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Z Á P I S 
z 8. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, 

konaného dne 9. října 2009 v Karlových Varech

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. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje
5. Doc. MUDr. Milada Emmerová, hejtmanka Plzeňského kraje
6. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
7. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
8. Paedr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje
9. Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje
10. MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje

Přítomní zástupci členů Rady AKČR :

1. Mgr. Arno Fišera, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje
2. Ing. Jaromír Slíva, radní Jihočeského kraje

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu:

08.30 – 08.35 Zahájení Rady AKČR
08.35 – 11.45 Jednání Rady AKČR, projednávání materiálů
09.45 – 11.00 Jednání Rady AKČR, vystoupení hostů
10.40 – 11.00 Tisková konference

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

Předseda AKČR a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek přivítal přítomné, 
poděkoval Paedr. Josefu Novotnému, hejtmanovi Karlovarského kraje za organizaci zasedání 
a zahájil zasedání. Navržený program jednání byl konsensuálně schválen všemi přítomnými 
členy Rady.

B. Aktuální informace předsedy AKČR
Jednání k aktuálním otázkám zahájil předseda AKČR a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. 
Michal Hašek stručným shrnutím zásadní politických otázek a navrhnul jejich samostatné 
projednání, včetně formulace návrhu usnesení. Jednalo se o tato klíčová témata: 
- nominace člena Evropské komise za ČR
- dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy
- stav projektu datových schránek
- čerpání prostředků z Globalizačního fondu EU
- zajištění regionální dopravy
- aktuální situace ve zdravotnictví
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Ad – nominace člena Evropské komise za ČR

Po krátké rozpravě přijala Rada usnesení k obsazení místa komisaře EK za ČR.

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

Ad – dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy

Po krátké rozpravě bylo přijato navržené usnesení k dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy 
Českou republikou.

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

Ad – stav projektu datových schránek

Rada se zabývala obšírně současným stavem projektu datových schránek realizovaným 
Ministerstvem vnitra. Místopředseda Rady AKČR a hejtman Středočeského kraje 
MUDr. David Rath zhodnotil nevýhody realizovaného systému oproti běžné internetové 
korespondenci s elektronickým podpisem a rekapituloval předchozí pokusy o odsunutí 
projektu. V diskusi byla konstatována nevhodná filosofie projektu a zejména alarmující 
současný stav projektu, za který nese odpovědnost minulá vláda. Zároveň bylo v diskusi 
vysloveno i znepokojení nad skutečností, že Ministerstvo vnitra dosud nevypracovalo analýzu 
vynaložených finančních prostředků na projekt datových schránek. Následně Rada přijala 
usnesení k aktuálnímu stavu projektu.

Usnesení Rady AKČR č. 178 ze dne 9. října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. Vyzývá
vládu k urychlené nominaci na místo člena Evropské komise za ČR

II. Podporuje 
na základě dosavadních zkušeností z výkonu funkce člena Evropské 
Komise za ČR nominaci PhDr. Vladimíra Špidlu

Usnesení Rady AKČR č. 179 ze dne 9. října 2009
Rada Asociace krajů České republiky

I. Vyzývá 
presidenta republiky k urychlenému dokončení ratifikace Lisabonské 
smlouvy v zájmu občanů České republiky
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Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

Ad - čerpání prostředků z Globalizačního fondu EU

V dalším jednání byla diskutována možnost čerpat na řešení hospodářské situace v regionech 
a mikroregionech prostředky z Globalizačního fondu EU. Přes některá významná omezení 
čerpání (výpadky v zaměstnanosti přesahující 500 zaměstnanců a přesun výroby mimo EU) se 
členové Rady shodli na nezbytnosti požádat vládu o urychlenou žádost ve směru k EK a přijali 
následující usnesení.

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

Ad – zajištění regionální dopravy

V rámci rozpravy věnované otázkám zabezpečení železniční dopravní obslužnosti v krajích, 
přípravy smlouvy s dopravci a podpisu Memoranda k dopravní obslužnosti s vládou ČR uvedl 
I. místopředseda Rady AKČR a hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek aktuální 
informace ke smlouvě s dopravci a k textu Memoranda.
Dále upozornil na negociované změny v Memorandu, zejm. na kompromis přijatý v 
čl. III odst.1 písm.d).

