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Z Á P I S  

z 25. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného 

dne 13. ledna 2012 v Brně 

 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

1. JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 

3. Mgr. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje 

4. Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického 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. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl. města Prahy 

11. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

Přítomní hosté zasedání Rady AKČR:  

 

1.      Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje 

2.      Ing. Petr Jakubec, člen Rady Ústeckého kraje 

  

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 
  

09.00 - 09.05 Zahájení - přivítání účastníků zasedání a zahájení 25. zasedání Rady 

Asociace krajů ČR předsedou Rady Asociace krajů ČR 

 

09.10 - 12.00  Zasedání Rady AKČR   

 

12.15 Tisková konference 

   

12.15 -13.30 Společný oběd hejtmanů a hostů  

 

13.45   Ukončení 25. zasedání Rady AKČR 

 
 

A. Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, 
schválení programu jednání, vystoupení hostů 

 

Předseda Rady AKČR JUDr. Michal Hašek zahájil 25. zasedání Rady AKČR, přivítal členy 

Rady a zastupující členy zastupitelstev krajů a uvedl jako první hosty zasedání Jeho Eminenci 

Dominika kardinála Duku, arcibiskupa pražského, metropolitu a primase českého a Jeho 

excelenci  Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a  metropolitu moravského. Popřál 
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kardinálu Dukovi k jeho jmenování do vysoké církevní funkce a připomněl loňské setkání s ním 

v rámci zasedání Rady. Vymezil dále oblasti společného zájmu krajů a církví ve světle 

navrhovaného zákona o církevních restitucích ( církevní památky, sociální péče) a připomněl 

oslavy cyrilometodějského výročí v příštím roce. 

P. kardinál ve svém úvodním vystoupení poděkoval Radě za pozvání, ocenil spolupráci s kraji a 

upozornil na některé problémy vyplývající z různého správního členění diecézí a krajů. Dále se 

podrobně věnoval otázkám vyplývajícím pro církve z přijetí zákona o církevních restitucích a 

otázkám  ekumenismu a vzájemného ovlivňování jednotlivých církví. 

P. arcibiskup Graubner ve svém vystoupení uvedl konkrétní pozitivní zkušenosti ze spolupráce 

církve, obcí a kraje ze Zlínského kraje při zpřístupňování církevních památek (21 kostelů). 

Jednotliví členové Rady v další diskusi uváděli konkrétní příklady spolupráce s katolickou církví 

ze svých krajů ( Evropské centrum duchovní obnovy Hejnice, křtění pramenů v západočeských 

lázních,, úloha českých krajů v cyrilometodějských oslavách, kalvárie Jaroměřice n. Rokytnou, 

kláštery Želiv a Nová Říše). Zvláště byla oceněna v diskusi i úloha katolické církve  při řešení 

situace v sociálně vyloučených lokalitách a konstatováno dlouhodobé zanedbávání této otázky 

ze strany státu. K dotazu místopředsedy Rady Mgr. R. Martínka vysvětlil arcibiskup Graubner 

některé technické detaily majetkových restitucí a budoucí správy církevních nemovitostí. 

 P.kardinál se dále zabýval otázkou podílu nekatolických církví na restitucích a ochrany 

nestátních držitelů bývalých církevních nemovitostí a otázkou solidarity mezi církevními 

diecézemi. Předseda Rady AKČR JUDr. M. Hašek poděkoval hostům za návštěvu a vyjádřil 

přesvědčení, že spolupráce církví a krajských reprezentací bude pokračovat i v pozměněné 

sestavě po krajských volbách. 

    

B.  Tisky k projednání  

V další části jednání Rady, které řídil místopředseda Rady Mgr. Radko Martínek, byl nejprve 

konsensuálně schválen další program jednání s tím, že individuálně budou projednávány pouze ty 

připravené tisky, ke kterým budou vzneseny konkrétní připomínky. K připomínce místopředsedy Rady 

Ing. M. Tesaříka k tisku 370 bylo upraveno datum úkolu uloženého usnesením. Tisk 376 /Rozpočet na r. 

2012) byl z pořadu jednání stažen, rozpočet bude před dalším jednáním Rady zaslán k připomínkám a 

schvalován na jednodenním únorovém zasedání Rady. Příspěvek bude zapracován ve výši 700,- tis 

Kč/kraj. 

