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Z Á P I S  
z 9. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, 

konaného dne 27. listopadu 2009 v Plzni 
 

 
Přítomní členové a přítomné členky Rady AKČR : 

 
1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 
2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 
3. MUDr. Pavel Bém, primátor hl. města Prahy 
4. Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje 
5. Doc. MUDr. Milada Emmerová, hejtmanka Plzeňského kraje 
6. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 
7. PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 
8. Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje 
9. MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje 
10. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 
11. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje 
12. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 
 
 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 
 
 

09. 00 – 13. 00 Jednání Rady AKČR  

09. 00 – 09. 05 Zahájení - přivítání účastníků zasedání Asociace krajů ČR 
hejtmankou Plzeňského kraje doc. MUDr. Miladou Emmerovou a 
zahájení 9. zasedání Rady Asociace krajů ČR 

09. 05 – 09. 45 Vystoupení hosta: JUDr. Petr Šimerka, ministr práce a sociálních 
   věcí 

 09. 45 – 11. 00 Zasedání Rady Asociace krajů ČR – projednávání materiálů   
     (body A – C)  

11. 00 – 12. 30 Vystoupení dalších hostů (bod E) 

12. 30 – 13. 00 Závěr jednání (bod F) 

13. 30 – 14. 00 Tisková konference 
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A. Zahájení vlastního jednání Rady asociace krajů České republiky, 

schválení programu jednání 
Předseda AKČR a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek přivítal přítomné, 
poděkoval doc. MUDr. Miladě Emmerové, hejtmance Plzeňského 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 informací o článku v páteční MFDnes na téma zadlužování krajů pod vedením 
stávajících hejtmanů a připravovaných krocích včetně dopisu ministru financí a chystané 
žaloby hejtmanů na deník.  
 
Vystoupení hosta – JUDr. Petra Šimerky, ministra práce a sociálních věcí k aktuálním 
otázkám financování sociálních služeb: v úvodu svého vstoupení zrekapituloval vývoj 
v uvolňování prostředků státního rozpočtu na sociální služby v r. 2009 (celkem 6,9 mld Kč, 
z čehož v srpnu t. r. zvýšení na základě jednání rozpočtového výboru PS PČR 800,- mil.); 
v současné době uvolněna ještě rezerva na havarijní případy ve výši 50,- mil. Návrh vlády 
v rozpočtu na r. 2010 ve výši 3,0 mld Kč zakládá takřka neřešitelný problém ve financování 
sociálních služeb s dopadem na velkou skupinu obyvatel v tíživé sociální situaci. Přes 
doporučení Výboru pro sociální záležitosti PS na zvýšení prostředků na sociální služby o 3,8 
mld Kč na 6,8 mld Kč, tedy absolutně a zejm. relativně méně ve srovnání s r. 2009, nedošlo 
k úpravě rozpočtu; jakákoliv výše rozpočtu nižší 6,0 mld Kč znamená výrazné zhoršení úrovně 
sociálních služeb, rozpočet v navržené výši 3,0 mld Kč pak katastrofický scénář. Rozpočtový 
výbor k problému nakonec usnesení nepřijal, možnost řešení sociálních služeb v rámci 
kapitoly MPSV k tíži důchodů a nemocenské je velmi omezená, možnost řešení k tíži jiných 
kapitol (zejm. MO, MD) nebyla podrobně diskutována. Vzhledem ke skutečnosti, že 
financování sociálních služeb je v současnosti rozpočtovým problémem č. 1, je nutno pro 
další fáze jednání o státním rozpočtu na r. 2010 působit na poslanecké kluby i nezařazené 
poslance s cílem prosadit změny v rozpočtu ve prospěch financování sociálních služeb. 
Vzhledem ke specifickému charakteru oblasti sociálních služeb – tedy péče o handicapované 
spoluobčany- je zároveň pro další roky nutno změnit i metodiku rozpočtování tak, aby 
predikce výdajů existovala minimálně na 2-3 roky dopředu. Ministr Šimerka zároveň 
upozornil na sekundární důsledky výdajů vynakládaných na sociální služby – zejména na 
zaměstnanost resp. aktivitu OSVČ v zařízeních sociálních služeb a z toho vyplývající příjmy 
státního rozpočtu. Dále ocenil spolupráci MPSV s kraji a podtrhnul i důležitost pravidelných 
styků krajů s obcemi a městy nad otázkami sociálních služeb. V další části vystoupení se 
věnoval otázce efektivnosti sociálních služeb, která je vyšší v zařízeních sociální péče, zatímco 
terénní sociální služby a služby poskytované v rodinách vykazují nižší efektivnost 
vynakládaných prostředků. V této souvislosti je proto nezbytné přijetí minimálních finančních 
standardů sociální péče, které by zároveň zabránilo neodůvodněnému vydírání provozovatelů 
neefektivních zařízení. Dalším problémem je koexistence sociální a zdravotní sféry, kdy je 
hustá síť zdravotních zařízení v ČR zbytečně zatěžována klienty – pacienty potřebujícími 
především sociální péči. Za zásadní otázku označil dohodu s kraji na trendu plánování výdajů 
na sociální služby, přiblížení podílu jednotlivých krajů na spolufinancování (dosud vykazuje 
výrazné rozdíly podle krajů).  
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V debatě k vystoupení p. ministra kritizoval předseda Rady AKČR a hejtman Jihomoravského 
kraje Mgr. M. Hašek přístup některých politických stran k otázce financování sociálních 
služeb; přitom konstatoval, že ve srovnání let 2009 a 2010 nejde v žádném případě o navýšení 
rozpočtu, nýbrž o jeho faktické dorovnání na úroveň roku 2009 resp. pod tuto úroveň 
Upozornil na nutnost přijetí krizové varianty pro případ přijetí vládního návrhu rozpočtu.  
Primátor hl. města Prahy MUDr. P. Bém označil situaci ve financování sociálních služeb pro 
zařízení sociálních služeb za zničující, s tím, že problém přesahuje otázku stranické 
příslušnosti.  
Předseda Rady AKČR přislíbil oslovit dopisem předsedy všech poslaneckých klubů i 
nezařazené poslance se žádostí o podporu v řešení otázky financování sociálních služeb v r. 
2010.  
Přizvaný předseda Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti, náměstek hejtmana 
Karlovarského kraje M. Čermák ocenil spolupráci s MPSV včetně účasti náměstků ministra 
na jednáních orgánů krajů; naopak kritizoval přístup MZDr a VZP k sociální oblasti (např. 
úhrady VZP jsou prováděny zhruba v poměru 1:5 oproti vykázaným výdajům).  
Ministr Šimerka znovu zopakoval nutnost přípravy krizové varianty v případě přijetí vládního 
návrhu.  
MUDr. D. Rath, hejtman Středočeského kraje upozornil na naprosto nevyhovující stav většiny 
zařízení sociální péče a uvedl zkušenosti z financování těchto zařízení z evropských fondů 
(ROP). Dále upozornil na nízkou efektivitu prostředků vynaložených na „měkké projekty“ 
zejm. azylové bydlení a prevenci drogových závislostí a na někdy i ryze obchodní charakter 
těchto aktivit; ve srovnání s těmito aktivitami je stav sociálních zařízení naprosto prioritní.  
Mgr. M. Žárský z MPSV seznámil přítomné s posledním stavem problematiky čerpání 
prostředků z privatizačního účtu (cca 2 mld Kč)na zařízení sociální péče. Předseda Rady 
AKČR požádal o předložení seznamu požadavků krajů k aktualizaci, což bylo ze strany  
M PSV přislíbeno. V další debatě byla konstatována nezbytnost neustálé kontroly efektivnosti 
prostředků na sociální služby, která by byla zajištěna i tím, že nebudou realizovány služby 
„bez objednávky“ Tato společenská objednávka by vzešla zároveň ze strany klientů zařízení i 
orgánů veřejné správy a to nejen u projektů s tuzemským financováním, ale i u projektů 
„evropských“. Veřejné zakázky by měly být vyhlašovány nejen na jednotlivá zařízení, ale 
spíše na sítě služeb.  
V závěrečné části bloku věnovaného sociálním službám a zdravotnictví uvedl hejtman kraje 
Vysočina MUDr. J. Běhounek poslední stav jednání o zařazení zdravotnických záchranářů 
v rámci katalogu služeb a zároveň konstatoval konsensus v ponechání této kategorie na stejné 
úrovni jako zdravotní sestry a to vzhledem k nárazovému charakteru zdravotnických výkonů. 
Ministr Šimerka uvedl, že se k věci sejde s ministryní zdravotnictví D. Juráskovou a přislíbil 
předložení katalogu prací, který m. J. obsahuje i dosažený kompromis, do vlády během 14 
dnů. Předseda Rady AKČR závěrem poděkoval hostům za návštěvu zasedání Rady a za 
dobrou spolupráci.  
 