Usnesení Rady AKČR č. 180 ze dne 9. října 2009
Rada Asociace krajů České republiky

I. Vyjadřuje
hluboké znepokojení nad současným stavem projektu datových schránek, 
který byl založen vládou premiéra Mirka Topolánka a současný stav
považuje za osobní selhání bývalého ministra vnitra Ivana Langra a jeho 
náměstka Zdeňka Zajíčka

II. žádá
Ministerstvo vnitra o urychlené vypracování finančních, procesních a 
organizačních dopadů současného stavu projektu 

Usnesení Rady AKČR č. 181 ze dne 9. října 2009
Rada Asociace krajů České republiky

I. Vyzývá
vládu k neodkladné přípravě žádosti Evropské komisi o dotaci 
z Globalizačního fondu EU s cílem řešit důsledky krize v jednotlivých 
regionech a mikroregionech ČR 
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Na závěr upozornil na povinnost Ministerstva dopravy konzultovat s kraji i změny v dálkové 
dopravě a na závazný charakter poměru financování mezi státem a kraji po dobu 10 let. 
V rámci diskuse pak byly rozebírány rozdílné podmínky ve financování železniční dopravy 
mezi jednotlivými kraji. I. místopředseda Rady AKČR a hejtman Pardubického kraje 
Mgr. Radko Martínek dále upozornil na vázanost změny poměru děleného financování 
v průběhu účinnosti Memoranda na dohodu ostatních krajů s tím, že cílem by měl být ve všech 
krajích zhruba stejná podíl financování státem a kraji (viz dopis hejtmana Moravskoslezského 
kraje Ing. Jaroslava Palase). Předseda Rady AKČR a hejtman Jihomoravského kraje 
Mgr. Michal Hašek uvedl konkrétní případy zajištění dopravní obslužnosti v Jihomoravském 
kraji. K návrhu textu s vědomí, že bude ještě posouzen mezi jednotlivými ministerstvy a
úřadem vlády přijala Rada následující usnesení.

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

Následně předseda Rady AKČR Mgr. Michal Hašek a hejtman Jihomoravského kraje upřesnil 
některé organizačně-technické detaily slavnostního podpisu Memoranda s předsedou vlády, 
ministrem financí a ministrem dopravy.

V další části diskuse věnovaného železniční dopravě upřesnil I. místopředseda Rady a 
hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek některé organizační detaily k možnému 
podpisu smlouvy (vhodné datum podpisu) včetně upozornění na některá rizika při výběru 
dopravce mimo České dráhy zejména z hlediska financování z ROP; dále vyzval přítomné 
členy Rady k účasti na prezentační akci ve Velimi 26.10. t.r. Na závěr uvedl, že smlouvy 
nebudou přílohou Memoranda, protože nebyly součástí materiálu do vlády. K dotazům , jak 
postupovat v rámci případných výběrových řízení, byli členi Rady upozorněni, že 

Usnesení Rady AKČR č. 182 ze dne 9. října 2009
Rada Asociace krajů České republiky

I. Pověřuje
předsedu AKČR Mgr. Michala Haška a1. místopředsedu AKČR 
Mgr. Radko Martínka parafováním finálního návrhu textu Memoranda 
o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou 
železniční osobní dopravou 

II. Ukládá
členy Rady AKČR o projednání návrhu Memoranda o zajištění 
stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní 
dopravou v krajských orgánech

III.Doporučuje
členům Rady podepsání Memoranda

IV. Pověřuje
předsedu AKČR Mgr. Michala Haška podpisem Memoranda o zajištění 
stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní 
dopravou za AKČR

Termín: po podpisu všech členů 
Rady
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memorandum neomezuje formu zadání. Současně bylo upozorněno, že výběrová řízení pouze 
na vybrané tratě popírají celkový model financování, který byl připraven pro zajištění 
dopravní obslužnosti v oblasti regionální železniční dopravy celého území kraje. 
K předloženým návrhům přijala Rada následující usnesení.

