
 

1 

 

Z Á P I S  

z 11. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, 

konaného dne 26. února 2010 v Jirkově 

 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

2. Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje 

3. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman  Vysočiny 

4. Doc. MUDr. Milada Emmerová, hejtmanka Plzeňského kraje 

5. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 

6. Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje 

7. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

8. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

9. PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

10. Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje 

11. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje 

 

Přítomný zástupce člena Rady AKČR : 

 

Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmana Středočeského kraje 

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 

 

09.00 – 09.05 Zahájení - přivítání účastníků zasedání a zahájení 11. zasedání Rady 

Asociace krajů ČR předsedou Rady  
 

 
09.05 – 12.40  Zasedání Rady AKČR - projednávání materiálů 
 
12.40 – 13.00  Vystoupení hosta  
 
13.35 – 14.15  Tisková konference  

 
14.20 – 15.30  Společný oběd členů Rady AKČR  

 
15.40   Ukončení 11. zasedání Rady AKČR 
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A. Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, 

schválení programu jednání 

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

členy Rady resp. zastupujícího náměstka hejtmana.  Navržený program jednání, vč. konání 

tiskové konference byl konsensuálně schválen všemi přítomnými členy Rady. 

 

B. Aktuální informace předsedy AKČR 

 
Jednání k aktuálním otázkám zahájil předseda Rady AKČR Mgr. Michal Hašek. Rekapituloval 

některé problémy v oblasti zdravotnictví (zálohy nemocnicím, kardiocentra, úhradová 

vyhláška). Uvedl aktuální informace k chystané stávce v dopravě. K tomuto tématu upřesnili 

v diskusi členové Rady konkrétní očekávanou situaci v jednotlivých krajích. Rada následně 

přijala konsensuálně usnesení potvrzující nominaci hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. J. 

Palase do dozorčí rady Českých drah,a.s.  

 

 

Usnesení Rady AKČR č. 254 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. souhlasí 

s nominací Ing. Jaroslava Palase, hejtmana Moravskoslezského kraje do 

dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s. 

 

II. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR Ing. Martinu Bělčíkovi, informovat  o nominaci 

Ministerstvo dopravy  

                                                                                T:obratem 

 

 

 

 

C. Organizační záležitosti:  

 

V části jednání věnované upřesnění důležitých termínů uvedli hostitelé 12., a 13. zasedání 

Rady hejtman Bc. St. Eichler a hejtman MVDr. St. Mišák podrobnosti k přípravě zasedání vč. 

doprovodného programu; dále byly upřesněny detaily k průběhu zasedání předsednictva Rady 

v rámci konference ISSS v Hradci Králové (hlavní den zasedání pondělí, možná účast na 

nedělním večeru). Účast zkoordinuje Kancelář AK. Byl avizován možný termín konání 14. 

zasedání Rady v rámci veletrhu UrbisInvest v Brně (27. -28.5.) a termín 15. zasedání ve dnech 

24. -25.6. v Olomouci. V rámci 14. zasedání se počítá s účastí županů  slovenských krajů. 
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a) připomenutí důležitých termínů, známých Kanceláři AKČR ke dni 24. února 

2010 vč. termínů zasedání Rady AKČR: 

- 25. a 26. březen 2010 12. zasedání Rady AKČR Liberec 

- 12. a 13. duben 2010 Hradec králové ISSS, zasedání předsednictva AKČR 

- 22. - 23. 4. 2010  13. zasedání Rady AKČR Kroměříž 

- 14.-15.4.2010  plenární zasedání Výboru regionů 

- 28. – 29. 5. 2010  volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky  

- 27.5. - 28. 5.2010 (?)  14. zasedání Rady AKČR Brno v rámci veletrhu 

URBISINVEST 2010 

- 9.-10.6.2010  plenární zasedání Výboru regionů 

- 24.-25. června 2010 15. zasedání Rady AKČR v Olomouci 

- 6.-7.10.2010  plenární zasedání Výboru regionů 

- říjen - listopad 2010 komunální volby a volby do zastupitelstva hl. města 

Prahy 

- 1.-2.12.2010  plenární zasedání Výboru regionů 

 

b) připomenutí termínů konání zasedání komisí Rady, známých Kanceláři AKČR 

ke dni 24. února 2010:  

- 24. - 25. února 2010 Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém 

- 26. února 2010  Komise Rady AKČR pro dopravu, Hradec Králové 

- 2. -3. března 2010  Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství, 

Brno 

- 30. března 2010  Odborná pracovní skupina Rady AKČR pro legislativu 

- 7. dubna 2010   Komise AKČR pro zdravotnictví, Zlín 

- 13. – 14. dubna 2010 Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti, Luhačovice 

- 15. – 16. dubna 2010 Komise Rady AKČR pro školství a sport, Ovčárna 

- 30. dubna 2010  Komise Rady AKČR pro financování krajů 

- duben 2010  Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností 

- není určeno  Revizní komise Rady AKČR 

 

c) přehled převzatých záštit: 

V rámci projednávání převzatých záštit byl upřesněn obsah záštity nad veletrhem 

Agrotech, v rámci kterého bude uspořádána konference nevládních agrárních 

organizací nových členských zemí EU. 