Další jednání řídil místopředseda Rady AKČR a hejtman Olomouckého kraje M. Tesařík. 
V úvodu prezentoval ředitel Kanceláře Rady AKČR ing. M. Bělčík aktuální změny programu 
zasedání včetně nových materiálů „na stůl“. Uvedl podrobnosti k některým důležitým 
termínům a upozornil na nesoulad v plánování termínů jednotlivých odborných komisí 
s termíny zasedání Rady, který způsobuje, že Rada nestihne včas projednat zápis z komise a 
zaujímá k němu stanovisko s velkým časovým odstupem. Záležitost bude řešena na setkání 
předsedy Rady s předsedy odborných komisí a pracovních skupin 16. prosince v Brně.  
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Připomenutí důležitých termínů, známých Kanceláři AKČR ke dni 8. října 2009, vč. 
termínů zasedání Rady AKČR: 
 

C. Organizační záležitosti 

a. Důležité aktuální termíny: 

• 2. -3. 12. 2009 plenární zasedání Výboru regionů 

• 11. 12. 2009 společné setkání s Miloslavem Vlčkem, předsedou 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

• 14. -15. 1. 2010  10. zasedání Rady AKČR v rámci veletrhů Go a 
Regiontour v Brně 

• 10. -11. 2. 2009  plenární zasedání Výboru regionů (výjezdní zasedání 
Rady v Bruselu - návrh velvyslankyně Vicenové) 

• únor/březen 2010 11. zasedání Rady AKČR (Ústí / Liberec) – není určeno 

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

• 14. -15. 4. 2010  plenární zasedání Výboru regionů 

• 27. 5-1. 6. 2010  zasedání Rady AKČR v rámci veletrhu URBISINVEST 
2010 

• 9. -10. 6. 2010  plenární zasedání Výboru regionů 

• 6. -7. 10. 2010  plenární zasedání Výboru regionů 

• 1. -2. 12. 2010  plenární zasedání Výboru regionů 

 

 
b. Připomenutí termínů konání zasedání komisí Rady, známých Kanceláři 

AKČR ke dni 8. října 2009:  