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

Ad – aktuální situace ve zdravotnictví

V rámci diskuse věnované aktuálním otázkám ve zdravotnictví nejprve seznámil 
místopředseda Rady AKČR a hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek členy Rady se 
závěry posledního zasedání Komise Rady AK pro zdravotnictví (viz. samostatný bod jednání).
Za jeden z hlavních problémů označil nedostatečnou komunikaci Ministerstva zdravotnictví 
s kraji a zásadní nedostatky ve financování zdravotnických zařízení zřizovaných kraji. 
Upozornil, že v roce 2009 došlo k dalšímu „rozevírání nůžek“ mezi financováním fakultních 
nemocnic (nárůst cca 12%) a krajských nemocnic (nárůst cca 6%). Podrobně informoval o 
stavu vzájemných kontaktů s Asociací českých a moravských nemocnic (dále jen“Asociace“) 
a o možnosti zřízení sekce krajských nemocnic v rámci AČMN. Dále informoval o současném 
stavu příprav na pandemii prasečí chřipky, který projednávala Komise Rady AKČR pro 
zdravotnictví.
V rozpravě byl diskutován zejména dlouhodobě trvající stav spolupráce krajů s MZDr a 
zdravotními pojišťovnami (zejm. VZP), a to především naprosto nedostatečná úroveň 
komunikace a z toho vyplývající zpoždění v uzavírání dodatků ke smlouvám se zdravotními 
pojišťovnami i na r. 2009. Místopředseda Rady AKČR a hejtman Středočeského kraje 
MUDr. David Rath uvedl konkrétní případy ze Středočeského kraje vedoucí i ke zpožďování 
plánovaných operací a upozornil na další očekávané zhoršení situace pro rok 2010.
Jako dílčí téma byla diskutována otázka účasti krajských nemocnic v rámci systému AČNM z 
hlediska výhod a nevýhod účasti. V rámci diskuse k pandemickému plánu byla konstatována 
nekoncepčnost práce orgánů hygienické služby včetně neodůvodněného přenášení 
odpovědnosti na kraje, které ke splnění úkolu nemají dostatek nástrojů. Dále byla podrobně 
probírána otázka úhradové vyhlášky, kde systém DRG (diagnosis related groups) svojí 
složitostí opět znevýhodňuje krajské nemocnice oproti fakultním. Členové Rady se shodli na 
zcela zásadní nutnosti změny přístup ve vztahu k MZDr a jím řízené VZP, s konstatováním, že
dosavadní přístup státu k financování zdravotnictví řízenému kraji je diskriminační. 
K předmětné věci bylo přijato následující usnesení.

Usnesení Rady AKČR č. 183 ze dne 9. října 2009
Rada Asociace krajů České republiky

I. Bere na vědomí
návrh Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní 
dopravě

II. žádá
členy Rady o zaslání připomínek ke smlouvě I. místopředsedovi Rady 
AKČR a hejtmanovi Pardubického kraje Mgr. Radko Martínkovi 

Termín: do 30. října 2009
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Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

V rámci následné diskuse bylo dohodnuto ustavit pracovní skupinu složenou z místopředsedů 
Rady hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmanky Plzeňského kraje doc. 
MUDr. Milady Emmerové a hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha k přípravě 
návrhu koordinovaného postupu ve věci financování krajského zdravotnictví. Dále bylo 
dohodnuto, že členové Rady oznámí místopředsedovi Rady MUDr. Jiřímu Běhounkovi do 
16.10.t.r. jméno pověřené osoby, která bude pověřena komunikací aktuálních problémů ve 
financování krajského zdravotnictví. 

V závěru části aktuálních informací předseda AKČR a hejtman Jihomoravského kraje 
Mgr. Michal Hašek seznámil členy Rady s podnětem člena Rady Magistrátu hl. m. Prahy 
JUDr. Petra Hulinského, Ph.D. k odstranění nesouladu volebního období hl. města Prahy a 
krajů. Na základě diskuse konstatováno, že předmětným problémem se bude zabývat Odborná 
pracovní skupina AKČR pro legislativu a návrh je předpokládáno projednat na příštím 
zasedání Rady za účasti JUDr. Petra Hulinského. 