Všechna usnesení z tohoto bloku (usnes.č.  505 – 516) byla přijata konsensuálně. 

 

C.Vystoupení dalších hostů  
 

Ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský:  V úvodu svého vystoupení seznámil členy 

Rady s aktuální situací v v čerpání prostředků EU podle jednotlivých programů včetně 

zastaveného čerpání a o přípravě materiálu pro vládu k nové organizační struktuře pro čerpání 

evropských peněz. Kritizoval řízení některých programů, které vyústilo v růst nerefundovaných 

výdajů a nutnost úhrady nákladů z národních zdrojů. Přislíbil vstřícné jednání s kraji o 

implementační struktuře 2014+ s tím, že se nebudou rušit administrativní kapacity v regionech. 

V debatě, které se účastnil i 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Daniel Braun, MA, 

členové Rady upozorňovali na některé negativní poznatky z realizace některých programů (zejm. 

centrálních) a vyjadřovali připravenost na realokaci nečerpaných prostředků z centrálních 

programů do regionálních. V odpovědi upozornil ministr Jankovský na skutečnost, že již 

v minulosti k takové realokaci došlo (800,- mil. do ROP). Zároveň vyjádřil naději, že u 

některých programů dojde ke zrychlení (legislativní návrh na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

oddělení vyvlastnění a náhrad u dopravních staveb). Předseda Rady JUDr. M. Hašek hostům 



 
 

[3] 

 

poděkoval za konstruktivní debatu s tím, že další jednání Rady s p. ministrem proběhne v rámci 

mimořádného zasedání v únoru. 

 

Generální ředitel České pošty a.s. Ing. Petr  Zatloukal: V úvodu svého vystoupení představil 

projekt datových center jako významné součásti propojení složek integrovaného záchranného 

systému a zdůraznil úlohu České pošty a.s. jako jednoho z nejvýznamnějších IT integrátorů. 

Vysvětlil podrobnosti nabízené spolupráce pošty krajům zejména při zavádění e-Governmentu. 

V diskusi byla ze strany členů Rady a zástupců krajů zpochybněna možnost realizovat zakázku 

na propojení složek IZS jako jednotnou pro všechny kraje. Podrobně byla diskutována otázka 

rušení malých pošt. Ing. Zatloukal obhajoval zavírání pošt, které probíhá v dohodě s orgány 

samosprávy, zástupci krajů vyslovili svůj nesouhlas s dosavadním průběhem akce a uváděli 

konkrétní případy negativních dopadů na obyvatelstvo malých sídel (KV kraj).Ing. Zatloukal 

následně přislíbil maximální ohleduplnost při rušení dalších poboček pošty. K otázce partnerství 

České pošty a.s. s kraji v rámci propojení IZS a e – Governmentu zdůraznil řídící zasedání 

místopředseda Rady Mgr. R. Martínek nutnost účasti České pošty v řádném výběrovém řízení a 

poděkoval hostovi za přínosnou prezentaci.   

 

Tomáš Brouček, zástupce firmy Huawei: Představil technologickou firmu a její produkty 

(technická podpora telefonních operátorů) a v návaznosti na předchozí prezentaci uvedl 

možnosti spolupráce při budování datových center a jejich propojení. Předsedajícím Mgr. R. 

Martínkem bylo rozhodnuto prezentovat produkty firmy pro potřeby Komise Rady AKČR pro 

informatizaci veřejné správy.     

 

Jiří Procházka, zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb: Seznámil účastníky 

zasedání se strukturou občanského sdružení a s aktuální situací v poskytování ošetřovatelské a 

rehabilitační péče; z  nového  seznamu zdravotnických výkonů vyplývá prakticky zhoršení péče, 

protože neindikovaná péče nesmí být poskytován (výpadek až 0,5mld Kč ročně).Asociace 

požádal ministra zdravotnictví o stanovisko, k žádosti by se mohla AKČR 

připojit.Místopředseda Rady Mgr. R. Martínek kritizoval společný postup Ministerstva práce a 

sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví při financování sociálních zařízení(nedošlo 

k převodu zařízení i financemi a v RUD nebylo dostatečně zohledněno.Bylo dohodnuto, že AK 

zaujme stanovisko k Memorandu Asociace poskytovatelů§ sociálních služeb. Následně 

místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek vysvětlil podíl Všeobecné zdravotní pojišťovny a 

zejména praktických lékařů na vzniklé situaci a přislíbil projednat problém s ministrem 

zdravotnictví.  

