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Z Á P I S  

z 18. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, 

konaného dne 14. ledna 2011 v Brně 
 

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. Mgr. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje 

5. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 

6. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

7. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

8. PaedDr. Josef  Novotný,  hejtman Karlovarského kraje 

9. Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje 

10. MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje 

11. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

Přítomní hosté zasedání Rady AKČR  

1. Ivo Grüner,  náměstek hejtmana Plzeňského kraje 

2. Ing. Petr Jakubec,  radní Ústeckého kraje 

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 

 

09.00 - 09.05 Zahájení - přivítání účastníků zasedání a zahájení 18. zasedání Rady 

Asociace krajů ČR předsedou Rady Asociace krajů 

09.05 - 13.15  Zasedání Rady AKČR   

13.15 – 13,30  Ukončení 18. zasedání Rady AKČR 
 

13.30 - 14.00 Tisková konference 

13.30  Společný oběd hejtmanů a hostů  
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Předseda Rady Mgr. Michal Hašek zahájil zasedání Rady přivítáním arcibiskupa 

pražského a primase českého Msgr. Dominika Duky, OP.  Po přivítání Jeho Excelence p. 

arcibiskup zahájil svoji návštěvu Rady uctěním památky zesnulého senátora Jiřího 

Dienstbiera. Jménem České biskupské konference poděkoval hejtmanům za dobrovolnou a 

spontánní spolupráci s církvemi v regionech při zajišťování sociálních, zdravotních, 

vzdělávacích a kulturních projektů. Ocenil nedávno uzavřenou dohodu se státem o 

společné správě a spoluužívání katedrály sv. Víta jako výraz společné odpovědnosti státu 

a církve a odraz vnímání katedrály jako národního symbolu. Uvedl poslední informace 

k přípravě mezistátní smlouvy se Svatým stolcem a ocenil pokrok v otázce jednání o 

majetkovém vyrovnání státu s církvemi a projevům ekumenismu i v této otázce. Pozornost 

věnoval problematice rozpočtové jistoty církví v nejbližších letech na základě jednání 

s MK a s premiérem. V debatě ocenil předseda Rady Mgr. M. Hašek úroveň spolupráce 

krajů s církvemi, hejtman Moravskoslezského kraje J. Palas spolupráci s biskupem 

Lobkowiczem m.j. při zajišťování opravy církevních památek. Místopředseda Rady Ing. M. 

Tesařík vyzdvihnul spolupráci s olomouckým arcibiskupem Graubnerem  a pozval Jeho 

Excelenci p. arcibiskupa na návštěvu Arcibiskupského muzea v Olomouci. Hejtman 

Zlínského kraje MVDr. St. Mišák informoval o přípravě oslav 1150. výročí příchodu 

věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje na Moravu a o pozvání Svatého otce na oslavy. 

Předseda Rady Mgr. M. Hašek se v závěru návštěvy s milým hostem rozloučil a poděkoval 

mu za  návštěvu 18. zasedání Rady. 

 

A. Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, 

schválení programu jednání 
 

V rámci řádného jednání Rady byl v úvodu konsensuálním rozhodnutím členů Rady 

schválen redukovaný program zasedání tak, aby bylo možno věnovat maximum času 

otázce zdravotnictví a návštěvě ministra zdravotnictví doc. MUDr. L. Hegera, CSc. 

 

B.  Projednávání materiálů 

 

1. Zápis ze 17. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 12. listopadu 2010 v 

Náchodě  

 

Rada projednala bez připomínek zápis ze 17. zasedání Rady AKČR, podepsaný předsedou 

Rady AKČR. 

 

2.Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od  6. 

listopadu 2010 do 7. ledna 2011 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo přijato usnesení č.385 
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Předseda Rady Mgr. M. Hašek předal slovo místopředsedovi Rady Mgr. R. Martínkovi 

k uvedení bloku jednání věnovanému regionálním operačním programům a otázce 

kofinancování schválených projektů. Mgr. R. Martínek informoval o posledním vývoji 

postojů MMR k ROP a dvou zásadních materiálech, které budou mít vliv na regionální 

dimenzi evropských projektů: 

 a)- pozice krajů k 5. kohezní zprávě 

b) – strategie k budoucnosti kohezní politiky. 