 
- není určeno  Komise Rady AKČR pro financování krajů 

- není určeno  Komise Rady AKČR pro dopravu 

- březen 2010  Odborná pracovní skupina Rady AKČR pro legislativu 

- 25. 11. 2009  Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 

- 25. -26. 11. 2009 Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém 

- 26. a 27. 11. 2009 Komise Rady AKČR pro školství a sport 

- 11. 12. 2009  Odborná pracovní skupina Rady AKČR pro vnější vztahy 

- není určeno  Revizní komise Rady AKČR 

- 28. – 29. 1. 2010  Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči, Praha 

- 18. – 19. 2. 2010  Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy, Plzeň 
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- duben 2010  Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností 

- není určeno  Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství 

- není určeno  Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti 

 

c. Přehled převzatých záštit: 

• 18. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií z celé České republiky – 26. 
listopadu 2009, Vysoká škola ekonomická v Chebu  

• 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).  

• Veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour, které se budou konat ve dnech 14. 
– 17. Ledna 2010 v areálu brněnského výstaviště.  

•  XIII. ročník mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě 
(ISSS/LORIS 2010), která se bude konat ve dnech 11. – 13. dubna 2010 
v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové 

• Sportovní projekt pro mateřské školy Sportovní hry MŠ 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: 

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

• zástupci České doteky hudby, Em-Art 

• Bc. František Winter, předseda Národní sítě Místních akčních skupin 

• Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR 

• Dr. Stanislav Fiala, výkonný ředitel Asociace českých a moravských nemocnic 

• Ing. Dana Drábová, PhD. , předsedkyně SÚJB, Téma: Radonový program ČR 

• PharmDr. Martin Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

• Victor Julian Hernandez Leon, velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela 
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D. Projednávání materiálů 

 
1. Zápis z 8. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 9. října 2009 

v Karlových Varech 

Rada bez připomínek zápis z 8. zasedání Rady AKČR jednomyslně schválila.  

Usnesení Rady AKČR č. 204 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.  schvaluje 
 zápis z 8. zasedání Rady Asociace krajů České republiky konaného dne 9. října 2009 
 

 

 

 
2. Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR 25/2005 v období od 30. 

září 2009 do 20. listopadu 2009 

Projednáno bez připomínek a schváleno jednomyslně.  

Usnesení Rady AKČR č. 205 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.  schvaluje 
 
 podle usnesení Rady č. 25 ze dne 11. února 2005 tato rozhodnutí předsedy Rady 
přijatá v období od 30. září 2009 do 20. listopadu 2009: 
 
a) nominaci zástupce AKČR do diskusního panelu „Digitální mapa veřejné správy“ 

(č. j. Ode/344/2009), 

b) nominaci zástupce AKČR do Řídícího výboru projektu„ Digitální mapa veřejné 
správy“(č. j. Ode/354/2009), 

c) nominaci zástupců AKČR do Výběrové komise IOP (č. j. Ode/358/2009), 

d) udělení záštity veletrhům cestovního ruchu Go a Regiontour (č. j. Ode 
/360/2009), 

e) udělení záštity mezinárodní konferenci Internet v státní správě a samosprávě (č. 
j. Ode/361/2009), 

f) změnu v nominaci do Monitorovacího výboru IOP (Ode/ 364/2009), 

g) nominaci do dozorčích rad státních podniků Povodí (Ode/382/2009), 

h) jmenování do komisí Rady AKČR za hl. město Prahu a Středočeský kraj 
(Ode/383/2009) 

i) změnu nominace zástupce AKČR do Koordinační rady pro implementaci 
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Národního lesnického programu pro období do r. 2013 (č. j. Ode/386/2009), 

j)  udělení záštity akci Sportovní hry MŠ 2010 (Ode 387/2009), 

k) plnou moc k podpisu darovacích smluv pro hejtmana Jihočeského kraje Mgr. 
Jiřího Zimolu (Ode/388/2009), 

l) nominaci zástupce AKČR do Výběrové komise MPSV pro dotační řízení 
projektů (Ode/390/2009). 

 

 

3. Informace o zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo 20. října 
2009 v Rančířově 

 

Projednáno bez připomínek a schváleno jednomyslně.  

Usnesení Rady AKČR č. 206 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví č. 5/2009 ze dne 20. 
října 2009 
 

II.  akceptuje 
doporučení Komise pro jednání s generálním ředitelem Hasičského záchranného 
sboru ČR 

 
III.  pověřuje 

předsedu Komise, hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího |Běhounka a 
místopředsedu Komise, náměstka hejtmana Olomouckého kraje MUDr. 
Michaela Fischera jednáním s generálním ředitelem Hasičského záchranného 
sboru ČR v souladu s doporučením uvedeným v bodě II. usnesení 
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4. Informace o jednání Odborné pracovní skupiny Rady AKČR pro legislativu, které se 

konalo dne 29. října 2009 v Praze 
 

Projednáno bez připomínek a schváleno jednomyslně.  

