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Z Á P I S  

z 15. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, 

konaného dne 25. srpna 2010 v Praze 

 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

2. Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje 

3. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 

4. Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje 

5. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

6. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

7. Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje 

8. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

9. MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje  

10. PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

11. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje 

12. Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. 

13. MUDr. Jiří Běhounek 

 

Omluveni: 

MUDr. Pavel Bém, primátor hl. města Prahy 

 

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 

 

10.00 - 10.05 Zahájení - přivítání účastníků zasedání a zahájení 15. zasedání Rady 

Asociace krajů ČR předsedou Rady Asociace krajů 

 

10.05 - 12.00 Zasedání Rady AKČR  

 

12.30 – 13.30 Společný oběd členů Rady AKČR s představiteli vlády ČR 

    

14.00 - 16.30  Zasedání vlády za účasti členů Rady AKČR 

 

16.30 - 17.00                 Společná tisková konference Vlády ČR a Rady AKČR 

 

17.00- 17.30                  Pokračování 15. zasedání Rady AKČR  

 

17.35              Ukončení 15. zasedání Rady AKČR 
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A. Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, 

schválení programu jednání 
Jednání zahájil předseda Rady AKČR Mgr. Michal Hašek, který přivítal účastníky jednání 

a seznámil je s tím, že návrh programu zasedání byl předložen ze strany ředitele 

Kanceláře návrh na doplnění o další Tisk 216. Doporučil předložit tento materiál k výzvě 

v rámci OPP LZZ opětovně po prostudování ze strany hejtmanů. Upozornil, že v průběhu 

jednání bude vedena diskuse k následnímu jednání členů Rady AKČR s vládou. Návrh 

programu jednání byl přítomnými jednomyslně schválen. 

 

B. Organizační záležitosti:  

 

a. Důležité aktuální termíny: 

 13. – 17. 9. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 

 říjen Komunální volby a hl. m. Praha,  

 

 6. - 7. 10. plenární zasedání Výboru regionů,  

 1. - 2. 12. plenární zasedání Výboru regionů,  

 

b. Termíny konání zasedání komise Rady AKČR: 

 září/říjen 2010 Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy, Šiklův 

Mlýn, Vysočina 

 10.9. Komise Rady AKČR pro financování krajů 

 16. - 17.9. Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči, 

Středočeský kraj, Kutná hora 

 17.9.2010 Odborná pracovní skupina AKČR pro vnější vztahy, Olomouc 

 23.9. Komise Rady AKČR pro dopravu  

 4.-5.10. Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, Karlovarský kraj 

 19. až 20. 10. Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství, 

Královéhradecký kraj 

 listopad. Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy, Krajský 

rok informatiky 

 4.11. Komise Rady AKČR pro dopravu 

 12.11. Komise Rady AKČR pro financování krajů 

 25. - 26. 11. Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči, 

Jihomoravský kraj 
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c. přehled převzatých záštit: 

26. - 31. 8. VII. Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark 

27. 8. Český svaz zpracovatelů masa u příležitosti 700. let oslav udělení privilegií 

řeznickému cechu Výstava Země živitelka  

21. - 25. 9. 14. ročník celorepublikové soutěžní přehlídky řemesel SUSO finále soutěže v 

Praze při FOR ARCH 2010  

21. - 25. 9. 21. Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2010, souběžně probíhající 

veletrhy, doprovodnému programu, Letňany 

9. - 10. 10. X. Koncerty "Zpěváček - Slávik" a "Zpíváme pro radost" 

1.11.2010 14. ročník celorepublikové soutěžní přehlídky řemesel SUSO - Ostrava - 

výstava Dům a byt 

22.11. soutěž „Český energetický a ekologický projekt roku 2009“ 

 

celý rok projekt „Arnošt Lustig – devět životů“, Ivo Pavelek, Ode 23/2010 

celý rok Sportovní projekt pro mateřské školy Sportovní hry MŠ 2010,  

v průběhu roku Vesnice roku, Mgr. Eduard Kavala, Spolek pro obnovu venkova 

9. - 12. 9. XVIII. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů "Písní a tancem", 