 Informoval o vazbě dělení států v EU (vyspělé, průměrné, zaostávající) na čerpání 

evropských dotací a o postojích MMR k budoucnosti programů (preference IOP, potlačení 

ROP). V debatě k problematice informoval hejtman Středočeského kraje MUDr. D. Rath o 

realokaci cca 1,- mld Kč do sféry školství, sociální sféry a zdravotnictví a o svém jednání s 

ředitelem DG Regio v Bruselu. Zdůraznil, že výsledek snah o náplni ROP záleží do značné 

míry na postoji vlády. Místopředseda Rady AKČR Mgr. St. Eichler informoval o jednání 

s ministrem financí a o vyhlídkách financování v letech 2013-20. Předseda Rady Mgr. M. 

Hašek informoval o předpokládané účasti na jednáních v Bruselu k této otázce. 

K problematice bylo na základě materiálu předloženého místopředsedou Rady Mgr. R. 

Martínkem konsensuálně přijato usnesení č. 386. 

K problematice kofinancování evropských projektů informoval Mgr. M. Martínek o 

schvalování materiálu o kofinancování pro vládu, o záměru MF profinancovat ze státního 

rozpočtu cca 2,085 mld Kč (převzetí návrhu krajů). Ocenil posun v jednání se státem a 

upozornil na nutnost dalšího jednání. K problému bylo přijato usnesení č.387 . 

 

C. Vystoupení hostů 

 

Předseda Rady AKČR Mgr. M. Hašek přivítal ministra zdravotnictví doc. MUDr. L. 

Hegera, CSc. s doprovodem, stručně shrnul současné zásadní problémy ve zdravotnictví a 

předal p. ministrovi. Ministr Heger charakterizoval současný stav požadavků lékařů 

v akci „Děkujeme, odcházíme“, a diferenciaci lékařů ve výpovědi na 3 skupiny s nikoliv 

identickými cíli a požadavky. Zdůraznil neměnnost vládní pozice nefinancovat případný 

platový nárůst platů lékařů ze státního rozpočtu a vysvětlil postoj MZdr ke každé ze 4 

skupin požadavků lékařů (platy, korupce, reforma zdravotnictví, vzdělávání). Upozornil 

na sekundární vlivy snížení počtu lékařů (propouštění sester a nižšího zdravotnického 

personálu). Popřel, že by MZdr a on sám odmítali jednání s LOK a Lékařskou komorou. 

Informoval o svém jednání s primátorem hl. města Prahy doc. B. Svobodou a o 

možnostech vzájemných výpomocí nemocnic a mezioborové výpomoci. Upřesnil omezené 

možnosti ministerstva při ovlivňování restrukturalizace sítě nemocnic a případného 

finančního přerozdělování. Dále se ministr Heger věnoval diferencované situaci 

v jednotlivých krajích (Vysočina x Zlínský, Moravskoslezský, Karlovarský, Ústecký x 

ostatní kraje); v závěru svého úvodního slova obecně rozebral možnosti finančních úspor 

ve zdravotnictví (lepší využití přístrojového vybavení, větší centralizace rozhodování o 

nákupech nejdražších přístrojů – „přístrojová komise“). 

Předseda Rady AKČR Mgr. M. Hašek přivítal možnost přímého jednání s ministrem 

zdravotnictví a jednoznačně odmítnul“vzkazování stanovisek“ prostřednictvím médií. 

Vyjádřil názor, že stát nemá ucelenou představu, co dělat po 1. březnu. K úvahám o 

možném přesunu deficitní péče na fakultní nemocnice upozornil zejména na důležitost 

struktury deficitu (ARO). Vyjádřil názor, že možnosti ministerstva ovlivnit financování 

existují, jsou relativně legislativně dosažitelné (úhradová vyhláška je v plné kompetenci 
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MZDr) a věnoval se existujícím disproporcím ve financování fakultních a krajských 

nemocnic. Kritizoval pasivitu ministerstva při zpracování koncepčních materiálů rozvoje 

celého veřejného zdravotnictví a zejména při ovlivňování chování zdravotních pojišťoven. 

Upozornil i na negativní důsledky akce lékařů spočívající ve vytváření bariér uvnitř 

zdravotnických týmů. Požádal ministra o sdělení jasného stanoviska k možným krizovým 

scénářům a využití krizových nástrojů ze strany státu a krajů.  

Ministr Heger deklaroval ochotu ministerstva ke spolupráci a připustil i špatnou alokaci 

prostředků mezi ambulantní a nemocniční péčí i mezi obory (jednotná sazba DRG). 

Předseda Rady Mgr. M. Hašek upozornil na to, že AKČR již žádala premiéra o jednání a 

zatím neregistruje odpověď. 

