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Z Á P I S  

z 26. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného 

dne 2. března 2012 v Praze 

 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

1. JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 

3. Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje 

4. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 

5. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

6. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

7. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. města Prahy 

8. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje 

9. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

Přítomní hosté zasedání Rady AKČR:  

 

1. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje     

2. Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje 

3. Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 
  

9.00 -10.00 -   neformální snídaně členů Rady AKČR 

10.00 -11.10 -   26. zasedání Rady AKČR  

11.10 – 11.30 -  Miloslav Čermák -  předseda Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti -  

                       financování sociálních služeb a vyplácení dávek na Úřadech práce 

11.30 - 12:30 - jednání s předsednictvem Svazu měst a obcí ČR 

12:30 -13:30 -  pracovní oběd Rady AKČR a  předsednictva SMO ČR  

13.30 – 14.30 -  jednání s Ing. Kamilem Jankovským, ministrem pro místní rozvoj 

15.00 – 15.30 - tisková konference po jednání Rady AKČR 
 

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

Předseda Rady AKČR JUDr. Michal Hašek zahájil 26. zasedání Rady AKČR, upozornil na 

důležitost jednání Rady s ministrem pro místní rozvoj, navrhnul doplnění programu o nové body 

(Memorandum Czechtourism, „rozklikávací rozpočet“) a upřesnil místa konání dalších 

zasedání Rady (duben Plzeň, květen Královéhradecký, červen Olomoucký kraj). Program 

zasedání byl konsensuálně schválen. 
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B. K aktuální problematice  

Blok věnovaný zdravotnictví uvedl místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek. Informoval o 

posledních jednáních s ministrem Hegerem a náměstkem Noskem, o zálohách na platby 

zdravotních pojišťoven (nižší než v r. 2011) a o neměnném stanovisku AKČR k plnění 

Memoranda z r. 2011 (všechny volné prostředky do platů). Dále informoval o postoji MZdr 

k problematice rozboru hospodaření vybraného vzorku nemocnic a o stanovisku Asociace 

krajských nemocnic (AKN). Předseda Rady AKČR JUDr. M. Hašek následně formuloval postup 

AKČR: AKN bude účastna v týmu pro kontrolu hospodaření nemocnic, předseda sdělí 

stanovisko AKČR písemně ministru Hegerovi (včetně tabulkového přehledu). Místopředseda 

Rady Mgr. R. Martínek následně upozornil na zavádějící článek v Hospodářských novinách, 

týkající se jednotkových výdajů na pacienta. Předseda Rady JUDr. Hašek opakovaně zdůraznil 

úlohu AKN a upozornil na nutnost působit na členská zdravotnická zařízení v otázce zaplacení 

členských příspěvků. V diskusi byl dále jako nedomyšlený hodnocen návrh ministra Hegera na 

zvýšení záloh, které by negativně postihnulo příští období. Za nekritičtější období ve financování 

zdravotnictví byla označena léta 2012-2013. 

V bloku věnovaném čerpání prostředků z fondů EU a operačním programům informoval 

místopředseda Rady Mgr. R. Martínek o aktuálních postojích ČR v bruselských jednání 

(„nepřátelé koheze“) a  očekávaných negativních dopadech na objemy prostředků z fondů EU. 

Upozornil na pravděpodobný model operačních programů, který oznámí MMR na jednání (4 

centrální OP, 1 společný regionální a grantové schéma) a na negativní dopady tohoto schématu 

na kraje. V diskusi byla následně zdůrazněna nutnost dalšího jednání s MMR. Předseda Rady 

JUDr. M. Hašek formuloval další postup, který byl Radou v orientačním hlasování přijat: AK se  

bude nadále aktivně snažit o jednání, které posune až na úroveň premiéra a navržená pozice 

bude předložena radám krajů popř. zastupitelstvům tak, aby jejich stanovisko mohlo být při 

jednání předloženo zástupcům vlády. Diskutována byla i možnost sdělení stanoviska regionů 

eurokomisaři Hahnovi a možnost přijetí dalších kroků na podporu zachování ROPů (informační 

kampaň). K prověření těchto možností byl Radou zmocněn předseda Rady. Usnesení krajských 

orgánů k pozici AKČR bude evidovat Kancelář AKČR (zasedání by měla proběhnout do 16. 

března t.r.). 

Část věnovanou sociální oblasti uvedl předseda Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti, 

náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák. Seznámil členy Rady se závěry 

materiálu Asociace poskytovatelů sociálních služeb k uvažovanému rušení zařízení a 

s negativními dopady na klienty a zaměstnance zařízení. V diskusi byly konstatovány vztahy 

odpovědnosti státu a krajů za tuto oblast i konstrukce financování sociálních služeb z hlediska 

rozpočtového určení daní. Diskutována byla i výše podfinancování oblasti (až 2,- mld ročně). 