 14. ročník celorepublikové soutěžní přehlídky řemesel SUSO (Ostrava – 

výstava „Dům a byt“ listopad 2009, Olomouc- výstava „Stavotech“ 11. -13. 3. 
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2010, Lysá nad Labem – výstava „Stavitel“12. – 14. 2. 2010, Litoměřice  - 

výstava „Můj dům, můj hrad“ 30.4. – 3.5. 2010, Karlovy Vary – výstava FOR 

ARCH Karlovy Vary červen 2010 a finále soutěže v Praze při FOR ARCH 

2010 21. – 25. 9. 2010). 

 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 

 Významné akce pořádané Folklorním sdružením 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 

 

 Českému svazu zpracovatelů masa na akce konané u příležitosti 700. let oslav 

udělení privilegií řeznickému cechu (Salima -3.3. 2010, Výstava Země 

živitelka 27. 8. 2010, Skalský dvůr 2010, Zakončení oslav, Národní 

zemědělské muzeum, soutěž „Řeznická sekera- 24. 4. 2010“ a soutěž 

„Přehlídka odborných dovedností“) 

 21. Mezinárodnímu stavebnímu veletrhu FOR ARCH 2010, souběžně 

probíhajícím veletrhům a zároveň souvisejícímu doprovodnému programu, 

který se bude konat 21. – 25. září 2010 v Pražském veletržním areálu Letňany. 

 Mezinárodní potravinářské veletrhy Salima, které se budou konat 2. – 5. 3. 

2010 v Brně. 

 Konference nevládních agrárních organizací nových členských zemí EU, která 

se bude konat 23. 3. 2010 v Brně v rámci veletrhu AGROTECH 2010. 

 Projekt „14. Klenotů v srdci Evropy“ – Jana Berg. 

 Konference PORTA MORAVICA, která se bude konat 17. – 18. 3. 2010 

v Ostravě. 

 Festival fotbalového srdce, který se bude konat 26. – 27. 6. 3. 2010 v Moravské 

Třebové. 

 Filmový dokument „Arnošt Lustig – devět životů“ 

 Soutěžím „Česká dopravní stavba roku 2009“, která se bude konat 25. 5. 2010 

v Praze a „Český energetický a ekologický projekt roku 2009“, která se bude 

konat 22. 11. 2010 v Praze. 

 Festival Americké jaro, který se bude konat v průběhu celého roku 2010. 
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d) informace o žádostech organizací o vystoupení jejich zástupců na některém z 

nejbližších zasedání Rady AKČR, které Kancelář AKČR eviduje ke dni 24. 

února 2010: 

• 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, Ph.D., předsedkyně SÚJB, Téma: Radonový program ČR 

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

• Victor Julian Hernandez Leon, velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela 

• Radek Mika, M Plan, prezentace Park Boheminium 

• Doc. MgA Jan Burian, předseda Asociace profesionálních divadel, ředitel Divadla 

J. K. Tyla PharmDr. Martin Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

K uvažovaným vystoupením: nadále se bude hledat vhodný termín pro vystoupení Ing. 

Vlasáka, Ing. Drábové bude nabídnut vhodný termín vystoupení, vystoupení ředitele 

SÚKL bude nejdříve řešeno na úrovni předsedy Komise Rady AK ČR pro 

zdravotnictví, účast p. R. Miky (Park Boheminium) bude nejdříve řešena nejdříve na 

úrovni Komise Rady AKČR pro cestovní ruch, účast doc. Buriana (spolu s ředitelem 

Městského divadla v Brně p. Mošou) na zasedání Rady organizovat na 13. zasedání v 

Brně. 1.místopředseda Rady Mgr. R. Martínek informoval o možném jednání 

s ministrem dopravy Ing. G. Slamečkou ve věci nového mýtného systému a  ve věci 10 

letého plánu rozvoje silnic vč. financování. Jednání bylo předběžně dohodnuto 

uskutečnit mimo formát zasedání Rady.  

 

 

D. Projednávání materiálů 
 

1. Zápis z 10. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 15. ledna 2010 v Brně 

 

Rada bez připomínek zápis z 10. zasedání Rady AKČR konsensuálně schválila.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 255 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. schvaluje 
zápis z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky konaného dne 15. 

ledna 2010 v Brně 

 

 

 

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

9. ledna 2010 do 19. února 2010 
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Projednáno bez připomínek a schváleno jednomyslně.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 256 ze dne 26. února 2010 

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 9. ledna 2010 do 19. února 2010: 

 

a) jmenování zástupců AKČR do Skupiny pro strategické otázky v zemědělství (č.j. 