C. Organizační záležitosti

a) Připomenutí důležitých termínů, známých Kanceláři AKČR ke dni 8. října 2009, 
vč. termínů zasedání Rady AKČR:

13.-15.10. 2009 17. plenární zasedání CLARE ve Štrasburku
26.-27.10 2009 prezentace vozidel pro příměstskou a regionální dopravu, 

Zkušební centrum Velim
10.-11.11. 2009 URBANUS konference Města a vyvážený rozvoj, Praha
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)

Usnesení Rady AKČR č. 184 ze dne 9. října 2009
Rada Asociace krajů České republiky

I. Vyjadřuje
hluboké znepokojení nad současnou politikou Ministerstva zdravotnictví 
a Všeobecné zdravotní pojišťovny, která způsobuje vážné problémy ve 
financování zdravotnických zařízení zřizovaných kraji, včetně zvyšování 
zadluženosti a odkládání operací

II. Žádá 
předsedu vlády
a) k uspořádání společného jednání s ministryní zdravotnictví a 

ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny
b) k obměně zástupců státu v řídících orgánech Všeobecné zdravotní 

pojišťovny
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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)

b) Připomenutí termínů konání zasedání komisí Rady, známých Kanceláři AKČR ke 
dni 8. října 2009:

Bude určen Grémium ředitelů KÚ
7.-8.10.2009 Komise pro cestovní ruch
13.-14.10. 2009 Komise pro veřejnou správu
Bude určen Komise pro financování krajů
Prosinec 2009 Komise pro školství a sport
15.-16.10. 2009 Komise pro kulturu a památkovou péči
Bude určen Komise pro regionální rozvoj a evropské záležitosti
26.-27.10. 2009 Komise pro životní prostředí a zemědělství
3.-4.11. 2009 Komise pro sociální záležitosti
Bude určen Komise pro dopravu
20.10. 2009 Komise pro zdravotnictví
15.-16.10. Komise pro vztahy s veřejností
Bude určen Odborná pracovní skupina AKČR pro legislativu
Bude určen Odborná pracovní skupina AKČR pro evropské fondy
18.9. 2009 Výkonná koordinační skupina AKČR pro záležitosti evropských 

fondů
5. 11. 2009 Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy
25.-26. 11. 2009 Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém
Bude určen Odborná pracovní skupina AKČR pro vnější vztahy
Bude určen Revizní komise

c) Přehled převzatých záštit
a) Konference „Milníky digitální televize“, 5. října 2009, Hotel Voroněž, Brno
b) URBANUS 2009 „Města a vyvážený rozvoj regionů“- 10-11. Listopadu 2009, 

Nová radnice Magistrátu hlavního města Prahy
c) 18. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií z celé České republiky – 26. 

listopadu 2009, Vysoká škola ekonomická v Chebu 
d) 14. ročník celorepublikové soutěžní přehlídky řemesel SUSO (Ostrava –

výstava „Dům a byt“, Olomouc- výstava „Stavotech“, Lysá nad Labem – výstava 
„Stavitel“, Litoměřice  - výstava „Můj dům, můj hrad“, Karlovy Vary – výstava 
FOR ARCH  Karlovy Vary a finále soutěže v Praze při FOR ARCH 2010).

d) Informace o žádostech organizací o vystoupení jejich zástupců na některém z 
nejbližších zasedání Rady AKČR, které Kancelář AKČR eviduje ke dni 8. října 
2009:

a) PaedDr. Slávek Hrzal, ředitel ankety Zlatý Ámos, Téma: představení ankety Zlatý 
Ámos

b) zástupci České doteky hudby, Em-Art
c) Bc. František Winter, předseda Národní sítě Místních akčních skupin
d) Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR
e) Dr. Stanislav Fiala, výkonný ředitel Asociace českých a moravských nemocnic
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f) PharmDr. Martin Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv
g) Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně SÚJB, Téma: Radonový program ČR
h) Victor Julian Hernandez Leon, velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela

D. Projednávání materiálů

1. Zápis ze 7. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 11. září 2009 ve 
Frenštátu pod Radhoštěm - úkoly vyplývající z tohoto zápisu 

Projednáno bez připomínek.
Zápis z 7. Zasedání Rady AKČR byl jednomyslně schválen

2. Rozhodnutí předsedy AKČR podle usnesení Rady AKČR č.25/2005 v období od 
5. září 2009 do 30. září 2009

Projednáno bez připomínek.