Předseda Rady JUDr. M. Hašek formuloval úkoly pro sociální komisi : do příštího zasedání 

Rady připraví podklady vč. screeningu, jak se postupně navyšoval podíl krajů na financování a 

předloží doporučení pro rozhodnutí Rady. Členka Rady J. Vaňhová následně upozornila na 

možnost čerpání evropských peněz z Evropského sociálního programu. M.Čermák dále 

informoval Radu o postupu v ukončení společného projektu AKČR a MPSV  (usnesení Rady č. 

418)       

 

C. Tisky k projednání    
 
Tisk 380 (rozpočet AKČR na r. 2012) byl ponechán na 1. korespondenční hlasování r. 2012. 

K tisku 381 bylo přijato usnesení Rady č. 518, bod IV. usnesení navrženého v tisku 381 byl 

ponechán na 1. korespondenční hlasování r. 2012. K tisku 382 bylo přijato usnesení č. 520, 

k tisku 383 po úpravě navržené předsedou Rady (ERAK) bylo přijato usnesení č. 521. 
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V rámci části Různé upozornil hejtman Jihočeského kraje Mgr. J. Zimola na právní stanovisko 

ve sporu kraj versus síť lékáren „Dr. Max“ohledně proplácení regulačních poplatků (Kancelář 

již krajům distribuovala). K návrhu místopředsedy Rady MUDr. J. Běhounka bylo po diskusi a 

připomínce místopředsedy Rady Mgr. R. Martínka přijato usnesení Rady č. 522.  Předseda Rady 

JUDr. M. Hašek poté 26. zasedání Rady přerušil po dobu jednání s předsednictvem Svazu měst 

a obcí ČR.  

 

D. Jednání s předsednictvem Svazu měst a obcí ČR 

 
Předseda Rady AKČR JUDr. M. Hašek přivítal delegaci předsednictva Svazu měst a obcí ČR, 

primátor hl. města Prahy doc. MUDr. B. Svoboda jako hostitel jednání přivítal přítomné 

v prostorách primátorské rezidence, která je krásnou zachovalou ukázkou stylu Art Deco. 

Předseda Svazu Ing. Dan Jiránek poděkoval za přijetí a společně s předsedou Rady AKČR 

JUDr. M. Haškem upřesnili témata, na která se jednání obou orgánů soustředí. Místopředseda 

Rady Mgr. R. Martínek poté uvedl poslední aktuální poznatky z jednání s MMR (viz info 

z předchozího jednání Rady) a vysvětlil podrobně navrženou pozici AKČR. V následné diskusi 

byly probírány otázky dalšího osudu regionálních operačních programů, meziregionální 

spolupráce,  možné realokace prostředků z centrálních fondů a celkového snížení objemu 

prostředků z EU. Dále byla diskutována otázka úlohy monitorovacích výborů (nám. Grüner), 

zkušenosti z čerpání z regionálních programů ze zahraničí a vzájemná konkurence 

zemědělského sektoru a samospráv při čerpání prostředků. Předseda Rady JUDr. M. Hašek 

zdůraznil nutnost jednání s vládou o další struktuře operačních programů, místopředseda Rady 

Mgr. R. Martínek podpořil návrh SMO na spravedlivější rozdělení prostředků mezi zemědělce a 

samosprávy (50%/50%). Předseda Rady JUDr. M. Hašek poté zrekapituloval oboustranně 

dohodnuté závěry k problematice ROPů, které budou zahrnuty v písemném memorandu . V další 

části jednání se účastníci věnovali problematice rozpočtového určení daní; podpořili 

spravedlivější přerozdělení, nikoliv však pouze na úkor 4 velkých statutárních měst, ale k tíži 

státního rozpočtu. Podrobně byla diskutována možnost legislativního zakotvení možnosti 

přenosu kompetencí výlučně se současným převodem finančních prostředků (francouzská 

úprava) a otázka „ mixu“ jednotlivých daní do souboru RUD (vyjmutí daně z nemovitostí). 

