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Z Á P I S  

z 27. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného 

dne 4. května  2012 v Plzni 

 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

1. JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 

3. Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje 

4. Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje 

5. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

6. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

7. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

Přítomní hosté zasedání Rady AKČR:  

 

1.     JUDr. Martin Havel, náměstek hejtmana Karlovarského kraje 

2.     Ing. Petr Jakubec, člen Rady Ústeckého kraje 

3.     Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmana Středočeského kraje 

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 

11.00 - 13.00           zasedání Rady AKČR, projednávání materiálů  

 

13.00 - 13.30           oběd 

 

13.30 - 15.00            vystoupení hostů 

                      

15.00 - 15.30 tisková konference 

    

15.35                          ukončení 27. zasedání Rady AKČR 

 
  

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

Předseda Rady AKČR JUDr. Michal Hašek zahájil 27. zasedání Rady AKČR, společně 

s ředitelem Kanceláře AKČR Ing. Petrem Hostkem, MBA seznámil členy Rady a zastupující 

členy rad krajů s úpravami programu zasedání (zejm. prezentace DP Plzeň). Program zasedání 

byl konsensuálně schválen. V krátkém vystoupení dále předseda Rady M. Hašek informoval o 

výsledcích návštěvy delegace AKČR v Číně, o uzavřených dohodách a o pověření Smíšené 

česko-čínské obchodní komory koordinací naplňování těchto dohod. Informaci doplnil člen 

Rady Mgr. J. Zimola. 

   

B. K aktuální problematice  

K aktuálním problémům v jednotlivých problémových okruzích: v bloku věnovaném 

zdravotnictví uvedl místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek výsledky posledních jednání 

s Ministerstvem zdravotnictví (zastavení restrukturalizace sítě nemocničních zařízení, stagnace 
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vyjednávání o úhradové vyhlášce). Podrobněji byla zmíněna změna v síti poboček VZP 

spočívající ve slučování poboček s účinností od 1.7. t.r. (pouze 6 poboček), dále činnost 

Asociace krajských nemocnic, která je již  součástí vyjednávacího procesu s poskytovateli a 

součástí Národního referenčního centra a výzva ministerstvu ke zrušení jedné fakultní 

nemocnice. 

 

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

místopředseda Rady Mgr. R. Martínek o aktuálních postojích Ministerstva pro místní rozvoj 

k dalšímu osudu ROP a o návrhu na dopracování karet tematických okruhů; k tomu bylo formulováno 

usnesení Rady č. 538.  Podrobně byla diskutována možnost zachování regionální dimenze u centrálních 

programů, taktiky snahy za zachování ROPů a možný vývoj po předložení variantního materiálu MMR 

do vlády. Konstatována byla nutnost předložení a udržení ucelené koncepce regionálních programů 

bruselské administrativě a diskutována otázka postoje Ministerstva financí a firmy Delloite v kauze ROP 

Jihozápad .  Dalším jednáním ve věci byli Radou pověřeni předseda JUDr. M. Hašek a místopředseda 

Mgr. R. Martínek. 

 

 V části věnované dopravě uvedl aktuální informace k přípravě zákona, který by zakotvil závazky 

z Memoranda o financování osobní železniční dopravy člen Rady M. Chovanec. 

 

Následně byla formulována usnesení (usnesení Rady č. 524 – č. 537, č. 539) ke všem tiskům 

předloženým na 27. zasedání Rady s tím, že vzhledem k  neusnášeníschopnosti Rady budou 

zaslána následně do korespondenčního hlasování. 

 

E. Vystoupení hostů – zástupkyně velvyslance Čínské lidové republiky, rada 

velvyslanectví paní Yan Yuqing.  Předseda Rady JUDr. M. Hašek přivítal vzácného hosta a 

reprezentanty Smíšené česko-čínské komory J. Kohouta a J. Tvrdíka, paní Yuqing poté předala 

členům Rady pozdravy od p. velvyslance, vysoce ocenila výsledky návštěvy delegace AKČR 

v Číně a důležitost konkrétních kroků k naplnění podepsaných dokumentů o spolupráci. Dále 

stručně informovala o výsledcích nedávného setkání předsedů vlád ČLR a ČR ve Varšavě a o 

hlavních oblastech, na které se spolupráce českých a moravských regionů s ČLR musí soustředit 

(automobilový průmysl, strojírenství, elektroprůmysl, životní prostředí) V krátkém vystoupení 

uvedl prezident Smíšené česko-čínské komory dr. J. Kohout podrobnosti k některým programům 

spolupráce a vysoce ocenil připravenost čínské strany na centrální i regionální úrovni ke 

spolupráci s našimi regiony. Spolupracovník komory ing. J. Tvrdík provedl porovnání aktivit 

některých sousedních států ve vztahu k ČLR, hodnotil  připravenost bankovního sektoru na 

spolupráci a zabýval se některými konkrétními projekty spolupráce (turistika, veletrhy, hi-tec 

parky). Předseda Rady M. Hašek poděkoval paní Yuqing za přínosnou návštěvu jednání Rady, 

předal pozdravy Rady p. velvyslanci a poděkoval zástupcům Smíšené česko-čínské komory za 

koordinaci aktivit krajů. 