 

D. K aktuální problematice  

 
Blok věnovaný zdravotnictví uvedl místopředseda Rady AKČR MUDr. J. Běhounek: informoval o 

výsledcích jednání o zvýšení mzdových prostředků pro zdravotnické záchranné služby pro rok 2012, o 

aktuálním stavu placení členského poplatku v Asociaci krajských nemocnic (37 členů z 52 zaplatilo, 

neplatiči v krajích Lb,Pl,StČ,Zl,MS,Ústí). V diskusi bylo konstatováno, že kraje nejsou schopny pokrýt 

zvýšené nároky na mzdové prostředky; bylo dohodnuto do konce ledna sumarizovat požadavky a ty 

budou uplatněny ve vztahu k vládě (Memorandum jako závazek státu). J. Běhounek dále informoval  o 

jednání o prostředcích na záchytné stanice (zůstane stávající model). V další diskusi bylo zpochybněno 

tvrzení Všeobecné zdravotní pojišťovny o zkracování doby proplácení lékařské péče (St. Eichler) – J. 

Běhounek vysvětlil problémy s přesnějším odhadem. 
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Blok věnovaný školství  uvedl člen Rady PaedDr. J. Novotný:objasnil podrobně problém jmenování 

ředitelů škol podle novely školského zákona (na 6 let); v diskusi jednotliví účastníci zasedání sdělili 

definitivní popř. pracovní stanoviska zastupitelstev krajů k problému.Bylo dohodnuto, že stanoviska 

krajů budou průběžně soustřeďována u hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. J. Novotného. 

 

V bloku věnovaném organizačním záležitostem byla za řízení předsedy Rady JUDr. M. Haška dohodnuta 

místa konání dalších zasedání Rady:mimořádné jednodenní zasedání únor (březen) Praha, březen 

(duben) Plzeňský kraj, dále Královéhradecký kraj, Olomoucký, Pardubický. Termíny domluví ředitel 

Kanceláře Ing. P. Hostek, MBA. Dále byly konstatovány priority ERAKu na nejbližší období (čerpání 

evropských fondů, RUD) – výstupy z práce ERAKu obdrží obratem všechny kraje.V rámci bodu „Různé“ 

upozornil místopředseda Rady Mgr. R. Martínek na neústavní  postup Ministerstva financí resp. daňové 

správy při odvodu DPH za stavební práce; Kancelář zajistí právní analýzu k problému. 

V závěrečné debatě se členové Rady zabývali nastavením kriterií v RUD pro výši příjmu na obyvatele 

v jednotlivých krajích. 

Předseda Rady JUDr. Michal Hašek poděkoval účastníkům zasedání, pracovníkům KÚ Jihomoravského 

kraje a pracovníků Kanceláře AKČR a 25. zasedání Rady ukončil. 

 

 
zapsal : Rostislav Duchoň 

V Brně dne 13. ledna 2012 

 

JUDr. 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: 507 
ze dne 24. června 2011 

 

 

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

od 19. listopadu 2011do 9. ledna 2012 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

schvaluje 

podle usnesení Rady č. 25 ze dne 11. února 2005 tato rozhodnutí předsedy Rady přijatá   

v období od 19. listopadu 2011 do 9. ledna 2012: 

 

- návrh člena správní Rady nadace BESIP (č.j. 611/AKČR/2011), 

- udělení záštity veletrhům GO a Regiontour 2012 (č.j. 625/AKČR/2011), 

- udělení záštity veletrhů Czechbus 2012 (č.j. 626/AKČR/2011), 

- jmenování člena Komise Rady AKČR pro dopravu (č.j. 634/AKČR/2011), 

- návrh nominace AKČR do Výboru regionů(č.j. 649/AKČR/2011), 

- jmenování člena Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj a evropské 

záležitosti(č.j. 653/AKČR/2011), 

- jmenování členů Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj a evropské záležitosti 