Usnesení Rady AKČR č. 186 ze dne 9. října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. Schvaluje
podle usnesení Rady č. 25 ze dne 11. února 2005 tato rozhodnutí předsedy Rady 
AKČR přijatá v období od 5. září 2009 do 30. září 2009:

a) nominace zástupců AKČR do Výběrové komise pro projekty předložené 
v rámci 3.a 4. Výzvy IOP v oblasti 3.2. Služby veřejného zdraví (č.j. 
Ode/310/2009),

b) udělení záštity konferenci „Mílníky digitální televize „(č.j.Ode/311/2009),

c) stanovisko k materiálu „Návrh vyhlášky o účetních záznamech v technické 
formě vybraných účetních jednotek, jejich předávání do centrálního systému 
účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy 
účetních záznamů“(č.j. Ode/322/2009),

d) nominace zástupce AKČR do rozkladové komise MMR pro rozhodování 
podle správního řádu v oblasti evropských seskupení pro územní spolupráci 
(č.j.Ode/323/2009). 

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

3. Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj konaném ve dnech 3.-
4. září 2009 v Ostravě

V rámci diskuse Předseda Rady AKČR a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal 
Hašek navrhnul doplnění usnesení o nominaci člena komise za Jihomoravský kraj.

http://www.sujb.cz/docs/CV_D_Drabova.pdf
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Usnesení Rady AKČR č. 187 ze dne 9. října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. bere na vědomí
zápis z jednání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj konaném ve dnech 
3.- 4. září 2009 v Ostravě

II. vyzývá
ministerstvo životního prostředí k okamžité nápravě neefektivního systému 
administrace projektů včetně nastavení systému financování projektů dle 
standardních postupů v rámci OP ŽP

III. žádá
ministerstvo životního prostředí k převodu části finančních prostředků plynoucích 
z podepsané dohody mezi ČR a Japonskem (o prodeji cca 40 mil. tun CO2 za cca 
10 mld. Kč) pro účel realizace projektů zateplení veřejných budov

IV. doporučuje 
ve spolupráci s ministerstvem vnitra vytvořit společnou pracovní skupinu 
k problematice „Smart administration“

V. jmenuje  
a) do společné pracovní skupiny k problematice „Smart administration“ 

Ing. Kláru Dostálovou
b) členem Komise pro regionální rozvoj za Jihomoravský kraj RNDr. Miloše 

Šifaldu

VI. pověřuje
předsedu Rady AKČR Mgr. Michala Haška projednáním návrhů uvedených 
v bodě III. a bodě IV. tohoto usnesení

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

4. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů, které se konalo 
dne 24. července 2009 v Jihlavě.

Projednáno bez připomínek.
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Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

5. Jmenování p. Mgr. Jiřího Šafránka členem komise pro informatizaci veřejné 
správy

Projednáno bez připomínek.

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

6. Zápis z jednání Výkonné koordinační skupiny konaného dne 18. září 2009 v 
Jihlavě 

Projednáno bez připomínek.

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

7. Zápis z jednání komise AKČR pro sociální záležitosti konané 8. -9. září 2009 
v Libereckém kraji

Projednáno bez připomínek

Usnesení Rady AKČR č. 188 ze dne 9. října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. bere na vědomí 
zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů

Usnesení Rady AKČR č. 189 ze dne 9.října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. jmenuje 
Mgr. Jiřího Šafránka, členem Komise Rady AKČR  pro informatizaci veřejné 
správy

Usnesení Rady AKČR č. 190 ze dne 9.října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. bere na vědomí
zápis z jednání Výkonné koordinační skupiny pro evropské fondy konaného dne 
18. září 2009 v Jihlavě

Usnesení Rady AKČR č. 191 ze dne 9.října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. Bere na vědomí 
zápis z jednání komise AKČR pro sociální záležitosti konané 8. -9. 9. 2009 
v Libereckém kraji



11

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

8. Zápis z 23. zasedání odborné pracovní skupiny AKČR pro evropské fondy 
konaného dne 9. září 2009 v Praze

Projednáno bez připomínek

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

9. Různé

a) Návrhy textů pro výzvu MŠMT
Projednáno bez připomínek

II. Vyslovuje znepokojení
nad snížením finančního rámce pro zajištění sociálních služeb v rámci návrhu 
státního rozpočtu na rok 2010

III. Žádá
vládu a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
a) o navýšení finančního rámce pro zajištění sociálních služeb v rámci návrhu 

státního rozpočtu na rok 2010 na úroveň roku 2009
b) v případě nenavýšení finančního rámce pro zajištění sociálních služeb v rámci 

návrhu státního rozpočtu na rok 2010, o urychlené přijetí nezbytných 
legislativních opatření vedoucích ke stabilizaci financování sociálních služeb 
ze strany jejich poskytovatelů