účastníci jednání se dále zabývali otázkou dofinancování sociálních služeb a možností rušení 

sociálních zařízení a ukončení služeb pro klienty těchto zařízení. V otázce reformy účetnictví 

došlo ke shodě na nutnosti reformu zastavit vzhledem k jejímu chaotickému průběhu. Také 

v otázce regionálního školství došlo ke shodě obou orgánů se závěry ad hoc pracovní skupiny 

k problému. K otázce církevních restitucí prezentoval předseda Rady JUDr. M. Hašek 

požadavek na rozdělení resp. etapizaci opatření (nejprve zrušení blokačního paragrafu); shoda 

byla vyjádřena v odmítnutí vydávání jakéhokoliv majetku krajů a obcí v rámci restitucí. 

Diskutována byla otázka neexistujícího seznamu nemovitostí určených k vydání. 

Dalším tématem byla otázka „protikorupčních“ novel zákonů a negativní jev růstu 

byrokratické zátěže. Ve shodě bylo konstatováno trvale nedostatečné vypořádávání zásadních 

připomínek krajů a SMO ze strany předkladatelů vládních legislativních návrhů. Po pracovním 

obědě byla diskutována otázka financování protipovodňových opatření (Olomoucká výzva) a 

otázka financování složek integrovaného záchranného systému a  pomoci krajů na jeho 

financování (nižší nájmy, příspěvky). Podpořen byl návrh SMO (předseda ing. D. Jiránek) na 

vyčlenění podílu na zaplaceném neživotném pojistném ve prospěch financování HZS i celková 

situace ve financování hasičských sborů. Podpořen byl i návrh místopředsedy Rady Ing. M. 

Tesaříka na usnadnění výstavby protipovodňových opatření změnou stavebního zákona. 

Podrobněji byla diskutována i otázka vztahu činnosti PČR a městských a obecních policií. 
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V závěru jednání bylo dohodnuto uspořádat do konce června opět společné jednání obou 

orgánů a podpořeno setkání předsedů obou orgánů každý měsíc. Kancelář AKČR předá  

výkonnému místopředsedovi SMO aktualizovaný seznam odborných pracovních orgánů Rady; 

k otázce vzájemné spolupráce odborných orgánů obou partnerů bylo přijato usnesení Rady č. 

523. Předseda Rady JUDr. M. Hašek poděkoval hostům za nastolení normální komunikace mezi 

oběma partnery a vyslovil přání setkávat se častěji i s poslanci a senátory ze sféry komunální 

politiky reprezentujících všechny politické subjekty. 

 

E. Vystoupení hostů - ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský a 1. náměstek 

ministra pro místní rozvoj Ing. Daniel Braun, MA. Předseda Rady JUDr. M. Hašek přivítal 

hosty a informoval je o koordinaci stanovisek AKČR a SMO k dané problematice. V úvodu 

svého vystoupení seznámil ministr Jankovský členy Rady s aktuálními názory ministerstva na 

implementační strukturu a na situaci v  čerpání prostředků EU podle jednotlivých programů. 

Upozornil na návaznost snížení počtu OP na programové prohlášení vlády. Náměstek Braun 

upozornil na základní priority uvažovaného systému a na nový přístup k pojetí regionální 

dimenze programů (regionální témata v centrálních programech). Dále členy Rady seznámil 

s konkrétně navrhovanou strukturou programů (doprava MD, konkurenceschopnost MPO, 

vzdělání MPSV, Praha, technická pomoc). K dotazu předsedy Rady k důvodům navrhovaného 

rušení ROPů jako programů nejlépe čerpajících („trest za úspěch“) uvedl ministr Jankovský 

jako důvod sjednocení metodiky a potřebu účinnějšího monitoringu. Předseda Rady JUDr. M. 

Hašek seznámil p. ministra se zásadním stanoviskem Rady AKČR a předsednictva Svazu měst a 

obcí ČR i s podpůrným stanoviskem Hospodářské komory ČR. AKČR požaduje zachování ROPů 

i regionálních rad soudržnosti (po potřebné inovaci); Memorandum o spolupráci se SMO v této 

oblasti bude uzavřeno v písemné formě. Pro případ neúspěšného jednání s ministerstvem 

požádá AK o společné jednání Rady AK a předsednictva SMO s premiérem, kde bude m.j. 

prezentovat oficiální stanoviska krajských reprezentací a připraví i alternativní materiál pro 

vládu. Místopředseda Rady Mgr. R. Martínek prezentoval poznatky z trendů posilování 

regionálních operačních programů v jiných státech EU a některé náměty na zkvalitnění 

fungování stávajících ROP (jednotná metodika, kvalitnější monitoring). Kritizoval myšlenku 

společného ROP pro kraje jako návrat před r. 2006 s negativním hodnocením tohoto období i 

problematický záměr Bruselu na další posilování „měkkých“ projektů. Dále upozornil na riziko 

ztráty struktur pro čerpání v případě přijetí návrhu MMR. Ministr Jankovský přislíbil vstřícnost 

při dalším jednání o struktuře operačních programů, kritizoval některé akce na podporu 

regionů (Regiontour). Značné pochybnosti o životaschopnosti navrhovaného modelu a o 

nefunkčnosti grantového systému opakovaně vyjádřil místopředseda Rady Mgr. R. Martínek. 