Usnesení Rady AKČR č. 207 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí  

zápis z jednání Odborné pracovní skupiny Rady AKČR pro legislativu ze dne  
29. října 2009 

 
II.  schvaluje  

návrh společného postupu krajů v rámci připomínkování návrhů obecně závazných 
právních předpisů uvedený v části 4. zápisu z jednání  

 
 

 
5. Pravidla vzájemné informovanosti krajů při realizaci oprávnění zastupitelstva kraje 

podat návrh zákona a návrh na zrušení jiného právního předpisu pro rozpor se zákonem 
 

Projednáno bez připomínek a schváleno jednomyslně.  

Usnesení Rady AKČR č. 208 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  schvaluje 

„Pravidla vzájemné informovanosti krajů při realizaci oprávnění zastupitelstva kraje 
podat návrh zákona a návrh na zrušení jiného právního předpisu pro rozpor se 
zákonem“ 

 
 

6. Zápis z jednání Odborné pracovní skupiny pro evropské fondy konaného ve dnech 13. -
14. listopadu 2009 ve Znojmě  

  

Projednáno bez připomínek a schváleno jednomyslně.  

Usnesení Rady AKČR č. 209 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí 

zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny pro evropské fondy konaného ve dnech 
13. -14. listopadu 2009 ve Znojmě 
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7. Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj konaného ve dnech 

 12. -13. listopadu 2009 v Ostrově u Tisé  

V rámci projednávání bodu upozornili hejtman Libereckého kraje Bc. St. Eichler a hejtman 
Moravskoslezského kraje Ing. J. Palas na velmi nízkou účast zástupců krajů v komisi, která u 
tohoto konkrétního zasedání znamenala dokonce neschopnost přijmout usnesení komise. V 
této souvislosti uložil předseda Rady řediteli Kanceláře zpracovat a na příští Radu předložit 
přehled účasti zástupců jednotlivých krajů na zasedání všech komisí a odborných skupin 
Rady. Zároveň upozornil ředitel Kanceláře Ing. M. Bělčík na praxi, kdy se odborné komise 
úkolují „navzájem“. Předseda Rady vyslovil souhlas s postupem, kdy nositelem úkolu 
s možným legislativním výstupem je v první řadě příslušná odborná komise a teprve následně 
na základě jejího odborného stanoviska legislativní skupina Rady. Upravené usnesení k tisku 
bylo schváleno jednomyslně.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 210 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro AKČR pro regionální rozvoj, které se 
konalo ve dnech 12. -13. listopadu 2009 v Ostrově u Tisé 

 
II.  ukládá  

předsedovi Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj připravit podklady pro dopis 
ministrovi vnitra k novým výzvám pro kraje jako konečné příjemce priority 4. 1. 
Operačního programu LZZ 

 
III.  žádá 

výkonnou koordinační skupinu o součinnost při plnění úkolu v bodě II.  
 

IV.  pověřuje 
předsedu Rady AKČR Mgr. Michala Haška zaslat dopis ministrovi vnitra s návrhem na 
vyhlášení nových výzev pro kraje jako konečné příjemce v rámci OP LZZ, priority 4. 1, 
podle návrhů a požadavků krajů z jednání dne 18. září 2009 (na základě podkladů 
předsedy Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj) 
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8. Informace o jednání Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy 

Projednáno bez připomínek a schváleno jednomyslně.  

Usnesení Rady AKČR č. 211 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
 

I.  bere na vědomí  
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy, které se 
konalo dne 5. listopadu 2009 v Liberci 

 
II.  vyjadřuje znepokojení 

nad pozastavení výzvy IOP 
 

III.  pověřuje 
předsedu Rady AKČR jednáním s ministrem vnitra k urychlenému vypsání výzvy 

IOP v souladu s uzavřeným Memorandem. 
 
 

 
9. Informace o jednání Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností, které se konalo dne  

15. – 16. října v Jablonci nad Jizerou 
 

Projednáno bez připomínek a schváleno jednomyslně.  

Usnesení Rady AKČR č. 212 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí  

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností ze dne 15. – 16. 10. 
2009 v Jablonci nad Jizerou 

 
 
10. Informace o jednání Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči 

Projednáno bez připomínek a schváleno jednomyslně.  

Usnesení Rady AKČR č. 213 ze dne 27. listopadu 2009 

 
Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.  bere na vědomí 
Zápis z 3. zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči konaného 
dne 15. a 16. října 2009 ve Dvoře Králové nad Labem 
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II.  ukládá 
předsedkyni Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči 

ve spolupráci s předsedou Odborné pracovní skupiny pro legislativu připravit 
připomínky k navrhované novele zákona o účetnictví 

 
III.  žádá 

předsedu Rady AKČR, aby  
požádal ministerstvo financí o vypuštění povinnosti oceňování a vedení účetní 
evidence podle zákona o účetnictví pro kulturní památky, sbírky muzejní 
povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby z novely zákona č. 
304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

 
IV.   doporučuje kraj ům 

a) řešit jednotlivé žádosti pořadatelů kulturních akcí o podporu a převzetí záštity 
jednotlivě.  
b) podpořit konání kulturních akcí festivalu Americké jaro 2010 

 
V. souhlasí 

s převzetím záštity AKČR nad pátým ročníkem festivalu Americké jaro 2010 
 

 
11. Informace o jednání Komise Rady AKČR pro cestovní ruch, které se konalo dne 8. října 

2009 v Karlových Varech 

Projednáno bez připomínek a schváleno jednomyslně.  

Usnesení Rady AKČR č. 214 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí  

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro cestovní ruch, které se konalo 
dne  8. října 2009 v Karlových Varech 

 
 

12. Informace o zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství, které se 
konalo dne 26. a 27. října 2009 v Olomouci 

Projednáno bez připomínek a schváleno jednomyslně.  