IV. pověřuje
předsedu Rady AKČR Mgr. Michala Haška 
jednáním s vládou a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR k problematice 
snížení finančního rámce pro zajištění sociálních služeb v rámci návrhu státního 
rozpočtu na rok 2010

Usnesení Rady AKČR č. 192 ze dne 9.října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. bere na vědomí
Zápis z 23. zasedání odborné pracovní skupiny AKČR pro evropské fondy 
konaného dne 9. září 2009 v Praze
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Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

b) Závěrečná zpráva z Celostátního setkání učňovské mládeže konaného 
18. září v Brně

Projednáno bez připomínek

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

c) Žádost o spolupráci na semináři „Řešení problému nedostatku vody a sucha 
v Evropské unii“ (vystoupení zástupce AKČR na téma „Problematika z pohledu 
Asociace krajů“). Seminář pořádá Výbor pro územní rozvoj, veřejnou zprávu a životní 
prostředí Senátu ČR dne 12. listopadu 2009

Projednáno bez připomínek

Usnesení Rady AKČR č. 193 ze dne 9. října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. bere na vědomí
návrhy textů pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

II. podporuje 
a) v rámci projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

oblast rozvoje tělesné zdatnosti, pohybových dovedností a schopností žáků, 
systémovou podporou výuky Tělesné výchovy včetně realizace praktických 
pohybových činností a jejich propojení s volnočasovými zájmovými 
aktivitami žáků

b) vzdělávání pedagogických a řídících pracovníků škol v oblasti zavádění 
inovativních postupů do výuky tělesné výchovy s cílem podpory zdravého 
životního stylu

III. pověřuje
předsedu Komise Rady AKČR pro školství a sport
projednáním návrhů uvedených v bodu II. s řídícím orgánem Operačního 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Usnesení Rady AKČR č. 194 ze dne 9.října 2009
Rada Asociace krajů České republiky

I. bere na vědomí
závěrečnou zprávu z Celostátního setkání učňovské mládeže konaného 18. září 
v Brně.
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Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

d) Informace o průběhu jednání s delegací The Coucil of State Governments, USA
Projednáno bez připomínek

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

e) Informace o zajištění prezentace vozidel pro příměstskou a regionální dopravu, 
Zkušební centrum Velim

Projednáno bez připomínek
Losování provedl za přítomnosti všech přítomných členů předseda Rady AKČR a hejtman 

Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek.

Usnesení Rady AKČR č. 195 ze dne 9. října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. bere na vědomí
žádost o spolupráci na semináři „Řešení problému nedostatku vody a sucha 
v Evropské unii“ (vystoupení zástupce AKČR na téma „Problematika 
z pohledu Asociace krajů“). Seminář pořádá Výbor pro územní rozvoj, 
veřejnou zprávu a životní prostředí Senátu ČR dne 12. listopadu 2009.

II. pověřuje zastupováním na semináři 
a) místopředsedu AKČR a hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina 

Tesaříka
b) předsedu komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství 

Miroslava Nováka

Usnesení Rady AKČR č. 196 ze dne 9. října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. bere na vědomí
předloženou informaci o průběhu jednání

Usnesení Rady AKČR č. 197 ze dne 9.října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. bere na vědomí
informaci o zajištění prezentace kolejových vozidel

II. stanovuje 
na základě losování provedeného dne 9. října 2009 pořadí presentace vozidel 
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Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

f) Základní informace k CNG
Projednáno bez připomínek

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

g) : Problematika vydávání víz pro občany Ruské federace a Ukrajiny
Projednáno bez připomínek

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

jednotlivých výrobců takto:
1.Škoda Transportation
2.Stadler
3.Siemens
4.PESA

III. ukládá
členům AKČR zajistit účast na prezentaci kolejových vozidle dne 26.10. 2009 
ve Velimi dle pokynů obsažených v této informaci

Usnesení Rady AKČR č. 198 ze dne 9. října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. bere na vědomí
základní informaci k CNG

II. ukládá
komisi Rady AKČR pro životní prostředí posoudit dopady na čistotu ovzduší, 
ekologizaci při používání alternativní pohonné hmotě CNG ve veřejném 
provozu

Usnesení Rady AKČR č. 199 ze dne 9.října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. bere na vědomí
základní informaci k aktuálnímu stavu vydávání víz pro občany Ruské 
federace a Ukrajiny

II. pověřuje
předsedu AKČR a hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a 
hejtmana Karlovarského kraje PaeDr. Josefa Novotného projednáním 
možnosti zlepšení stávajícího stavu vydávání víz do ČR pro občany Ruské 
federace a Ukrajiny s ministrem zahraničních věcí
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10. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo dne 
17. září 2009 v Rančířově

Projednáno bez připomínek

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

11. Informace o stavu realizace veřejné zakázky „Mediální a marketingová 
podpora“ 

Projednáno bez připomínek
Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady.