Ode/3/2010), 

b) jmenování zástupce AKČR do pracovní skupiny MD (č.j. Ode/4/2010), 

c) jmenování člena Komise Rady AKČR pro cestovní ruch (č.j. Ode/6/2010), 

d) nominace zástupců AKČR do hodnotitelské komise SFDI (č.j. Ode/8/2010), 

e) nominace zástupce AKČR do pracovní skupiny MMR – elektronické tržiště (č.j. 

Ode/13/2010), 

f) nominace zástupce AKČR do pracovní skupiny – radonový program (č.j. 

Ode/19/2010), 

g) nominace zástupců AKČR do hodnotitelské komise OP (č.j. Ode/20/2010), 

h) udělení záštity AKČR soutěži „Zlatý erb“ (č.j. Ode/22/2010), 

i) udělení záštity AKČR soutěži „Porta Moravica“ (č.j. Ode/23/2010), 

j) potvrzení nominace zástupce AKČR v Radě vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky (č.j. Ode/39/2010), 

k) nominace zástupce AKČR do výběrové komise IOP (č.j. Ode/40/2010), 

l) nominace zástupců AKČR do Rady pro druhotné suroviny a odpady (č.j. 

Ode/44/2010), 

m) nominace zástupce AKČR do pracovní skupiny pro aktualizaci dopravní politiky 

(č.j. Ode/47/2010), 

n) jmenování člena Odborné pracovní skupiny Rady AKČR pro vnější vztahy (č.j. 

Ode/48/2010), 

o) jmenování člena Komise Rady AKČR pro financování krajů (č.j. Ode/49/2010), 

p) udělení záštity AKČR soutěži „Česká dopravní stavba 2009“ (č.j. Ode/51/2010), 

q) udělení záštity AKČR projektu „Arnošt Lustig – devět životů“ (č.j. 

Ode/53/2010), 

r) udělení záštity AKČR konferenci nevládních agrárních organizací (č.j. 

Ode/54/2010), 

s) nominace zástupců AKČR do Koordinačních výborů NSSR (č.j. Ode /55/2010). 
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3. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro cestovní ruch, které se konalo dne 

15. ledna 2010 v Brně 

 

Rada přijala konsensuálně usnesení. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 257 ze dne 26. února 2010 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

a) zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro cestovní ruch, které se konalo dne 

15. ledna 2010 v Brně 

b) dopis předsedy Celostátního kolegia cestovního ruchu ČR (č.j. Do/421/2009) 

 

II. souhlasí 

se zapojením AKČR do činnosti Celostátního kolegia cestovního ruchu ČR 

 

III.  pověřuje 

Bc. Miroslava Petříka, předsedu Komise Rady AKČR pro cestovní ruch a člena 

zastupitelstva Olomouckého kraje a Ing. Lidii Vajnerovou, místopředsedkyni 

Komise Rady AKČR pro cestovní ruch a statutární náměstkyni hejtmana 

Libereckého kraje zastupováním  AKČR  na jednáních Celostátního kolegia 

cestovního ruchu ČR 

 

 

4. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, které se konalo dne 

15. ledna 2010 v Brně 

 

Při projednávání tisku vyslovil 1. místopředseda Rady Mgr. R. Martínek názor na zřizování 

nových specializovaných orgánů v dané oblasti s tím, že přednost by měly mít neformální 

skupiny s flexibilitou operativně svolávané k řešení konkrétního problému a to zvláště 

v situaci chybějícího jednotného stanoviska ČR. Cílem by mělo být koordinovat stanovisko 

bruselského zastoupení, MMR a MZ nebo formulovat stanovisko tam, kde dosud chybí 

(zemědělská politika). V rámci rozpravy bylo dohodnuto, že 1. místopředseda Rady Mgr. R. 

Martínek bude koordinovat tuto oblast, připraví na základě stanovisek krajů stanovisko Rady 

(zejm. názor na období po r. 2013). Zároveň se Rada neztotožnila s názorem na otázku 

pověření komise k projednání změny kurzu EUR/Kč při vyhlášení druhé etapy globálních 

grantů krajů (navíc věcně chybného) a příslušnosti komise k projednávání Národní strategie 

regenerace brownfieldů s tím, že tyto úkoly přísluší spíše Radě. Rada přijala po rozpravě 

konsensuálně usnesení se stanovením konkrétních úkolů. 
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Usnesení Rady AKČR č. 258 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, které se konalo 

dne 15. ledna v Brně 

 