Usnesení Rady AKČR č. 215 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí  

Zápis z 3. zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství 
 

II.  odmítá  
návrh nového zákona o ochraně ovzduší Ministerstva životního prostředí 
v celém rozsahu 
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III.  žádá 
členy Rady AKČR o projednání doporučení na změnu návrhu zákona o ochraně 
ovzduší a zaslat ke zpracování předsedovi Komise pro životní prostředí 

   T: 10. 12. 2009 
IV.  ukládá 

předsedovi Komise Rady AKČR pro životní prostředí 
a) zpracovat připomínky k novele zákona o ochraně životního prostředí jako 

podklad pro dopis Ministrovi životního prostředí 
  T: 31. 12. 2009 
 

b) na základě předložených připomínek členů Rady a závěrů Komise Rady 
AKČR pro životní prostředí požádat ministra životního prostředí o 
zapracování připomínek AKČR do návrhu zákona o ochraně ovzduší 

 
c) vyzvat Ministerstvo pro životní prostředí k předložení nebo zpracování 

studie a legislativních nástrojů řešících problematiku likvidace příp. 
recyklace a materiálového využití fotovoltatických elektráren po ukončení 
jejich provozu (životnosti) včetně rekultivace ploch zemědělské půdy a jejich 
navrácení do zemědělského půdního fondu, po vypršení doby dočasného 
odnětí.  

 
V. doporučuje  

jednotlivým krajům zachovat poskytování příspěvků na hospodaření v lesích a to 
v přiměřené míře k rozpočtovým možnostem i v dalším rozpočtovém roce krajů 
2010. 

 
 

13. Informace o zasedání komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport konaného ve 
dnech 24. 9. – 25. září 2009 ve Střítěži u Jihlavy.  

 

Projednáno bez připomínek a schváleno jednomyslně.  

Usnesení Rady AKČR č. 216 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí  

 zápis z jednání Komise Rady AKČR pro školství a sport konaného ve dnech 24. 
-25. září 2009 

 
 

 
14. Různé a): Informace o stavu zajištění podpisu „Memoranda o zajištění stabilního 
financování dopravní obslužnosti veřejnou osobní dopravou“  

 
Po upřesnění údajů o aktuálním stavu podepisování Memoranda přijato jednomyslně 
usnesení.  
 



 

13 
 

 

Usnesení Rady AKČR č. 217 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí 

informaci o stavu zajištění podpisu „Memoranda o zajištění stabilního financování 
dopravní obslužnosti veřejnou osobní dopravou“ 
 

II.  ukládá  
řediteli Kanceláře AKČR  
v návaznosti na termíny s konáním jednání zastupitelstev krajů zajistit zbývající 
podpisy Memoranda 

 
 

14 Různé b): Žádost Folklorního sdružení České republiky o převzetí záštity AKČR nad 
významnými akcemi, které sdružení pořádá v roce 2010  
Po krátké diskusi byla upřesněna výše dotace a usnesení jednomyslně schváleno.  

Usnesení Rady AKČR č. 218 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí 

žádost Folklorního sdružení ČR o převzetí záštity AKČR nad významnými 
akcemi, které sdružení pořádá v roce 2010  

 
II.  souhlasí  

s udělením záštity AKČR nad významnými akcemi, které pořádá Folklorní 
sdružení ČR v roce 2010 
-VII. Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark, 26. – 31. 8. 2010 
-XVIII. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů „Písní a tancem“, 9. - 
12. 9. 2010 v Luhačovicích 
-X. Koncerty „Zpěváček – Slávik“ a „Zpíváme pro radost“, 9. – 10. 10. 2009 
-XVI. Celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní „Zpěváček“, 14. – 15. 
6 2010 ve Velkých Losinách 

 
III.  schvaluje  

vyčlenění částky 20. 000,- Kč. v rozpočtu AKČR na rok 2010 na podporu XVI. 
Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní „Zpěváček“, 14. – 15. 6 
2010 ve Velkých Losinách 

 
IV.   ukládá 

řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR technicky zajistit profinancování akce do 
výše odsouhlaseného příspěvku, včetně účelového vyúčtování poskytnutého 
příspěvku.  
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14 Různé c): Žádost Českého svazu zpracovatelů masa o záštitu a finanční podporu 
na akce „Řeznická sekera“ a „Přehlídka odborných dovedností“a další akce konané 
u příležitosti 700. let oslav udělení privilegií řeznickému cechu (Salima 2010, 
Výstava Země živitelka 2010, Skalský dvůr 2010, Zakončení oslav, Národní 
zemědělské muzeum).  

 

Usnesení Rady AKČR č. 219 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí 

 

Žádost Českého svazu zpracovatelů masa o záštitu a finanční podporu na akce 
konané u příležitosti 700. let oslav udělení privilegií řeznickému cechu 

  

II.  souhlasí AKČR Českému svazu zpracovatelů masa na akce konané u příležitosti 
700. let oslav udělení privilegií řeznickému cechu (Salima 2010, Výstava Země 
živitelka 2010, Skalský dvůr 2010, Zakončení oslav, Národní zemědělské muzeum, 
soutěž „Řeznická sekera“ a soutěž „Přehlídka odborných dovedností“) 
s udělením záštity  

 

III.  schvaluje  
náklady spojené s propagací AKČR na akcích „Řeznická sekera“ a „Přehlídka 
odborných dovedností“ v celkové výši 15 000,- Kč.  

