regionálních operačních programů, 

 

II. souhlasí  

s alokacemi finančních prostředků v rámci jednotlivých regionálních operačních 

programů, které jsou určeny pro financování nákupu (případně modernizace) 

železničních kolejových vozidel dle tabulky v bodě 2 Tisku 94  

       

III.  ukládá 

                   pracovní skupině AKČR pro evropské fondy  
zpracovat vzorovou výzvu regionálních operačních programů pro předkládání    

projektů na nákup (případně modernizaci) železnicích kolejových vozidel do konce 

července 2009, 
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                                                                                      Termín: do konce července 2009 

IV.   ukládá  

                    Komisi Rady AKČR pro dopravu 
                    navrhnout vzorovou úpravu dlouhodobých smluv na závazek veřejné služby  

v oblasti provozování hromadné železniční dopravy osob,  

 

                                                                                      Termín: do konce srpna 2009 
 

V. ukládá  

Mgr. Radko Martínkovi, 1. místopředsedovi AKČR a hejtmanovi 

Pardubického kraje  

zajistit pro představitele krajů návštěvu Zkušebního centra Výzkumného ústavu 

železničního, a.s. ve Velimi s prohlídkou možných vlakových souprav nasaditelných 

v 1. pol. roku 2012 na regionální dopravu. 

 

VI. ukládá 

Komisi Rady AKČR pro dopravu a Komisi Rady AKČR pro financování krajů 

posouzení a přípravu dokumentu pro koordinovaný postup krajů vůči Ministerstvu 

financí a Ministerstvu dopravy při čerpání 3,2 mld. Kč na dofinancování závazku 

veřejné služby pro rok 2009. 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

23. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR – Grémium ředitelů krajských úřadů ve dnech 

12.-13. března 2009 ve Zlínském kraji,  16.-17. dubna 2009 v Plzeňském kraji a 21.-22. 

května 2009 na Vysočině 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 136  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR – Grémium ředitelů krajských úřadů ve 

dnech 12.-13. března 2009 ve Zlínském kraji,  16.-17. dubna 2009 v Plzeňském kraji 

a 21.-22. května 2009 na Vysočině. 

 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

24. Různé: 

a) Memorandum o spolupráci mezi AKČR a MVČR v oblasti informatizace 

veřejné správy 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 137  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.               bere na vědomí 

                 Memorandum o spolupráci mezi AKČR a MVČR v oblasti informatizace veřejné 

správy ze dne 2. června 2009. 
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Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

 

b) Žádost o převzetí záštity AKČR nad mezinárodní konferencí k rozvoji systémů 

vzdělávání ve veřejné správě ve dnech 2.-4. září 2009 v Olomouci 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 138 ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

 žádost o převzetí záštity AKČR nad mezinárodní konferencí k rozvoji systémů 

vzdělávání ve veřejné správě ve dnech 2.-4. září 2009 v Olomouci, 

 

II. souhlasí 

s udělením záštity AKČR nad mezinárodní konferencí k rozvoji systémů vzdělávání 

ve veřejné správě ve dnech 2.-4. září 2009 v Olomouci. 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

 

c) Informace o veletrzích v Brně, které jsou svým obsahem zajímavé pro AKČR a 

případně i pro jednotlivé kraje včetně akcí, které obě strany již realizují 

(REGIONTOUR, Urbis Invest) 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 139 ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

Informaci o veletrzích v Brně, které jsou svým obsahem zajímavé pro AKČR a 

případně i pro jednotlivé kraje včetně akcí, které obě strany již realizují 

(REGIONTOUR, Urbis Invest) a včetně aktuálního přehledu vybraných projektů 

BVV pro spolupráci s AKČR v roce 2009 a 2010 vhodných pro prezentaci a 

zejména pro rozvoj jednotlivých regionů ČR ve smyslu schválené spolupráce BVV a 

Asociace krajů ČR (usnesení Rady AKČR č. 357/2006 ze dne 15.12.2006 definující 

spolupráci mezi AKČR a Veletrhy Brno). 

 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

 

C. Vystoupení hostů  

Bc. Lucie Pešková - ředitelka Sdružení Linky bezpečí 

Hlavním  bodem jednání s ředitelkou Sdružení Linky bezpečí bylo představení Linky bezpečí – 

sociální služby telefonické krizové pomoci pro děti a mládež do 18 let a studentům do 26 let a 

rodičům těchto dětí a mladých lidí formou prezentace, která je přílohou tohoto zápisu. 

Na závěr prezentace  Mgr. Michal Hašek, předseda AKČR navrhl, aby AKČR doporučila všem 

svým členům finančně podpořit projekt Linka bezpečí a dále doporučil, aby se hejtmani na 

finanční podpoře podíleli i osobně s tím, že on sám tento projekt finančně podpoří. 
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Usnesení Rady AKČR č. 140  ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.                doporučuje 

                  členům AKČR 

                  finančně podpořit projekt Linka bezpečí. 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 

 

Radim Jančura - majitel společnosti STUDENT AGENCY 

Hlavním  bodem jednání s  Radimem Jančurou, majitelem společnosti STUDENT AGENCY 

byla prezentace na téma, jaké jsou výhody tendru ve veřejné přepravě, kterou přednesl 

obchodní ředitel společnosti Regiojet, která je dceřinou společností společnosti Student Agency. 