(č.j. 661/AKČR/2011), 

- udělení záštity anketě Zlatá Amos 2012 (č.j. 3/AKČR/2012), 

- udělení záštity florbalovým turnajům Insoline Cup 2012 (č.j. 5/AKČR/2012), 

- návrh nominace člena Monitorovacího výboru finančních mechanizmů 

EHS/Norsko(č.j. 7/AKČR/2012). 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 508 
ze dne 13. ledna 2012 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro financování krajů, které 

se konalo dne 11. listopadu 2011 v Jeseníku  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů, které se konalo dne 

11. listopadu 2011 v Jeseníku, 

 

II. odmítá,  

aby pod záměrem zjednodušení a zpřehlednění veřejné správy byly vytvářeny 

specializované správní úřady na úrovni území okresů, z důvodu neefektivnosti 

dalšího členění organizačních struktur orgánů státu a rozporu s cíli Strategie EU 

2020, 

 

III. požaduje  

odložení termínu pro zavedení a předávání „Pomocného analytického přehledu“ s 

účinností od 1. 1. 2013 z důvodu nepřipravenosti procesu jak z hlediska 

softwarového, tak z personálního dotčených územně samosprávných celků a 

příspěvkových organizací, 

 

IV. vyzývá  

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství, aby urychleně připravila 

novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která by s účinností od 1. 

ledna 2012 zcela jednoznačně a nezpochybnitelně upravila povinnosti plátce daně s 

výkonem působnosti v oblasti veřejné správy při aplikaci § 92e, který upravuje 

režim přenesené daňové povinnosti, 

 

V. ukládá 

 předsedovi Komise Rady AKČR pro financování krajů Ing. Jaroslavu Drozdovi  

 

a) připravit podklady pro dopis předsedy AKČR s odmítavým postojem AKČR 

k dalšímu vytváření specializovaných správních úřadů a členění organizačních 

struktur orgánů států na úroveň okresů, 

 

b) připravit podklady pro dopis předsedy AKČR s připomínkami k zavedení 

„Pomocného analytického přehledu“ ve smyslu usnesení č. 63 Komise Rady 

AKČR pro financování krajů, 
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c) připravit podklady pro dopis předsedy AKČR s požadavkem na Ministerstvo 

financí a Generální finanční ředitelství, aby urychleně připravila novelu zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., která by s účinností od 1. 

ledna 2012 zcela jednoznačně a nezpochybnitelně upravila povinnosti plátce daně s 

výkonem působnosti v oblasti veřejné správy při aplikaci § 92e zákona, který 

upravuje režim přenesené daňové povinnosti, 

 

 

VI. pověřuje 

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška 

 

a) aby informoval Ministerstvo financí ČR o odmítavém stanovisku Rady AKČR k 

dalšímu vytváření specializovaných správních úřadů a členění organizačních 

struktur orgánů států,   

 

b) požadoval úpravy při zavedení „Pomocného analytického přehledu“ ve smyslu 

usnesení č. 63 Komise Rady AKČR pro financování krajů 

 

c) požadoval po Ministerstvu financí a Generálním finančním ředitelství, aby 

urychleně připravila novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  

která  by s účinností od 1. ledna 2012 zcela jednoznačně a nezpochybnitelně 

upravila povinnosti plátce daně s výkonem působnosti v oblasti veřejné správy při 

aplikaci § 92e zákona, který upravuje režim přenesené daňové povinnosti, 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 509 
ze dne 13. ledna 2012 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro integrovaný záchranný 

systém, které se konalo ve dnech 23.- 24. listopadu 2011 v Chrastavě 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro integrovaný 

záchranný systém, které se konalo ve dnech 23.- 24. listopadu 2011 v Chrastavě 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 510 
ze dne 13. ledna 2012 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro zdravotnictví, které se 

konalo dne 29. listopadu 2011 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro 

zdravotnictví, které se konalo dne 29. listopadu 2011 v Praze 

 