Zástupci aktivity Stop HF (těžba břidlicového plynu) Ing. Jan Birke, starosta Náchoda, 

Šárka Endrlová, starostka Berouna a Jiří Malík, Koalice HF. Předseda Rady M. Hašek 

přivítal zástupce aktivity namířené proti povolení průzkumných prací na těžbu břidlicového 

plynu ve 3 lokalitách ČR  s cílem těžby metodou Hydraulic Fracturing (HF); starosta Náchoda 

Ing. J. Birke vysvětlil genezi žádostí a povolení průzkumných prací a hlavní důvody vedoucí 

samosprávy v odporu proti povolení. Starostka Berouna Š. Endrlová upřesnila důvody odporu 

na území dolní Berounky a Českého krasu (rekreační oblast, 32 tis. obyvatel ve 22 obcích na 

malém území 93 km čtverečních) a vývoj počtu občanů podporujících petici za zákaz metody 

HF. J. Malík následně v odborné prezentaci vysvětlil historii této metody, její použití v USA 
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v naprosto odlišných geologických podmínkách a na prakticky neobydlených územích. Po 

obšírné diskusi členů Rady s vesměs negativními stanovisky se Rada rozhodla nedoporučit 

orgánům krajů vydávat souhlasná stanoviska k průzkumným pracím pro těžbu břidlicového 

plynu metodou HF. Následně předseda Rady JUDr. M. Hašek přislíbil předložit (popř. 

s dalšími poslanci) jako poslanecký návrh zákon zakazující těžbu touto metodou do budoucnosti 

a vyzvat poslance a senátory napříč politickým spektrem k jeho podpoře. Po přestávce na oběd 

vystoupil před členy Rady Dr. Zdeněk Pernes – předseda Rady seniorů ČR, který informoval 

členy Rady o plnění Memoranda mezi RSČR a AKČR uzavřeného v září 2009, poděkoval za 

spolupráci, informoval o přípravách na krajské volby a o prosazování  požadavků seniorů 

v krajích a obcích. Informoval dále o výsledcích konference o aktivním stárnutí v Senátu PČR 

(informace na CD). V diskusi zazněl ze strany členů Rady požadavek na sjednocení reprezentací 

seniorů v krajích a místech, protože vzhledem k částečně nepřehlednému stavu dochází často 

k duplicitnímu financování. Dr. Pernes přislíbil nápravu v této záležitosti a poděkoval za 

spolupráci AKČR se seniory. 

Dalšími hosty byli zástupci Potravinářské komory ČR, řed. Koberna omluvil neúčast 

prezidenta komory Ing. M. Tomana a společně se zástupci zpracovatelů představil nový projekt 

zaměřený na prosazování zdravého životního stylu adolescentů Smart Life ( „Žít zdravě je 

moderní a výhodné“). V následné debatě se pozornost soustředila v širších souvislostech 

zejména na kvalitu potravin na českém trhu a na úlohu Potravinářské komory v její kontrole.. 

Bylo dohodnuto prezentovat pilotní projekt krajským radním pro školství (1000 středoškoláků, 

40 tříd, po dobu 3 měsíců). Řídící zasedání Mgr. M. Martínek poděkoval za prezentaci a za 

AKČR přislíbil zástupcům PK její podporu ve vybraných školách. 

Členové Rady poté přivítali delegaci Českého svazu tělesné výchovy v čele s předsedou 

ČSTV JUDr. M. Janstou; ten v úvodním vystoupení vysvětlil organizační a ekonomickou situaci 

ČSTV pod novým vedením, výhled budoucího organizačního uspořádání sportu (ČSTV jako 

servisní organizace). Diskutována byla otázka možné finanční podpory sportu po změně určení 

finančních prostředků z hazardních her na obce, výše možných příjmů od obcí, organizační 

struktury sportu v okresech a úrovně hospodaření ČSTV v minulosti a v současnosti. Předseda 

Svazu extremních sportů M. Hájek podrobně vysvětlil aktuální potřebu finančních prostředků na  

udržení administrativních funkcí ČSTV v okresech (cca 0,5 mil. Kč/okres). V diskusi jednotliví 

členové Rady přiblížili situaci ve financování ve svých krajích (někde pouze financování 

konkrétních sportů, někde plošnější model, někde grantový systém). Bylo dohodnuto, že ČSTV 

do 14 dnů předloží podrobnější analýzu prostředků nutných pro „přežití“ systému v okresech 

tak, aby bylo možno ještě před prázdninami předložit požadavky zastupitelstvům krajů. 

Předseda ČSTV JUDr. M. Jansta poděkoval Radě za vstřícné přijetí; za Radu byli koordinací 

styků s ČSTV pověření členové Rady PaedDr. J. Novotný a Mgr. J. Zimola. 

Jako závěrečný host jednání krátce prezentoval ředitel Dopravního podniku Města Plzně 

původně městský, nyní již krajský projekt „Plzeňská karta“, který se od r. 2004 vyvinul z podoby 

kupónu do podoby univerzálnějšího platebního nástroje (273,- tis vydaných karet). Uvedl i 

možnost nabídky systému jiným městům. Vzhledem k tomu na základě rozhodnutí Rady bude 

projekt prezentován na některém z příštích zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu zajistí 

Kancelář AKČR) 

Závěrem poděkoval předseda Rady JUDr. M. Hašek hejtmanovi Plzeňského kraje M. Chovancovi, 

pracovníkům Krajského úřadu Plzeňského kraje a  pracovníkům Kanceláře AKČR za organizaci 

zasedání a 27. zasedání Rady ukončil. 

 
zapsal :  Rostislav Duchoň 
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V Praze dne 4. května 2012 