II. nesouhlasí  

se zřízením pracovního týmu pro přípravu budoucího plánovacího období pod 

názvem REGION+ složeného z členů Výkonné koordinační skupiny ze všech 

krajů a ředitelů Úřadů regionů soudržnosti NUTS 2 

 

III. pověřuje  

1. místopředsedu Rady AKČR Mgr. Radko Martínka koordinací aktivit 

souvisejících s přípravou budoucího plánovacího období a přípravou 

komplexního materiálu k projednání Radou na jejím 13. zasedání v Kroměříži 

 

IV. ukládá 

1) Komisi Rady AKČR pro regionální rozvoj, Komisi Rady AKČR pro 

financování krajů a Odborné pracovní skupině Rady AKČR pro evropské 

fondy projednat přípravu budoucího plánovacího období, vyjasnit pozice 

krajů a poskytnout svá stanoviska prostřednictvím Kanceláře AKČR 1. 

místopředsedovi Rady AKČR Mgr. Radko Martínkovi 

     T: 15. dubna 2010 

2) členům Rady uložit odborům regionálního rozvoje krajských úřadů a 

ředitelům Úřadů regionů soudržnosti NUTS 2 vyjasnit pozice krajů k 

problematice a poskytnout stanoviska prostřednictvím Kanceláře AKČR 1. 

místopředsedovi Rady AKČR Mgr. Radko Martínkovi 

T: 15. dubna 2010 

 

 

5. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství a sport, které se konalo dne 

1. února 2010 v Liberci 

 

V rámci projednávání tisku informovala místopředsedkyně Rady doc. MUDr. M. Emmerová o 

otevřeném nesouhlasném dopisu pedagogů ministryni školství ve věci stanoviska k zařazování 

dětí ze sociálně vyloučených komunit do speciálních škol. V návaznosti na předchozí bod 

programu bylo opakovaně ze strany členů Rady upozorňováno na skutečnost, že ze strany 

odborných komisí resp. skupin Rady AKČR je mnohdy jednáno nad rámec jejich úkolů; 

v tomto směru se ukládá Kanceláři AKČR informovat předsedy komisí resp. odborných 

skupin. Rada přijala konsensuálně usnesení. 
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Usnesení Rady AKČR č. 259 ze dne 26. února 2010 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství a sport, které se konalo dne 

1. února 2010 v Liberci 

 

 

6. Zápis ze zasedání Komise Rady  AKČR pro zdravotnictví, které se konalo dne 3. 

února 2010 v Pardubicích 

 

Další jednání řídil I. místopředseda Rady AKČR Mgr. R. Martínek. Úvodem informoval 

předseda komise MUDr. J. Běhounek stručně o hlavních  bodech jednání komise tj zjišťování 

přesahů mezi ZZS jednotlivých krajů,rezidenční místa, postoj k založení Asociace krajských 

nemocnic, změna zařazení záchranářů v rámci katalogu prací, kardiocentra. V diskusi 1. 

místopředseda Rady Mgr. R. Martínek avizoval závažné problémy v Pardubickém kraji 

vyplývající ze snížení plateb zdravotních  pojišťoven na základě nové úhradové vyhlášky (95% 

oproti 2009)i  výpadky ve financování realizovaného zvýšení platu zdravotních sester. Někteří 

členové Rady obdobné signály ze svých krajů nepotvrdili (J.Palas, M.Emmerová, St. Eichler). 

Hejtman Bc. St. Eichler zdůraznil vliv úrovně hospodaření jednotlivých nemocnic na celkovou 

situaci v úhradách. V debatě byl kritizován postup zdravotních pojišťoven (snížení hodnoty 

tzv, komplementů, zvýšení výdajů na sestry vycházející z početních stavů před navýšením 

počtů, a.j.). 

V další debatě se členové Rady podrobně věnovali otázce vhodnosti řešení současné situace 

kraji řízeného zdravotnictví tedy založení samostatného subjektu AKN, který by se stal 

partnerem pro Ministerstvo zdravotnictví při negociaci o úhradách zdravotní péče nebo 

zvýšení vlivu krajských nemocnic v AČMN.1. místopředseda Rady Mgr. R. Martínek v této 

souvislosti upozornil na současný malý vliv AČMN a na nemožnost Rady jako politického 

orgánu řešit situaci namísto ředitelů nemocnic. Místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek 

upozornil na některé aspekty negociace s MZDr a zdravotními pojišťovnami. Rada po další 

diskusi rozhodla pokračovat ve formálních krocích  procesu založení AKN, zahájených již 10. 

zasedáním v Brně, posílit mandát předsedy Komise Rady AKČR pro zdravotnictví a pověřit 

krizový tým pro vyjednávání se zdravotními pojišťovnami a ministerstvem o úhradách a 

zálohách zdravotnickým zařízením řízeným kraji, který se následně stane přípravným výborem 

asociace. 