II. odmítá 

záměr Ministerstva zdravotnictví rušit porodnice s podlimitními počty porodů,  

považuje tento záměr za nepromyšlený a odmítá provádět kroky vedoucí 

k redukci porodnic pouze na základě počtu vykázaných porodů na jednotlivých 

pracovištích 

III. pověřuje  

místopředsedu Rady AKČR MUDr. Jiřího Běhounka jednáním ve věci 

s Ministerstvem zdravotnictví 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 511 

ze dne 13. ledna 2012 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro životní prostředí a 

zemědělství, které se konalo ve dnech 29.- 30 .listopadu 2011 v Plzni 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro životní prostředí 

a zemědělství, které se konalo ve dnech 29.- 30 .listopadu 2011 v Plzni 

 

II. pověřuje 

Ing. Petra Smutného, člena Rady Plzeňského kraje, jednáním s Ministerstvem 

životního prostředí  ve věci zřízení dotačního titulu a vyčlenění finančních 

prostředků pro účely pokrytí alespoň části nákladů nezbytných k vypracování plánů 

odpadových hospodářství krajů 

 

III. vyzývá  

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí  k pokračování 

v přípravě dotačních programů na realizaci opatření v oblasti zásobování pitnou 

vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod, která povedou k  brzkému 

vyhlášení výzvy z OPŽP a přípravy dotačních programů z národních zdrojů v gesci 

Ministerstva zemědělství. 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 512 
ze dne 13. ledna 2012 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro školství a sport, které se 

konalo ve dnech  30. listopadu -  2. prosince 2011 v Luhačovicích  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro školství a 

sport, které se konalo ve dnech  30. listopadu -  2. prosince 2011 v Luhačovicích,  

 

II. žádá  

opětovně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, aby byl připraven pro všechny zainteresované strany odborný 

seminář k připravovaným změnám v zákonech o sociálně právní ochraně dětí, 

 

III. pověřuje 

jednáním s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v této záležitosti    

PaedDr. Josefa Novotného, člena Rady AKČR. 

 

 

 

 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 513 
ze dne 13. ledna 2012 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro sociální záležitosti, které 

se konalo ve dnech 6. – 7. prosince 2011 v Jablonci nad Nisou  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro sociální 

záležitosti, které se konalo ve dnech 6. – 7. prosince 2011 v Jablonci nad Nisou  

 

II. pověřuje 

členku Rady AKČR Janu Vaňhovou jednat s Ministerstvem práce a sociálních 

věcí a požádat o přezkoumání postupu, který ministerstvo uplatnilo při dotačním 

řízení na rok 2012, vzhledem k podezření na nerovný přístup vůči jednotlivým 

poskytovatelům sociálních služeb 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 514 
ze dne 13. ledna 2012 

 

Kontrola úkolů z Rady AKČR v r. 2011 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  

přehled plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady AKČR v r. 2011 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 515 
ze dne 13. ledna 2012 

 

Periodický sběr dat pro potřeby Asociace krajů ČR 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. schvaluje  

rozsah dat shromažďovaných pravidelně pro potřeby AKČR podle části 3 tisku č. 

378 upravený podle výsledků diskuse v Radě AKČR 

 

II. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR Ing. Petru Hostkovi, MBA provádět pravidelný sběr dat 

podle bodu I. a následně shromážděná data poskytovat členům Rady AKČR popř. 

odborným komisím a odborným pracovním orgánům Rady AKČR 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 516 
ze dne 13. ledna 2012 

 

Řešení dalšího postupu technického zajištění videokonferencí 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

předložený materiál k řešení problematiky zajištění videokonferenční komunikace 

krajů  

 

II. souhlasí: 

a) s provozováním centrálního videokonferenčního multipointu MCU Codian 4510 

(videokonference) Moravskoslezským krajem, 

b) se způsobem a úrovní povýšení verze TMS serveru podle přiložené zprávy, 

 

III. doporučuje 

jednotlivým krajům jako poskytovatelům uzavřít dvoustrannou smlouvu s 

Moravskoslezským krajem jako příjemcem, o poskytnutí dotace, která zajistí 

provoz z příspěvku krajů ve výši 1/14 ročních provozních nákladů 

videokonference a z podílu ve výši 1/14 pořizovacích nákladů na povýšení verze 

TMS serveru, 

 

 

IV. ukládá 

členu Rady AKČR Ing. Jaroslavu Palasovi předložit jednání Rady AKČR 

informaci o stavu zajištění komunikace mezi kraji videokonferenčním spojením 

 

Termín 15. června 2012 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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