Luhačovice 

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

udělení privilegií řeznickému cechu Skalský dvůr 2010  

 

d. žádosti o vystoupení na jednání Rady AKČR: 

 

 Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně SÚJB, Téma: Radonový program ČR 

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

J. K. Tyla 

 Mgr. Alexandra Rudyšarová, generální ředitelka Czechinvest 

 Ing. Jiří Herodes, předseda Rady partnerů projektu Enersol 

 Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu 

 

C. Aktuální informace předsedy 
 
V této části byly upřesněny termíny a místa dalších zasedání Rady, přičemž nejbližší 

jednání Rady AKČR je plánováno na 11.-12.listopadu 2010 v Královéhradeckém kraji a 

další se uskuteční v roce 2011. V případě potřeby v souvislosti s projednáváním státního 

rozpočtu je možné operativně svolat jednání Rady AKČR.  

http://www.sujb.cz/docs/CV_D_Drabova.pdf


 

 
Zápis z 15. zasedání Rady Asociace krajů ČR   Praha, 25. srpna 2010  

 
4/10 

 

 

D. Projednávání materiálů 

 

1. Zápis z 14. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 25. června  2010 v Olomouci 

Rada bez připomínek zápis z 14. zasedání Rady AKČR, podepsaný předsedou Rady AKČR, 

projednala.  

 

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

 od 19. června 2010 do 20.srpna 2010 

Projednáno bez připomínek.  

 

K bodu bylo formulováno usnesení č. 344. 

 

 

 

3. Diskuse hejtmanů k okruhům problematik, které budou předmětem jednání na 

pracovním oběde hejtmanů s premiérem a následném zasedání vlády. 

 

Předseda Hašek navrhl jako hlavní tyto okruhy a zároveň požádal o případné doplnění: 

 Příprava státního rozpočtu pro rok 2011a dopady na rozpočty krajů 

 Kofinancování regionálních operačních programu po vládou přijatém usnesení o jeho 

zrušení 

 Financování sociálních služeb 

 Otázka státního rozpočtu ve vztahu k zdravotnictví 

 Otázka dopravy ve vztahu k finančním škrtům a k záměrům Státního fondu dopravní 

infrastruktury 

 Otázka snížení platů ve veřejné sféře a jeho anticipované dopady, i z hlediska 

odpovědnosti krajů 

 Aktualizovaná informace k povodním a Olomoucká výzva  

  

K bodu kofinancování ROPů  

vystoupil hejtman Martínek, který rekapituloval historii nastavení způsobu financování na 

počátku programovacího období, který byl potvrzen několikrát i usneseními předchozích vlád, 

například vládním usnesením č. 560 z roku 2007 spolufinancovat ROPy ve výši 7,5 % z. 

Podrobně se zabýval rozborem situace, která nastala po nenadálém přijetí dne 11. srpna 

2010 usnesením vlády diskriminačního škrtu kofinancování pouze pro regionální operační 

programy. Upozornil, že to bylo bez předchozích konzultací s těmi subjekty, kterých činnost 

toto rozhodnutí výrazně ovlivní: z cca 1/3 kraji a z 2/3 neziskovými organizacemi, obcemi a 

městy, ale i podnikatelskými subjekty v roli žadatelů. Upozornil, že do povinného národního 

financování se nezapočítávají finanční prostředky soukromoprávních subjektů, přestože 
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evropská legislativa tuto alternativu umožňuje. Do daňových příjmů krajů nebyly prostředky 

na spolufinancování evropských programů zahrnuty a řídícími orgány regionálních 

operačních programů nejsou kraje, ale Regionální rady regionů soudržnosti zřízené podle 

speciálního zákona, neexistuje přímá souvislost mezi rozpočty krajů a financováním rad 

soudržnosti. Problematická je změna kofinancování na nulu v případě již uzavřených smluv o 

poskytnutí dotace s příjemci, kde příjemci mohou vyžadovat jejich plnění. U nových výzev je 

předpoklad přerušení čerpání evropských prostředků alokovaných v Ropech, dopad 

rozhodnutí bude směrovat z větší části na jiné subjekty, než jsou kraje. K problematice vydá 

své rovněž stanovisko Svazu měst a obcí.  