V další části jednání vysvětlil místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek současný problém 

v postavení kardiocenter zejména ve vztahu k aplikaci kardiostimulátorů. Členové Rady 

(pokud tak již neučinili) nahlásí problém s odnímáním postavení kardiocenter v nemocnicích 

ve svých krajích operativně.   

 Usnesení bylo schváleno konsensuálně.  
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Usnesení Rady AKČR č. 260 ze dne 26. února 2010 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady  AKČR pro zdravotnictví, které se konalo 

dne 3. února 2010 v Pardubicích 

 

II. schvaluje 

přijetí všech právních a organizačních úkonů směřujících k co 

nejrychlejšímu založení Asociace krajských nemocnic 

 

III. pověřuje 

 

1) náměstka hejtmana Olomouckého kraje MUDr. M. Fischera realizací 

zjišťování přesahů mezi zdravotnickými záchrannými službami 

jednotlivých krajů 

 

2) místopředsedkyni Rady AKČR doc. MUDr. M. Emmerovou, CSc. a 

místopředsedu Rady AKČR MUDr. J. Běhounka jednáním s ministryní 

zdravotnictví ve věci úprav systému vzdělávání lékařů a zdravotnického 

personálu 

 

3) místopředsedu Rady AKČR MUDr. Jiřího Běhounka  

 

a) jednáním za AKČR s Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními 

pojišťovnami s tím, že o výsledcích jednání bude neprodleně informovat 

členy Rady AKČR 

 

b) řízením krizového týmu AKČR ustaveného k řešení současné situace 

ve financování zdravotnictví  řízeného kraji 

 

IV. ukládá 

členům Rady AKČR jmenovat  osobu pověřenou prací v krizovém týmu 

podle odst.III/3/b) usnesení 

 

V další části bloku jednání ke zdravotnictví byla řešena otázka dalšího postupu ve věci 

správního řízení zahájeného Ministerstvem vnitra s některými kraji ve věci regulačních 

poplatků v situaci podané kompetenční žaloby Ústeckým krajem. 

Usnesení  bylo schváleno konsensuálně.  

Usnesení Rady AKČR č. 261 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  

stanovisko Ministerstva vnitra k otázce přerušení zahájených a 
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nezahajování nových správních řízení s kraji ve věci úhrady regulačních 

poplatků 

 

Rada se dále zabývala aktuální situací v očkování proti tzv. prasečí chřipce, otázkou zásob 

vakcíny a otázkou další odpovědnosti za vakcinaci. Konsensuálně bylo přijato usnesení. 

 

 

Usnesení Rady AKČR č. 262 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  

stanovisko k současné situaci v očkování proti ohlášené pandemii tzv. 

prasečí chřipky 

 

II. pověřuje 

místopředsedu Rady AKČR MUDr. Jiřího Běhounka zasláním dopisu 

ministryni zdravotnictví se stanoviskem k situaci v očkování, které 

zdůrazní ochotu krajů organizačně a finančně zajišťovat vakcinaci pouze 

do 31. března 2010 a stanovení nezbytné podmínky pro vakcinaci ve 

formě doporučení praktického lékaře očkované osoby 

 

 

7. Záznam ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů, které se konalo dne 

 5. února 2010 v Brně 

 

V souvislosti s projednáním zápisu byly prezentovány poslední informace o možném přesunu 

prostředků EU do ROP. 1. místopředseda Rady Mgr. R. Martínek upřesnil po jednání 

s ministrem pro místní rozvoj Ing. R. Vondruškou možnosti uvolnění prostředků z technické 

asistence pro kraje a možnosti možné daňové kompenzace. Projednáno dále bez připomínek a 

schváleno konsensuálně.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 263 ze dne 26. února 2010 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů konaného 

dne 5. února 2010 v Brně 
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8. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy konaného 

dne 15. února 2010 v Jihlavě 

 

V úvodu projednávání informoval ředitel Kanceláře AKČR Ing. M. Bělčík o výzvě 

Ministerstva vnitra k pořizování informačních technologií pro kraje. V diskusi se členové 

Rady zabývali výběrem komodit, které je účelné pořizovat centrálně. Projednáno dále bez 

připomínek a schváleno konsensuálně.  

Usnesení Rady AKČR č. 264 ze dne 26. února 2010 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy 

konaného dne 15. 2. 2010 v Jihlavě 

 

II.  jmenuje 

jako zástupce AKČR do odborné pracovní skupiny Rady vlády pro informační 

společnost Zdeňka Ryšavého, člena Rady Vysočiny  

 

 

 

 

 

9. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo dne 15. 

února 2010 v Jihlavě 

 

Projednáno  a  schváleno konsensuálně.  