Prezentace je v příloze tohoto zápisu. Michal Hašek konstatoval, že prezentace nenaplnila 

očekávání AKČR, protože bylo domluveno, že Student Agency, potažmo Regiojet předloží 

konkrétní nabídku, nikoliv pouze formální prezentaci, proč je výhodné tendrovat na železnici. 

Radim Jančura na závěr konstatoval, že jsou připraveni na vyžádání konkrétní nabídku 

předložit. 

 

Václav Krása - předseda Národní rady osob se zdravotním postižením  

Hlavním  bodem jednání s  Václavem Krásou - předsedou Národní rady osob se zdravotním 

postižením byla politika krajů vůči osobám se zdravotním postižením. Václav Krása představil 

své další kolegy, které přizval na jednání s AKČR, jimiž byli Mgr. Jiří Morávek 1. 

místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením a Mgr. Jan Uherka, místopředseda 

Národní rady osob se zdravotním postižením. Václav Krása dál objasnil poslání a způsob 

činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením. Dále Václav Krása sdělil, že by chtěl, 

aby Národní rada osob se zdravotním postižením byla partnerem krajů a krajských úřadů a 

informoval, že s většinou krajů je navázána dobrá spolupráce zejména v oblasti Plánů 

vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Dále sdělil hejtmanům, že by 

přivítal, pokud by při krajských radách vznikly Komise pro řešení problematiky osob se 

zdravotním postižením tak, jako tomu je v Moravskoslezském kraji. Chtěl by, aby se vzájemná 

spolupráce v jednotlivých krajích institucionalizovala a unifikovala.  

 

Mgr. Pavel Hříbek - předseda Evropského institutu pro udržitelný rozvoj 

Hlavním  bodem jednání s  Mgr. Pavlem Hříbkem - předsedou Evropského institutu pro 

udržitelný rozvoj byla jeho prezentace Mezinárodního projektu Euroklíč, která je přílohou 

tohoto zápisu. Na závěr prezentace navrhl hejtman Mgr. Radko Martínek následující usnesení 

Rady AKČR, které bylo schváleno. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 141 ze dne  26. června 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. doporučuje  

členům AKČR, aby 

a) zahájili jednání o spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením, 

b) zahájili jednání o implementaci projektu Euroklíč na úrovni jednotlivých krajů. 

 

Hlasování: z 8 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 8. Usnesení bylo přijato. 
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Ing. Martin Jahn -  prezident Sdružení automobilového průmyslu 

Hlavním  bodem jednání s  Ing. Martinem Jahnem -  prezidentem Sdružení automobilového 

průmyslu byla jeho prezentace k situaci v českém automobilovém průmyslu s ohledem 

k probíhající světové finanční krizi. Prezentace Ing. Jahna je přílohou tohoto zápisu. V rámci 

své prezentace zejména zdůraznil celospolečenskou nutnost přivést mladé lidi ke vzdělávání 

v technických oborech. V této oblasti vidí velký potenciál spolupráce s AKČR vedle péče o 

životní prostředí, jako je zákaz pátečních jízd kamionů apod.  

V rámci  jednání vyjádřili obě strany zájem podepsat společné memorandum o spolupráci. 

Memorandum bylo následně slavnostně podepsáno v rámci  tiskové konference k 6. zasedání 

Rady AKČR. 

K tomu vystoupil hejtman Mgr. Radko Martínek, který ocenil dosavadní spolupráci např. v 

oblasti vzdělávání automechaniků.  Potvrdil problém se zájmem studentů o technické obory. Na 

to reagoval Ing. Jahn, který informoval, že Škoda auto musí velkou část nově přijatých 

zaměstnanců rekvalifikovat z jiných oborů. 

Hejtman MVDr. Stanislav Mišák, sdělil, že považuje za problém, že výdaje firem do vzdělání 

mladých lidí (učňů) nejsou daňově uznatelné. Dále sdělil, že je nutné najít cestu, jak oslovit 

rodiče dětí, které nastupují na střední školy, protože právě oni rozhodují o tom, do jaké školy 

nastoupí. Ing. Jahn doplnil, že velký význam mají i výchovní poradci na úrovni základních a 

středních škol. 

Hejtman MUDr. Jiří Běhounek upozornil, že chybí technické obory v osnovách základních škol. 

Na to navázal hejtman Mgr. Martínek a sdělil, že rovněž považuje za důležité se více věnovat 

dětem na základních školách a přilákat je k technickým oborům. 

Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje informovala, že Ústecký kraj zkouší zavádět 

finanční podpory pro úspěšné žáky učňovských oborů. Ing. Jahn potvrdil, že finanční motivace 

je velmi efektivní a vyjádřil přesvědčení, že Ústecký kraj bude ve svém úsilí úspěšný.  

 

 

D. Závěr 

Místopředseda AKČR Mgr. Radko Martínek v zastoupení předsedy AKČR poděkoval všem 

zúčastněným a ukončil 6. zasedání Rady AKČR s tím, že příští zasedání se uskuteční ve dnech 

10. a 11.září 2009 v Moravskoslezském kraji.  

 

 

 

Mgr. Michal Hašek, v.r.  

                     předseda Asociace krajů ČR 
Zapsali:  

JUDr. Karel Koláček 

Ing. František Kofroň MBA 

V Litomyšli, dne 26. června 2009    

 