V následné diskuzi se hejtmani jednomyslně shodli na tom, že je nutné důrazně požadovat od 

vlády dodržení závazků a nezpůsobovat nevratné újmy regionální politice, za kterou 

nezodpovídají pouze kraje, ale dle kompetenčního zákona také stát prostřednictvím MMR, 

které je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, a také spravuje 

prostředky určené k zabezpečování regionální politiky státu. 

 

K bodu – financování sociálních služeb 

Předseda Hašek konstatoval, že dle dostupných informací je v SR pro dotační řízení pro rok 

2011 alokováno pouze 2,5 mld. Kč. Reálně je potřeba pro kvalitní fungování sociálních služeb 

dokumentovaná kraji minimálně na úrovni 6,8-7 mld. Kč. Propad znamená existenční 

nejistotou všech (nejenom krajských) poskytovatelů sociálních služeb, jak pobytových, pak 

zejména terénních. Je potřebné financování zajistit na celý rok již od jeho počátku. Hejtman 

Novotný dal k dispozici členům Rady AKČR dopis předsedy Komise Rady AKČR pro sociální 

věci Čermáka s odborným stanoviskem. Dle vyjádření neexistuje žádná zásadní změna 

legislativního, organizačního či demografického charakteru, která by radikální snížení a 

omezení financí pro sociální služby proti loňskému roku opodstatňovala. Východiskem by měli 

být reálné potřeby systému. Systém je nastaven tak, že peníze, které jsou za klientem přímo 

(dávky vyplácené například jako příspěvek pro bezmocnost) se nedostanou do zařízení 

poskytujících sociální služby. Hejtmanka Emmerová upozornila na vypuštění termínu „domov 

důchodců“ ze zákona o sociálních službách a konsekvence tohoto vypuštění. Hejtmani se 

shodli, že v případě tak výrazného propadu by měl stát definovat komu a jaké služby ubrat 

(přestat poskytovat). Budou požadovat dorovnání na úroveň roku 2010.  

 

K bodu zdravotnictví 

Vystoupili hejtmani Běhounek a Rath s aktuálními informacemi z resortu zdravotnictví, ve 

kterém dojde ke krácení a navíc došlo k poklesu plateb krajským nemocnicím za výkony. Tím 

se prohlubuje propad ve financích zdravotnických zařízení v krajích.  Hejtman Běhounek 

upozornil na rizika odlivu kvalifikovaných, a již nyní nedostatkových zdravotníků do zahraničí 

vzhledem k vývoji na trhu práce EU. Dále opětovně upozornil na nedocenění dalšího 

vzdělávání lékařů a sester, nutnost zachování principu zásluhovosti při odměňování 

v zdravotnictví. Hejtman Hašek zmínil nerovnost šancí při čerpání peněz z EU pro státní a 

krajské nemocnice a stále nedořešenou otázku centralizace péče ve specializovaných 

centrech, která jsou zřizována pouze ministerskou vyhláškou, přičemž by to mělo být ze 

zákona.  

 

K bodu snížení platů ve veřejné sféře  
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Vláda svým nařízením avizuje 10 % pokles tarifů platových tabulek (kromě učitelů). Toto 

opatření hejtmani diskutovali ve vztahu ke krajským nemocnicím a dalším příspěvkovým 

organizacím zřizovaným kraji a municipalitami, působícím zejména v sociální sféře. Opatření 

bylo dle hejtmana Martínka přijato bez předchozího připomínkového řízení, bez jakýchkoli 

evaluací a posouzení například daňových dopadů, bez projednání se sociálními partnery.  