Usnesení Rady AKČR č. 265 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo dne 

15. února 2010 v Jihlavě 

 

II. ukládá 

Odborné pracovní skupině Rady AKČR pro legislativu zařadit na nejbližší jednání 

Odborné pracovní skupiny problematiku nesouladu zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve vztahu k zákonu č. 

500/2004 Sb. správní řád, a to zejména ve věci doručování 
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10. Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny pro evropské fondy, které se konalo ve 

dnech21.-22.ledna 2010 ve Velkých Karlovicích 

 

V souvislosti s projednáváním tisku byla opět diskutována otázka možného přesunu 

prostředků z IOP do ROP. Předseda Rady Mgr.M. Hašek vyzve opakovaně premiéra 

k projednání této otázky ve vládě. Projednáno a schváleno konsensuálně.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 266 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny pro evropské fondy, které se 

konalo ve  dnech 21.-22. ledna ve Velkých Karlovicích 

 

 

 

 

11. různé a): Žádost Českého rybářského svazu ve věci novely vodního zákona 

č.245/2001 Sb.(sněmovní tisk 895) 
 

Projednáno a schváleno konsensuálně.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 267 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

žádost Českého rybářského svazu ve věci novely vodního zákona 

č.245/2001 Sb.(sněmovní tisk 895) 
 

II. doporučuje 

členům Rady zohlednit žádost Českého rybářského svazu ve stanovisku 

krajů v rámci připomínkového řízení k předmětné novele zákona 

 

 

 

11. různé b): Žádost o finanční příspěvek na „Festival fotbalového srdce“, který pořádá 

občanské sdružení Hřebečská akademie ve dnech 26. - 27. 6. 2010 v Moravské Třebové 

 

Projednáno a schváleno konsensuálně.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 268 ze dne 26. února 2010 

 

Rada Asociace krajů České republiky 
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I. bere na vědomí  

žádost o finanční příspěvek na „Festival fotbalového srdce“, který pořádá 

občanské sdružení Hřebečská akademie ve dnech 26. - 27. 6. 2010 

v Moravské Třebové 

 

II. schvaluje 

na návrh Pardubického kraje úhradu nákladů spojených s propagací 

AKČR na „Festival fotbalového srdce“, který pořádá občanské sdružení 

Hřebečská akademie ve dnech 26. - 27. 6. 2010 v Moravské Třebové v 

celkové výši 50 000,- Kč 

 

III.   ukládá 

 řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR Ing. Martinu Bělčíkovi 

a) umístit odkaz na festival na stránkách AKČR 

b) zajistit smluvně propagaci AKČR na festivalu 

 

 
11. Různé c) Žádost o převzetí záštity AKČR nad dějepisnou soutěží studentů gymnázií 

z České republiky 

 

Projednáno a schváleno konsensuálně.  

 

 

 

11. Různé d): Celostátní kolegium cestovního ruchu, nominace 

 

Projednáno s tím, že nominace jsou obsaženy v usnesení Rady č. 257 

 

11. Různé e): Informace o přípravě soutěže CSR 2010 – společenská zodpovědnost firem 

 

Projednáno a schváleno konsensuálně.  

  

Usnesení Rady AKČR č. 270 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

průběžnou informaci o přípravě soutěže CSR – Společenská 

zodpovědnost firem včetně termínů 

 

II. jmenuje 

členkou poroty pro vyhodnocení celostátní soutěže CSR 2010 

místopředsedkyni Rady AKČR doc. MUDr. Miladu Emmerovou 

 

 

12. Různé f): Výbor pro EU na pracovní úrovni – podklady k renominaci 

 

Projednáno a schváleno konsensuálně.  
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Usnesení Rady AKČR č. 271 ze dne 26. února 2010 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

informaci obsaženou v Důvodové zprávě k bodu 

 

II. odvolává 

své dosavadní zástupce RNDr. Miloše Vystrčila a Ing. Josefa Kubiše 

z Výboru pro EU na pracovní úrovni 

 

III. jmenuje 

zástupce AKČR místopředsedu Rady AKČR MUDr. Davida Ratha 

členem Výboru pro EU 

 

 

 

 

11. Různé g): Návrh nominace pro Program ISA DG Informatika   

 

Projednáno a schváleno konsensuálně.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 272 ze dne 26. února 2010 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

 informaci obsaženou v dopise  DG Regio  

 

II. nominuje  

jako zástupce AKČR pro komunikaci se zástupci EK v oblasti programu 

ISA DG Informatika p.Ivo Grünera, člena Rady Plzeňského kraje 

 

 

 

 

11. Různé h): Dopis AIRF (Mezinárodní asociace francouzsky mluvících oblastí) ze dne 

5. února 2010 Asociaci krajů ČR 

 

Projednáno a schváleno konsensuálně.  
 