 

IV.  ukládá 
řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR technicky zajistit profinancování akcí 
„Řeznická sekera“ a „Přehlídka odborných dovedností“ do výše odsouhlaseného 
příspěvku, včetně účelového vyúčtování poskytnutého příspěvku.  
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14. Různé d): Informace o mezinárodní konferenci Urbanus 2009 
 

Usnesení Rady AKČR č. 220 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí 

informaci o konferenci Urbanus 2009  
 

 
  

14. Různé e): Výjezdní zasedání Brusel 2010 
Po diskusi, kde byly akcentovány zejména ekonomické aspekty možné účasti, bylo 
jednomyslně schváleno usnesení.  

Usnesení Rady AKČR č. 221 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí 

dopis velvyslankyně Mileny Vicenové ze dne 2. října 2009 
 

II.  ukládá  
předsedovi Rady AKČR Mgr. Michalu Haškovi sdělit paní velvyslankyni, že AKČR 
nepředpokládá v nejbližší době zasedání mimo území České republiky 

 
 

 

14. Různé f): „Revolution Train“  

Bez diskuse bylo jednomyslně přijato usnesení.  
 

Usnesení Rady AKČR č. 222 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.  bere na vědomí 
informaci místopředsedy Rady a hejtmana Středočeského kraje MUDr. D. Ratha o  
možném využití expozice umístěné ve vagonu v boji proti drogám 
 

 
 

14. Různé g): Návrh stanov krajských nemocnic 

 

Po prostudování rozdaného materiálu k bodu proběhne korespondenční hlasování. Usnesení 
nebylo přijato.  
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15. Spolupráce s vládou ČR při zajištění informování o evropských záležitostech 
Bez diskuse bylo jednomyslně přijato usnesení.  

Usnesení Rady AKČR č. 223 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.  bere na vědomí  

pracovní návrh Memoranda o partnerství a spolupráci při zajištění informování o 
evropských záležitostech  

 
II.  doporučuje  

hledat na úrovni krajů formy další spolupráce s Odborem informování o evropských 
záležitostech Úřadu Vlády ČR (OEZ) při zajišťování informovanosti o evropských 
záležitostech.  

 
 