Hejtman Palas detailně rozebral situaci, jaká nastane v Moravskoslezském kraji. Hejtman 

Mišák přečetl dopis, kterým se Zlínský kraj obrátí na příslušné orgány.  Hejtman Novotný 

komentoval rozbor, který Karlovarský kraj vypracoval k vývoji hladiny příspěvku na výkon 

státní správy krajům od roku 2003 Vláda vyvolala zřízení 1155 nových pracovních míst 

v souvislosti s nově vzniklými agendami na základě přijaté legislativy. Celý rozbor byl předán 

všem krajům k dispozici z Kanceláře AKČR.  Stát by měl za výkon agend, které si u krajů 

objedná, platit v plné výši. Hejtmani zvažují podání ústavní stížnosti v této věci na základě 

právního rozboru. 

 

K otázce povodní 

Hejtman Eichler komentoval situaci po povodních v Libereckém kraji, kam vláda ihned 

poslala 40 mil. Kč, a následně dalších 350 mil. určených společně pro oba postižené kraje 

(Liberecký a Ústecký). Pouze školy na silnicích v kraji dle stávajících odhadů činí 2 miliardy 

Kč.  Upozornil na legislativní nerovnost mezi obcemi, které mají nárok na 100 %, kraje pouze 

na 50 % a na dopady škod na již zahájené projekty z evropských fondů, které se budou muset 

významně měnit. Hejtmanka Vaňhová  komentovala prioritizování odstraňování škod 

v Ústeckém kraj a na nutnost vyučovaní do 10. září 2010. Hejtman Palas upozornil na postoj 

pojišťoven, kdy se stává pro samosprávy stále obtížnějším pojištění svého majetku. Hejtman 

Tesařík si posteskl, že Olomoucká výzva zatím zůstala bez jakékoli odezvy. Hejtman Rath se 

vyslovil pro zřízení „Fondu živelných katastrof“. Hejtman Martínek informoval ostatní, že 

Pardubický kraj zpracovává formou krajské zákonodárné iniciativy návrh na zřízení Fondu 

obnovy hasičské techniky financovaného z havarijního pojištění.  

 

K otázce dopravy 

Předseda Hašek navrhl pro odpolední jednání s vládou jako stěžejní témata: škrty ve 

financování a pozastavení staveb, vztah mezi dálkovou a regionální dopravou a naplňování 

podepsaného Memoranda, problematika placení poplatku za čekání na základě transformace 

evropské legislativy. 

Hejtman Novotný upozornil na neúnosné rušení železničních spojů v Karlovarském kraji, 

dokonce na trati Karlovy Vary-Mariánské Lázně.  Hejtman Běhouněk  za závažný jev kromě 

rušení spojů označil i rušení tratí ze strany Správy železniční dopravní cesty. Již nyní kraje na 

některé tratě, které SŽDC nechce udržovat, doplácejí. Hejtman Rath otevřel otázku placení 

mýtného na silnicích 1.,2.a 3. třídy pro nákladní dopravu. 

 

4. Různé  

Hejtman Novotný na závěr  této části jednání předal dárkové poukázky v hodnotě na 100 tisíc 

Kč na odběr 80 ks pracovních stejnokrojů pro hasiče hejtmanům/hejtmankám  Eichlerovi 
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(Liberecký kraj), Vaňhové (Ústecký kraj), Mišákovi (Zlínský kraj), Emmerové (Plzeňský kraj) 

a Tesaříkovi (Olomoucký kraj).  

Následně předseda AKČR poděkoval hejtmance Emmerové a ocenil její dosavadní výbornou 

práci na pozici hejtmanky Plzeňského kraje a v rámci Rady AKČR a popřál ji jménem svým i 

všech členů Rady hodně zdaru při práci v Parlamentu ČR. Předal ji dárek na rozloučenou.  

 

Předseda Hašek přerušil jednání Rady AKČR, a stanovil další pokračování po setkání se členy 

vlády. 