V diskusi kritizoval důrazně hejtman Středočeského kraje MUDr. D. Rath odpovědnost 

ministerstva i ministra osobně za nezvládnutí krizového managementu v současné situaci, 

upozornil na nevyhnutelnost kolapsu péče po 1.3. a na existující vážné disproporce mezi 

financováním praktických lékařů a nemocniční péče (stoupající ceny léků, 

zejm.centrových). Závěrem uvedl konkrétní náměty na rychlé změny v přerozdělování bez 

nutnosti legislativních změn. 

Dalším diskutujícím byl místopředseda Rady AKČR, hejtman Vysočiny MUDr. J. 

Běhounek; na základě výsledků včerejšího jednání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 

upozornil, že jakýkoliv optimismus není namístě. Konstatoval praktickou nemožnost 

pokrýt chybějící péči vč. superspecializované péče pouze silami fakultních nemocnic. 

Kritizoval zásadní nedostatky informačního systému pojišťoven, zejm. VZP a citelné 

zhoršení interpersonálních vztahů v nemocnicích. Zdůraznil nutnost vyslat výrazný signál 

o schopnosti situaci urychleně řešit. 

V odpovědi opakoval ministr Heger možnosti strategického (dát naději lékařům na 

zlepšení) i krizového řešení a uvedl možnosti krizové výměny informací mezi nemocnicemi. 

Předseda Rady Mgr. M. Hašek upozornil na závažnou možnost ztráty registrace u 

nemocnic, které zavřou z důvodu nedostatku lékařů některá oddělení a zpochybnil 

zejména tvrzení o malém vlivu ministerstva na rozhodovací procesy ve VZP. Stejné 

stanovisko zaujali i místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek a hejtman Středočeského 

kraje MUDr. D. Rath. Specifickou situací v Olomouckém kraji se zabýval místopředseda 

Rady Ing. M. Tesařík. Etickými aspekty a možnostmi řešení ze strany vlády se zabýval 

místopředseda Rady Mgr. R. Martínek. Konkrétní situací v Moravskoslezském kraji, kde 

lékaři odmítají řešení ze strany zřizovatelů (krajů)komentoval hejtman Moravskoslezského 

kraje Ing. J. Palas. Hejtman Jihočeského kraje Mgr. J. Zimola vyjádřil ochotu krajů ke 

spolupráci na koncepci zdravotnictví a vyjádřil zásadní pochybnost o možných 

dojezdových časech do fakultních nemocnic v případě přesměrování péče. Ministr Heger 

v odpovědi uvedl v reakci jako možnost i své odstoupení funkce v případě nezvládnutí 

situace. Členové Rady shodně vyjádřili názor, že ve stávající situaci musí jednat vláda a 

kraje informovat, jak při řešení mohou pomoci. 

Ministr Heger se snažil přesvědčit členy Rady, že naopak kraje by měly říci, jak situaci 

řešit, specifikovat, co lze lékařům ve výpovědi nabídnout. Tento názor odmítnul předseda 

Rady Mgr. M. Hašek, který vyjádřil názor, že problém není pouze v otázce odměňování, je 

třeba stanovit přesný „jízdní řád“  kroků, verifikovat ho m.j. formou usnesení vlády. 

Uvedl možnosti moderace odborné debaty mezi lékaři a MZdr ze strany AKČR (mpř. J. 

Běhounek). Hejtman Středočeského kraje MUDr. D. Rath uvedl návrh konkrétních 

opatření na navýšení plateb za péči krajským zařízením (navýšení o 10%, dodržování 

výkonového systému); místopředseda Rady Mgr. R. Martínek nabídl uzavření nepsané 
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dohody o převodu takto získaných prostředků do platů lékařů jako okamžitého prostředku 

řešení situace. Korespondující názory vyjádřili místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek a 

hejtman Zlínského kraje MVDr. St. Mišák. Místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek a 

hejtman Středočeského kraje MUDr. D. Rath vyjádřili akutní potřebu konkrétních kroků 

namísto neurčitých slibů ze strany ministerstva a vlády. Jako reakci na vyjádřený názor 

ministra Hegera a různosti stanovisek jednotlivých členů Rady deklarovala Rada 

jednotnost svého názoru na řešení situace. Na žádost p. ministra o souhrnné podklady 

k otázce, jakou péči v krajích mají fakultní nemocnice za krajská zařízení nahrazovat, 

vysvětlili členové Rady nutnost obráceného přístupu, tedy nabídky volných kapacit 

specifikovaných podle oborů. K poznámce p. ministra o politickém podtextu stanoviska 

členů Rady odmítnul předseda Rady Mgr. M. Hašek velmi důrazně jakýkoliv politický 

charakter debaty a požádal o sdělení jasného stanoviska vlády k otázce krizového řízení 

ve stávající kolizní situaci (aktivizace BRS). 