E. Vystoupení hostů 

 
Předseda Rady AKČR a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek přivítal hosty, 
kteří vystoupili v rámci zemědělsko-potravinářského bloku jednání: ministra zemědělství Ing. 
Jakuba Šebestu, prezidenta Agrární komory ČR Ing. Jana Velebu a prezidenta Potravinářské 
komory ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc. Ministr Šebesta ve svém vystoupení poděkoval 
krajům za konstruktivní spolupráci a za velmi dobrý označil obecně vztah k regionům. 
Přiblížil cíle probíhajících či připravovaných kampaní (regiopotraviny, mléko do škol)tedy 
prohloubení zdravých stravovacích návyků zvýšení povědomí o národních značkách potravin. 
Charakterizoval jednotlivé programy na pomoc venkovu a zemědělství („rozvoj venkova“) a 
upřesnil charakter čerpání z programů v průběhu ekonomické krize (objem 22 mld Kč, celkem 
11 000 projektů, prodloužená doba čerpání z 18 měsíců na 24 měsíců). Vysvětlil poskytování 
náhrady za neuznatelné výdaje za DPH v programech čerpání (600,- mil. Kč). Dále se ministr 
Šebesta zabýval celkovou situací českého zemědělství, kdy se po r. 2013, kdy se po snížení 
možností čerpání ze zdrojů EU bude muset řešit otázka, je – li české zemědělství odvětvím 
„prosperujícím či jen přežívajícím“. Závěrem ministr Šebesta oznámil zřízení Skupiny pro 
strategické otázky v zemědělství od 1. prosince t. r., která bude na základě odborné i politické 
diskuse připravovat strategické podklady zejména pro příští vládu resp. vlády.  
Předseda Rady AKČR ocenil spolupráci s MZe s tím, že cestou spolupráce s ministerstvem se 
regiony dostanou blíže k řešení svých problémů. Zároveň zdůraznil nutnost komunikace 
s podniky se státním podílem (LČR). V rámci svého vystoupení ocenil prezident Agrární 
komory ČR Ing. Jan Veleba dobrou spolupráci s AKČR a to i na krajské a regionální úrovni. 
Dále podrobně vysvětlil vývoj v podpoře regionálních potravin od soutěže o nejlepší 
regionální potraviny k projektu“ Regioklasa“. Přitom představil i návrh nového loga 
projektu. Dále se věnoval připravované podpůrné protestní akci 2. prosince t. r. s cílem 
doplnění prostředků státního rozpočtu na přímé platby s tím, že očekávaná účast je 3 – 4 
tisíce zemědělců. Nastínil současné trendy ve vývoji zemědělství, zejména rapidně vzrůstající 
dovozy masa (meziročně průměrně 20%). Upozornil i na očekávaný vývoj ve vyrovnávání 
přímých plateb v rámci EU po r. 2013. V závěru poděkoval za podporu Asociace krajů řešení 
problémů českého zemědělství. Prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Toman, 
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CSc. zdůraznil význam projektu „Regioklasa“ nejen pro velké výrobce, ale zejména pro malé 
a střední podniky, představil koncept „Regiokoutků“ o kterém již probíhají jednání s velkými 
obchodními řetězci a uvedl některé zkušenosti (Rakousko), na které myšlenka navazuje. 
Podtrhnul úlohu krajů v procesu oceňování regionálních specialit. Zároveň vysvětlil i 
principy přístupu ke zdrojům EU z tohoto titulu. V závěru vystoupení čelných osobností 
z oblasti zemědělství a potravinářství předal ministr Šebesta jmenovací dekrety přítomným 
hejtmanům, kteří byli jmenování do orgánů státních podniků resortu MZe. Předseda Rady 
AKČR požádal členy Rady o sdělení jejich poznatků z oblasti zemědělství v krajích. Za kraj 
Jihomoravský sám ocenil spolupráci s regionální agrární komorou, která se na rozdíl od 
předchozích let úspěšně rozvíjí; vyčíslil i podporu, kterou kraj dává do zemědělství (15 mil. 
Kč ročně). Aktivita kraje se soustřeďuje do oblasti protikrizového poradenství, podpory 
spotřeby mléka a spolupráce s nevládními organizacemi.  
Hejtmanka Plzeňského kraje doc. MUDr. M. Emmerová obrátila pozornost na publikační 
činnost týkající se alkoholu („alkohol a společnost „) a zejména na růst plochy 
fotovoltatických elektráren a na jejich negativní vliv na krajinu.  
Hejtman Středočeského kraje MUDr. D. Rath seznámil Radu se záměrem vyhlásit Národní 
park Křivoklátsko a upozornil na problémy ve vztahu k Lesům České republiky.  
Hejtman Olomouckého kraje ing. M. Tesařík přiblížil zkušenosti z přípravy vyhlášení NP 
Jesenicko.  
Hejtman Moravskoslezského kraje Ing. J. Palas upozornil na vliv obchodních řetězců na 
situaci českého zemědělství, kdy konečné zisky z obchodního vztahu výrobce – zpracovatel – 
obchodník končí zpravidla za hranicemi. Zároveň podtrhnul nutnost přehodnotit poměr 
poskytování přímých plateb mezi produkčními oblastmi (hory/zemědělské oblasti), který je 
v současné době nespravedlivý.  
Hejtman Libereckého kraje Bc. St. Eichler upozornil na klesající výměry zemědělské půdy 
v kraji a na dobré zkušenosti s propagací regionálních potravin (St. Gallen) 
V debatě připomenul ministr zemědělství Ing. J. Šebesta některé aspekty vzniku 
fotovoltatických elektráren, upozornil na cenové a technické aspekty výkupu elektrické 
energie (přetěžování přípojných bodů) a označil v rámci alternativních zdrojů bioplynové 
stanice za daleko výhodnější a hodné podpory.  
Primátor hl. města Prahy MUDr. P. Bém se zmínil o pražském projektu „Trojská kotlina“. 
Hejtman Karlovarského kraje PaedDr. J. Novotný upozornil na nutnost přípravy nových 
pracovních příležitostí pro končící pracovníky hnědouhelného průmyslu – možností je m. j. 
zpracování dřevní hmoty. Dále ocenil spolupráci se školními statky v kraji.  
Hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola upozornil na negativní důsledky výstavby 
fotovoltatických elektráren mj. ekologické zátěže po skončení životnosti.  
Hejtmanka Ústeckého kraje J. Vaňhová hovořila o finanční podpoře obnovy zničených lesů a 
o obtížné spolupráci s obchodními řetězci. Hejtman kraje Vysočina MUDr. J. Běhounek 
vznesl dotaz na propojení akcí na podporu zemědělství a potravinářství s konceptem Czech-
tourismu.  
Hejtman Zlínského kraje MVDr. St. Mišák upozornil na nutnost návaznosti stávajících 
ocenění regionálních potravin („Perla Zlínska“) s novými a na nerovnost v úhradě DPH u 
některých neuznatelných výdajů v rámci dotačních titulů. Zmínil se o problematice čištění 
velkých vodních nádrží (Plumlov, Luhačovice) a připojil se ke kritice fotovoltatických 
elektráren.  
Hejtman kraje Vysočina MUDr. J. Běhounek se zabýval otázkou pitné vody a uvedl poznatky 
z akce „čistá Želivka“. Viceprezident Agrární komory ČR přislíbil pomoc při realizaci 
bioplynových stanic, které jsou energeticky aktivním zdrojem.  
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Hejtman Moravskoslezského kraje Ing. J. Palas uvedl některé problematické poznatky 
z přípravy vodního díla Nové Heřminovy.  
Prezident Agrární komory ČR Ing. J. Veleba vyslovil souhlas s přehodnocením rozdělení 
dotací mezi produkční oblasti. Regionální potraviny označil za jeden z nástrojů, kterým lze 
čelit totální globalizaci potravinářského trhu. Hejtman Středočeského kraje 
Hejtman Moravskoslezského kraje Ing. J. Palas komentoval průběh akce „školní mléko“a 
upozornil, že akce je plněním vládního programu „Zdraví 2100“ z. r. 1998. V reakci na to 
uvedl hejtman Středočeského kraje MUDr. D. Rath některé poznatky týkající se zdravé výživy 
mládeže a podtrhnul nutnost diferenciace z obezitologického hlediska a podpory zdravých 
stravovacích návyků.  
 