Usnesení Rady AKČR č. 200 ze dne 9. října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. vyjadřuje znepokojení
nad stavem příprav na očekávanou pandemii tzv. prasečí chřipky

II. pověřuje
a) předsedu Rady AKČR a hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala 

Haška, místopředsedy Rady AKČR hejtmana Pardubického kraje 
Mgr. Radko Martínka a hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka 
jednáním s Ministerstvem zdravotnictví a s vládou o financování 
poskytování zdravotnické péče v nemocnicích v roce 2010

b) místopředsedu Rady AKČR a hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko 
Martínka jednáním s Ministerstvem pro místní rozvoj o možnosti převodu 
nevyčerpaných finančních prostředků určených na evropské projekty do 
Regionálních operačních programů s alokací na obnovu zdravotnické 
techniky

c) místopředsedu Rady AKČR a hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího 
Běhounka jednáním s Asociací českých a moravských nemocnic a 
Asociací zdravotnických záchranných služeb

III. souhlasí 
s koordinovaným postupem nemocnic zřizovaných kraji ve vztahu k Asociaci 
českých a moravských nemocnic a se vznikem sekce krajských nemocnic 
v rámci AČMN 

Usnesení Rady AKČR č. 201 ze dne 9. října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. bere na vědomí
informaci o stavu realizace veřejné zakázky „Mediální a marketingová podpora“
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12. Informace o jednání Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy
Projednáno bez připomínek

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady

E. Vystoupení hostů

Členové Rady AKČR vyslechli stručnou informaci náměstka ministra vnitra 
RNDr. Richarda Nouzy, CSc. k novému rozdělení kompetencí náměstků na MV a stručnou 
rekapitulaci stanoviska MV k úhradě regulačních poplatků kraji. 

Usnesení bylo konsensuálně přijato všemi přítomnými členy Rady

Usnesení Rady AKČR č.202 ze dne 9.října 2009

Rada Asociace krajů České republiky

I. bere na vědomí 
a) zprávu o výsledku jednání mezi představiteli AKČR a Ministerstva vnitra
b) katalog způsobilých výdajů typizovaných projektů – IOP 2.1
c) že byl na základě společného jednání s Ministerstvem vnitra připraven 

návrh Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci IOP na 
rozvoj eGovernment služeb v regionech

II. pověřuje
a) předsedu Rady AKČR dalším jednáním s vedením Ministerstvem vnitra 

ČR s cílem možnosti navýšení celkového finanční krytí rozvoje 
eGovernment služeb v regionech

III. ukládá
předsedovi Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy 
a) pokračovat v přípravě podkladů pro realizaci eGovernment služeb 

v regionech dle navrženého seznamu.
b) průběžně informovat o postupu a nutných krocích pro zavádění 

eGovernmentu jednotlivé kraje.
c) připravit vzorové podklady pro podání žádosti o finanční podporu v rámci 

Integrovaného operačního programu na rozvoj eGovernment služeb 
v regionech

Usnesení Rady AKČR č. 185 ze dne 9.října 2009

Rada Asociace krajů České republiky
I. bere na vědomí informaci náměstka ministra vnitra RNDr.Richarda Nouzy,CSc. 

k analýze Ministerstva vnitra ve věci hrazení regulačních poplatků z rozpočtu 
jednotlivých krajů
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F. Závěr

Po vystoupeních hostů ukončil předseda Asociace krajů ČR Mgr. Michal Hašek a hejtman 
Jihomoravského kraje zasedání Rady a poděkoval pracovníkům Krajského úřadu 
Karlovarského kraje a Kanceláře AKČR za přípravu zasedání. 

Mgr. Michal Hašek, v.r. 
                    předseda Asociace krajů ČR

Zapsal: 
Rostislav Duchoň
V Karlových Varech 9. října 2009
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