Ministr Heger přislíbil v závěru jednání projednání situace s předsedou vlády a výměnu 

nezbytných informací o volných kapacitách nemocnic. K tomu vyjádřil místopředseda 

Rady Mgr. M. Martínek názor, že fakultní nemocnice budou mít v některých případech po 

1.3. samy kapacitní problémy. 

V závěru poděkoval předseda Rady AKČR Mgr. M. Hašek hostům za účast na jednání a 

pozval p. ministra na tiskovou konferenci k tématu situace ve zdravotnictví.  

 
 

D. Projednávání materiálů – pokrač. 

 

Za řízení místopředsedy Rady Mgr. R. Martínka byly projednány některé aktuální problémy s tím, že 

převážná část tisků připravených pro zasedání bude zaslána do korespondenčního hlasování. K 

námětu místopředsedy Rady Mgr. St. Eichlera k zaujetí jednotného postoje Rady k žádostem MMR na 

opakované prověřování povolovacích řízení na zřízení fotovoltaických elektráren v krajích přijala 

Rada usnesení č. 388. 

K dalšímu podnětu místopředsedy Rady  Mgr. St. Eichlera k otázce zřizování krajských ředitelství PČR 

a krajských soudů v krajích, kde dosud nebyly zřízeny se členové Rady dohodli, že místopředseda Rady 

Mgr. St. Eichler si od PČR a ministra spravedlnosti vyžádá podklady  a bude na základu mandátu 

Rady AKČR činnost krajů koordinovat. 

K problematice neexistence datových úložišť, předpokládaných zákonnou úpravou (8. výzva MV) bylo 

dohodnuto, že AKČR písemně upozorní ministerstvo vnitra na tuto skutečnost; dopis připraví 

Kancelář AKCR na základě podkladů připravených Libereckým krajem. 

K otázce neohlášených návštěv členů vlády v zařízeních zřizovaných kraji bylo dohodnuto, že 

Kancelář AKČR připraví na základě podkladů Libereckého kraje dopis předsedy Rady na premiéra, ve 

kterém AKČR upozorní, že oficiální návštěvy členů vlády bude Asociace ráda koordinovat a 

organizačně zabezpečovat. 

V závěru jednání byl projednán tisk č. 269. 
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3. Projekt AKČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva číslo 

62 

 
K tisku bylo přijato usnesení č. 389.  

 

E. Závěr 

Po vystoupení hostů ukončil předseda Rady Asociace krajů ČR Mgr. Michal Hašek 18. 

zasedání Rady Asociace krajů ČR a poděkoval pracovníkům protokolu KÚ Jihomoravského 

kraje a Kanceláře AKČR za přípravu zasedání.  

 

 

zapsal: Rostislav Duchoň 

v Brně 14. ledna 2011 

 

 

 

 

 

 

 

      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: 385 

ze dne 14. ledna 2011 

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

od 6. listopadu 2010 do 7. ledna 2011 

 

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 od 6. listopadu 2010 do 7. ledna 2011: 

  

- nominace člena Výkonného výboru Energetické sekce Hospodářské 

komory ČR  a pověření funkcí poradce AKČR (č.j. 303/AKČR/2010), 

- udělení záštity festivalu „Americké jaro2011“ (č.j. 309/AKČR/2010), 

- jmenování náhradníků Výběrové komise IOP (č.j. 312/AKČR/2010), 

- změna nominace v Hodnotící komisi OP Technická pomoc (č.j. 

314/AKČR/2010), 

- potvrzení nominace do Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti (č.j. 

317/AKČR/2010),  

- nominace do meziresortní pracovní skupiny pro drogovou problematiku 

(č.j. 339/AKČR/2010), 

- nominace na jednání o územní  soustavě „Natura 2000“ (č.j. 

347/AKČR/2010), 

- udělení záštity veletrhům Go a Regiontour (č.j. 349/AKČR/2010), 

- členství AKČR v Radě vlády pro energetickou surovinovou bezpečnost 

(č.j. 350/AKČR/2010), 

- udělení záštity mezinárodní konferenci ISSS 2011 (č.j. 359/AKČR/2010), 

- nominace člena Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci (č.j. 