Ministr Jankovský vyjádřil naději na sblížení názorů krajů a ministerstva. Předseda Rady JUDr. 

Michal Hašek poděkoval p. ministrovi za návštěvu a konstatoval, že nedošlo k dohodě o 

zásadních otázkách. 
  

Následně poděkoval  předseda Rady primátorovi hl. města Prahy doc. MUDr. Svobodovi za poskytnutí 

prestižního místa pro zasedání Rady ,  pracovníkům MHMP a  Kanceláře AKČR za organizaci zasedání 

a 26. zasedání Rady ukončil. 

 
zapsal :  Rostislav Duchoň 

V Praze dne 2. března 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: 518 
ze dne 2. března 2012 

 

Udělení záštit a finančních příspěvků Asociace krajů ČR významným soutěžím, projektům  a 

společenským akcím 

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. uděluje 

 záštitu Asociace krajů ČR akci : 

a) Machři roku 2012 

b) Nad oblaky, aneb každý může být hvězdou 2012 

c) Dějepisné soutěži studentů gymnazií (XXI. ročník) 

d) Soutěži „Zlatý erb“ při konferenci ISSS 2012 

e) Soutěžní přehlídce stavebních řemesel SÚSO 2012 

f) Soutěži „Biblioweb 2012“ při konferenci ISSS 

 

 

II. souhlasí 

    s uzavřením smluv o propagaci AKČR na akci s finančním příspěvkem ve výši: 

a) Machři roku 2012………500 000,-.Kč 

b) Nad oblaky, aneb každý může být hvězdou 2012………50 000,-Kč 

c) Dějepisné soutěži studentů gymnazií (XXI. ročník)…10 000,- Kč 

d) Soutěži „Zlatý erb“ při konferenci ISSS 2012………10 000,- Kč (věcné ceny) 

e) Soutěžní přehlídce stavebních řemesel SÚSO 2012…40 000,-Kč 

f) Soutěži „Biblioweb 2012“ při konferenci ISSS……40 000,- Kč (věcné ceny), 

 

 

III. ukládá  

řediteli Kanceláře AKČR Ing. Petru Hostkovi, MBA 

 a) uzavřít jménem AKČR smlouvy o propagaci AKČR  (bod II. písm.a), b), c), e) 

usnesení) 

b) zajistit předání věcných cen v soutěžích (bod II., písm.d),f) usnesení). 

 

 

 

 

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: 520 
ze dne 2. března 2012 

 

Návrh dohody o partnerství se společností CzechTourism v rámci projektu „Zavedení 

národního informačního portálu cestovního ruchu s podporou call centra“  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

předložený návrh dohody o partnerství se společností CzechTourism v 

rámci projektu „Zavedení národního informačního portálu cestovního 

ruchu s podporou call centra“ 

 

 

II. souhlasí   

s podpisem dohody podle čl.I usnesení 

  

 

III. zmocňuje 

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška podepsat dohodu podle čl.I. 

usnesení 
 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 521 
ze dne 2. března 2012 

 

Návrh „rozklikávacího“ rozpočtu krajů. 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

informaci o možnosti zavést “rozklikávací” rozpočet a závěrečný účet krajů 

 

II. souhlasí 

s přípravou na zavedení finančních nástrojů podle čl. I 

 

III. žádá 

Ekonomickou Radu Asociace krajů ČR o přijetí stanoviska k možnosti zavedení 

finančních nástrojů podle čl. I 
 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 522 
ze dne 2. března 2012 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. vyzývá  

ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka k přehodnocení 

systému péče o ohrožené děti a k přijímání zásadních rozhodnutí v této věci 

pouze po obšírné odborné diskusi a s přihlédnutím k jejich reálné proveditelnosti 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 523 
ze dne 2. března 2012 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. zmocňuje  

předsedy odborných pracovních komisí a odborných pracovních skupin Rady 

AKČR k jednání s partnerskými odbornými poradními orgány Svazu měst a obcí 

ČR bez předchozího projednání Radou AKČR 

 

       T: trvale 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 

Pozn: usnesení Rady č. 517 a č. 519 byla přijata v 1. korespondenčním hlasování r. 2012 
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