Jednání Rady AKČR bylo přerušeno od 12,15 do 16,10 hod. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jednání Rady AKČR pokračovalo od 16,10 hod., řízením jednání byl pověřen místopředseda 

Rady AKČR Mgr. Radko Martínek. Z této části jednání se omluvili – p. primátor Bém, p. 

hejtman Rath, p. hejtmanka Emmerová a p. hejtman Hašek (účast na tiskové konferenci 

k závěrům jednání se členy vlády). 

 

5. Organizační změny 

Místopředseda Martínek informoval o vzdání se funkce místopředsedkyně Rady AKČR paní 

hejtmanky plzeňského kraje MUDr. Milady Emmerové ke dnešnímu dni. 

Současně navrhl po krátké diskusi k volbě místopředsedy Rady AKČR uzavřené jednání Rady 

AKČR. Po ukončené uzavřené debatě přijali jednomyslně všichni přítomní členové Rady 

AKČR usnesení č. 345. 

K bodu bylo formulováno usnesení č.345 

 

5. Záměr podání žádosti/projektu AKČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost, výzva číslo 62“ – tisk číslo 216 

 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo formulováno usnesení č.346 

 

 

E.Závěr 

 

Místopředseda Rady Asociace krajů ČR Mgr. Radko Martínek ukončil 15. zasedání Rady 

Asociace krajů ČR a uložil Kanceláři AKČR připravit tiskovou zprávu o aktuálním složení 

vedení AKČR. 

 

   Mgr. Michal Hašek 

       předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

 

 

zapsal: Eva Vrbová a Tomáš Kupec 

v Praze 25. června 2010 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

číslo : 344 

ze dne : 25. srpna 2010 
 

 

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

19. června 2010 do 20.srpna 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 19. června 2010 do 20. srpna 2010: 

 

- jmenování člena Revizní komise Rady AKČR (Ode/161/2010), 

- jmenování členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku (Ode/188/2010), 

- jmenování náhradníků hodnotící komise pro veřejnou zakázku (Ode/189/2010), 

- potvrzení nominace do Gremia pro regulační reformu a efektivní veřejnou 

správu (Ode/198/2010), 

- uvolnění finanční pomoci pro Liberecký a Ústecký kraj (Ode/199/2010), 

- potvrzení nominace do Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu 

(Ode/205/2010), 

- potvrzení nominace do Rady Státního fondu životního prostředí ČR 

(Ode/208/2010). 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

číslo : 345 

ze dne : 25. srpna 2010 
 

Organizační změny Rady AKČR 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I. bere na vědomí 

podle čl. 5 odst.4 písm.c) ve spojení s čl.5 odst.5 Stanov Asociace krajů České 

republiky rezignaci doc.MUDr. Milady Emmerové na  funkci místopředsedy Rady 

AKČR ke dni 25.8.2010 

 

II. zvolila  

podle článku4 odst.8 Stanov Asociace krajů České republiky do funkce 

místopředsedy Rady AKČR hejtmana Libereckého kraje Mgr. Stanislava Eichlera 

 

III. schvaluje 

zrušení funkce místopředsedy Rady AKČR, kterou zastával hejtman středočeského 

kraje MUDr. David Rath ke dni 25.8.2010 

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

číslo : 346 

ze dne : 25. srpna 2010 
 

„Záměr podání žádosti/projektu AKČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost, výzva číslo 62“ 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Záměr podání žádosti/projektu AKČR v rámci „Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost, výzva číslo 62“ 

 

II. schvaluje 

Záměr podání žádostí/projektu AKČR v rámci „Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost, výzva číslo 62“, a to v rozsahu tezí a finančního rámce 

uvedených v příloze 2 tisku č. 216 

 

III. ukládá  

a) předsedovi AKČR Mgr. Michalovi Haškovi  

podat žádosti výše uvedených projektů (dle bodu II. tohoto usnesení) 

v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva číslo 

62 

 

b) řediteli Kanceláře AKČR Ing. Martinu Bělčíkovi 

i. připravit podklady pro zpracování žádosti/projektů  

ii. připravit vlastní žádosti/projekty 

iii. průběžně informovat Radu o dalším postupu 

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

  