376/AKČR/2010), 

- jmenování člena OPS Rady AKČR pro vnější vztahy (č.j. 

378/AKČR/2010), 

- udělení záštity soutěži“Europa Cup 2011“ a mistrovství „Děčínská kotva 

2011“ (č.j. 380/AKČR/2010), 

- nominace do Rady vlády pro koordinaci protidrogové problematiky (č.j. 

385/AKČR/2010), 

- udělení záštity soutěži „Česká dopravní stavba roku 2010) (č.j. 

390/AKČR/2010), 
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- delegace do pracovní skupiny MMR (č.j. 402/AKČR/2010), 

- nominace do Monitorovacího výboru OP Rozvoj lidských zdrojů (č.j. 

416/AKČR/2010), 

- nominace do hodnotící komise OP  Vzdělávání a konkurenceschopnost 

MŠMT (č.j. 9/AKČR/2011). 

 

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: 386 

ze dne 14. ledna 2011 

Pozice krajů České republiky k závěrům 5. kohezní zprávy a strategie krajů při 
přípravě na realizaci kohezní politiky EU po roce 2013 v České republice 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.  schvaluje  

a) pozici krajů České republiky k závěrům 5. kohezní zprávy a odpovědi krajů 

České republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU dle 

přílohy  

b)  strategii krajů při přípravě na realizaci kohezní politiky EU po roce 2013 

v České republice a pilíře základních priorit krajů obsažené v Pozici krajů k závěrům 

5. kohezní zprávy 

 

II.   pověřuje 

 místopředsedu Rady Asociace krajů ČR Mgr. Radko Martínka  

a) informovat o přijatém usnesení ministra pro místní rozvoj a Evropskou komisi  

b) zahájit spolupráci s  příslušnými ministerstvy, za účelem přípravy krajů na 

využití kohezní politiky po roce 2013 v souladu s pozicí krajů k závěrům 5. kohezní 

zprávy  

 

 

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: 387 

ze dne 14. ledna 2011 

 

Pozice krajů České republiky k závěrům 5. kohezní zprávy a strategie krajů při 
přípravě na realizaci kohezní politiky EU po roce 2013 v České republice 

  

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

 

ústní informaci místopředsedy AKČR Mgr. Rado Martínka o zrychleném  a zúženém 

vnějším připomínkovém řízení materiálu Ministerstva financí pro jednání vlády 

„Pravidla pro zajištění spolufinancování projektů EU z národních veřejných zdrojů „ 

v návaznosti na bod II.5 a bod III.1 písmeno f) usnesení vlády č.563 ze dne 11.srpna 

2010, který má být předložen vládě ze strany MF ve spolupráci s MMR 

 

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: 388 

ze dne 14. ledna 2011 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. pověřuje 

místopředsedu Rady AKCR Mgr. Stanislava Eichlera odesláním dopisu Ministerstvu 

pro místní rozvoj, vyjadřujícím stanovisko Rady, že kraje jsou připraveny provádět 

přezkum povolovacích řízení vydaných stavebními úřady ke stavbám 

fotovoltaických elektráren na územní krajů  pouze v konkrétních a odůvodněných 

případech, neboť v přezkumném  řízení orgány státní správy z moci úřední 

přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o 

tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy ( § 94 odst. 1 správního řádu) 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 
Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

Rady Asociace krajů České republiky 

Číslo: 389 

ze dne 14. ledna 2011 

Projekt AKČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva číslo 62 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  

rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 03/62 na realizaci Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Metodická podpora 

protikorupčních aktivit krajů“ 

II. souhlasí 

a) s přijetím prostředků na realizaci Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost na projekt „Metodická podpora protikorupčních aktivit 

krajů“ dle rozhodnutí o poskytnutí dotace 03/62 

b) s předfinancováním ve výši 1 mil. Kč v roce 2011 na projekt 

„Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů“ z rezervního fondu 

Asociace krajů ČR 

 

III. pověřuje  

předsedu Rady  AKČR Mgr. Michala Haška podpisem Rozhodnutí o 

přidělení dotace a jmenováním realizačního týmu 

 

IV. žádá 

kraje o součinnost při spolupráci na realizaci projektu „Metodická 

podpora protikorupčních aktivit krajů“ 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 
Asociace krajů ČR 

 

  

 

 