Předseda Rady AKČR Mgr. M. Hašek poděkoval hostům za jejich přínosná vystoupení a 
přešel k procesu podpisu třístranného Memoranda.  
Návrh usnesení byl bez diskuse jednomyslně schválen.  

Usnesení Rady AKČR č. 224 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.  bere na vědomí 
text Memoranda o spolupráci mezi Potravinářskou komorou ČR, Agrární komorou 
ČR a Asociací krajů ČR 
 

II.  pověřuje 
 předsedu Rady AKČR Mgr. Michala Haška podpisem Memoranda 

 
 

Dalším hostem byl předseda Českomoravského fotbalového svazu JUDr. Ivan Hašek. Spolu 
s generálním sekretářem svazu R. Řepkou představil trendy ve vývoji našeho nejmasovějšího 
sportu; zvláště se věnoval výchově mládeže („grassroots“) a mládežnickým soutěžím. 
Podtrhnul význam sportu při eliminaci negativních vlivů u mládeže. Podrobně se zabýval 
kontakty na úrovni krajů. Jako reakci na poslední tragické události na vesnických hřištích 
(zabíjející branky) představil projekt kompozitových branek, na kterém se ČMFS podílí. Uvedl 
podrobnosti o soutěži UEFA „Regionscup“.  
V debatě uvedli někteří členové Rady poznatky ke spolupráci s fotbalovými orgány v kraji. 
Hejtman Moravskoslezského kraje Ing. J. Palas hodnotil situaci ve financování fotbalu (spor 
Sazka – ČSTV), hejtman Jihočeského kraje Mgr. J. Zimola uvedl výši dotací do 
mládežnického fotbalu v kraji. Hejtman Zlínského kraje MVDr. St. Mišák se zabýval 
pozitivním vlivem sportu v prevenci negativních jevů u mládeže, hejtman Olomouckého kraje 
Ing. M. Tesařík otázkou propagace fotbalu. Předseda ČMFS JUDr. I. Hašek se v závěru 
zabýval otázkou problematických fanoušků Baníku Ostrava.  
Předseda Rady AKČR Mgr. M. Hašek hostům poděkoval za zajímavé vystoupení. Rada pak 
bez diskuse jednomyslně přijala usnesení k Memorandu.  
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Usnesení Rady AKČR č. 225 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.  bere na vědomí 
text Memoranda o spolupráci mezi Českomoravským fotbalovým svazem a 
Asociací krajů ČR 
 

II.  pověřuje 
předsedu Rady AKČR Mgr. Michala Haška podpisem Memoranda 

 
 

16. Návrh na zajištění dopravní obslužnosti Kanceláře AKČR v roce 2010 
Bez diskuse bylo jednomyslně přijato usnesení.  

Usnesení Rady AKČR č. 226 ze dne 27. listopadu 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 I. bere na vědomí 
návrh na zajištění dopravní obslužnosti Kanceláře AKČR v roce 2010.  
 

 II. souhlasí 
s navrženým modelem zajištění dopravní obslužnosti Kanceláře AKČR v roce 
2010.  
 

 III. ukládá  
řediteli Kanceláře AKČR 
zapracovat návrh na zajištění dopravní obslužnosti Kanceláře AKČR v roce 2010 
do návrhu rozpočtu na rok 2010.  

 
 
 

17. Inventarizace vyslaných zástupců AKČR 
 
K bodu nebylo přijato usnesení, členům Rady byl tisk předán k prostudování.  
 
 
18. Návrh na zapojení AKČR do projektů z finančních prostředků EU 
 
Bod byl zahájen a přerušen; po prostudování materiálu (Tisk 145) proběhne k bodu 
korespondenční hlasování. Pro sdělení pracovních připomínek Kanceláři AKČR před 
hlasováním stanovil předseda Rady lhůtu 1 týdne.  
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19. Informace o průběhu mediálního tendru 
Ředitel Kanceláře AKČR Ing. Martin Bělčík informoval o průběhu veřejné zakázky včetně 
zrušení 2 rozhodnutí na základě námitky jednoho z účastníků. Po krátké debatě vzala Rada 
informaci na vědomí.  

Usnesení Rady AKČR č. 227 ze dne 27. listopadu 2009 

 
Rada Asociace krajů České republiky 

I.  bere na vědomí 
informaci ředitele Kanceláře AKČR Ing. Martina Bělčíka k průběhu mediální veřejné zakázky 
Asociace krajů ČR 

 
 

V závěrečné debatě upozornil hejtman kraje Vysočina MUDr. J. Běhounek na návrh 
Memoranda o spolupráci HZS, Záchranné služby a PČR, jehož podíly prostředků a dělba 
odpovědnosti nejsou pro kraje výhodné. Hejtman Středočeského kraje MUDr. D. Rath uvedl 
poslední poznatky z vakcinace proti prasečí chřipce.  

 
 

F. Závěr 

 
Po vystoupeních hostů a závěrečné části jednání Rady ukončil předseda Asociace krajů ČR a 
hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek zasedání Rady a poděkoval osobně 
hejtmance Plzeňského kraje doc. MUDr. M. Emmerové, pracovníkům Krajského úřadu 
Plzeňského kraje a pracovníkům Kanceláře AKČR za přípravu zasedání.  

 
 
 
 
 

Mgr. Michal Hašek, v. r.  
       předseda Asociace krajů ČR 
 
 
 
 
Zapsal:  
Rostislav Duchoň 
V Plzni 27. listopadu 2009 
 