  

Usnesení Rady AKČR č. 273 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 
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I. bere na vědomí  

             informaci obsaženou v dopise AIRF 

 

II.        doporučuje 

aby kraje využily kontakty podle potřeb v rámci regionálních vztahů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Různé i): Žádost o záštitu akci „Má vlast 2010“ - Slavnostní setkání krajů na 

Vyšehradě 

 

Projednáno a schváleno konsensuálně.  
 

 

Usnesení Rady AKČR č. 274 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

žádost o záštitu akci „Má vlast 2010“- Slavnostní setkání krajů na 

Vyšehradě 

 

II. souhlasí  

s udělením záštity akci „Má vlast 2010“- Slavnostní setkání krajů na 

Vyšehradě 

 

 

 

 

 

11.  Různé l): Jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů dne 23. února 2010 

 

V rámci projednávání byly vysvětleny souvislosti financování projektu rovných příležitostí 

zejm ve vztahu ke kapitole MPSV – sociální služby. Projednáno a schváleno konsensuálně.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 275 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 
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I. bere na vědomí  

informaci obsaženou v pozvánce na jednání Rady Vlády pro rovné 

příležitosti žen a mužů dne 23. února 2010 

 

II. doporučuje 

aby kraje využily návrhy Rady vlády pro rovné příležitosti žen a  mužů 

podle vlastního uvážení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Různé k):  Informace k účasti krajů na výstavě Expo 2010  

 

Byly prezentovány nové informace k účasti zejm. zrušení účasti dětského sboru z důvodu 

zpřísnění podmínek pro hromadná vystoupení. Schváleno konsensuálně.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 276 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

informaci k účasti krajů na výstavě EXPO 2010   

 

 

 

12. Informace průběhu přípravy na projekt AbKap 

 V úvodu vysvětlil 1. místopředseda Rady Mgr. R. Martínek podrobně podstatu výzvy MMR na 

budování absorpčních kapacit v letech 2010-2011, úlohu Asociace krajů jako koordinátora 

aktivity regionálních rozvojových  agentur a podstatu spolupráce s agenturou Ernst and 

Young, včetně podrobného objasnění problémů spojených s účastí Asociace krajů v soutěži. 

Schváleno konsensuálně. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 277 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I.   bere na vědomí  
informaci 1. místopředsedy Rady AKČR Mgr. Radko Martínka a ředitele 

Kanceláře AKČR Ing. Martina Bělčíka o průběhu přípravy na projekt 

AbKap 
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II. souhlasí 

s podáním žádosti na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj k nadlimitní 

veřejné zakázce „Podpora budování absorpční kapacity v letech 2010-

2011“ 

III. pověřuje 

1.místopředsedu Rady AKČR Mgr. Radko Martínka koordinací aktivit 

spojených s výzvou a ustavením a řízením přípravného týmu pro tuto 

akci 

 

 

 

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

 

Ředitel Kanceláře AKČR Ing. Martin Bělčík informoval o posuzování dokumentace veřejné 

zakázky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ze kterého vyplývá zastavení jakýchkoli 

kroků Asociace do vydání rozhodnutí ÚOHS. Schváleno konsensuálně.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 278 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

informaci o stavu realizace veřejné zakázky „Mediální a marketingová 

podpora“. 

 

 

 

 

 

14.Renominace členů odborných komisí Rady AKČR  

 

Materiál připravený na základě podkladů krajů byl projednán včetně dodatku   a usnesení 

bylo schváleno jednomyslně.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 279 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

informaci o renominaci členů odborných komisí resp. odborných pracovních skupin 

Rady AKČR 

 

II. odvolává 

členy komisí, resp. odborných pracovních skupin Rady AKČR: 

 

 paní MUDr. Bereniku Podzemskou z Komise Rady AKČR pro 

zdravotnictví 
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  paní Bc. Helenu Baranovskou z Odborné pracovní skupiny AKČR pro 

vnější vztahy 

 Bc. Markétu Reedovou z Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj a 

evropské záležitosti 

 Ing. Milana Richtera z Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou 

péči 

 Ing. Milana Richtera z Komise Rady AKČR pro cestovní ruch 

 Mgr. Petra Štěpánka, CSc. z Komise Rady AKČR pro životní prostředí a 

zemědělství 

 

 

III. jmenuje   

členy odborných komisí, resp. odborných pracovních skupin Rady AKČR: 
 

 MUDr. Václava Larvu, radního pro zdravotnictví  Karlovarského kraje do 

Komise Rady AKČR pro zdravotnictví  

 paní Ing. Lydii Stráskou, vedoucí odboru kanceláře hejtmana 

Karlovarského kraje, do Odborné pracovní skupiny AKČR pro vnější 

vztahy  

 Ing. Milana Richtera, náměstka primátora hlavního města Prahy, do 

Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj a evropské záležitosti 

 Ing. Milana Richtera, náměstka primátora hlavního města Prahy, do 

Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy 

 Bc. Ondřeje Pechu, člena Rady hlavního města Prahy, do Komise Rady 

AKČR pro kulturu a památkovou péči 

 Bc. Ondřeje Pechu, člena Rady hlavního města Prahy, do Komise Rady 

AKČR pro cestovní ruch 

Ing. Arch. Jana Winklera, ředitele odboru ochrany prostředí Magistrátu 

hlavního města Prahy, do Komise Rady AKČR pro životní prostředí a 

zemědělství 

 

 

14. Prodej pozemků 

 

Projednáno a schváleno konsensuálně.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 280 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

návrh postupu prodeje pozemků obsažený v dopise p. D. Valenčíka 

 

 

II. ukládá  

Komisi Rady AKČR pro regionální rozvoj a evropské záležitosti, Komisi 

Rady AKČR pro zemědělství a životní prostředí  a  Odborné skupině 
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Rady AKČR pro legislativu připravit stanovisko pro jednání Rady AKČR 

k návrhu postupu prodeje pozemků 

Termín: 10. dubna 2010      

 

 

 

 

 

15. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči, které se 

konalo dne 19. února 2010 v Praze 

 

Projednáno a schváleno konsensuálně.  

 

Usnesení Rady AKČR č. 281 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

a) zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou 

péči, které se konalo dne 19. února 2010 v Praze 

b) rezignaci paní Bc. Jany Ryšánkové na funkci předsedkyně Komise 

Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči a její zvolení 

místopředsedkyní komise 

c) rezignaci pana Ing. Tomáše Škaryda na funkci místopředsedy Komise 

Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči a jeho zvolení předsedou 

komise 

II.        jmenuje 

a)pana Ing. Tomáše Škaryda  předsedou Komise Rady AKČR pro kulturu 

a památkovou péči 

b)paní Bc. Jany Ryšánkovou místopředsedkyní komise Rady AKČR pro 

kulturu a památkovou péči 

 

 

 

V rámci bodu Různé informoval 1. místopředseda Rady Mgr. R. Martínek o jednání na 

Ministerstvu kultury o rozdělení finančních prostředků na záchranu architektonického 

dědictví. Hejtman MVDr.St.Mišák uvedl další organizační detaily k organizaci 13. zasedání 

Rady v Kroměříži, místopředseda Rady Ing. M. Tesařík seznámil Radu s akcí „Každý může 

být hvězdou“. Hejtman Ing. J. Palas informoval o jednání pracovní skupiny zřízené ke  vstupu 

privátní sféry do kolejové dopravy. Hejtman Bc.St. Eichler se zabýval otázkou rozdělení 

prostředků na posílení sociální péče v r. 2009  (3,8 mld) mezi jednotlivé kraje a rozdílnou 

spoluúčastí krajů. 

V závěru informoval místopředseda Rady AKČR MUDr. J. Běhounek o průběhu včerejšího 

zasedání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém, zejm. pak o stanovisku 

k návrhu MV (resp. HZS) na novelizaci krizového zákona č. 240/2000 Sb. (pro kraje v této 

podobě nepřijatelné – formulováno Sjednocené stanovisko s 6 zásadními výhradami), a  o 

Memorandu k informačním systémům operačního řízení HZS,ZZS a PČR (v této podobě nelze 

vzhledem k neurčitosti podepsat).  
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E.  Vystoupení hosta 

 
Mgr. Gabriela Švecová, ředitelka odboru pro informování o evropských záležitostech Úřadu 

vlády  informovala Radu o současném stavu jednání s jednotlivými kraji o vytvoření podmínek 

pro činnost  regionálního koordinátora. V průběhu jejího vystoupení byly upřesňovány 

některé detaily spojené se zabezpečením činnosti (Lb,MS,Vy). Předseda Rady Mgr. M. Hašek 

poděkoval závěrem hostu za vystoupení a spolupráci.  

Usnesení Rady AKČR č. 282 ze dne 26. února 2010 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

informaci ředitelky odboru pro informování o evropských záležitostech 

Úřadu  vlády o současném stavu spolupráce s kraji v informování o 

evropských záležitostech 

 

 

F.  Závěr: 
 

Po vystoupení hosta ukončil předseda Rady Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského 

kraje Mgr. Michal Hašek zasedání Rady a poděkoval hejtmance Ústeckého kraje J. Vaňhové, 

pracovníkům Krajského úřadu Ústeckého kraje a pracovníkům Kanceláře AKČR za přípravu 

zasedání.  

 

 

 

 

 Mgr. Michal Hašek, v. r.  

       předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

 

zapsal: Rostislav Duchoň 

v Jirkově dne 26. února 2010 

 


