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Z Á P I S 
z 27. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 4. funkčním období, 

které se konalo dne 27. května 2016 v Ústí nad Labem 
 
Přítomní členové Rady AKČR : 
 

• MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
• Ing. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 
• Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 
• Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje 
• JUDr. Martin Havel, hejtman Karlovarského kraje 
• Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

 
Přítomní hosté zasedání Rady AKČR:  
 

• MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
• PaedDr. Milan Němec, MBA, náměstek hejtmana Středočeského kraje 
• Ing. Jiří Martínek, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 
• Ing. Petr Tulpa, náměstek hejtman Libereckého kraje 
• Petr Forman, poradce prezidenta ČR 
• MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory 
• MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., viceprezident České lékařské komory 
 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 
 
09.00 –10.30  Zasedání Rady AKČR – projednávání materiálů 
10.30 – 12.00   Zasedání Rady AKČR – vystoupení hostů 
  Ing. Petr Forman, poradce prezidenta ČR 

MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory 
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., viceprezident České lékařské komory 
 
 

 
Zahájení jednání Rady Asociace krajů České republiky 
 
 Hejtman Běhounek, který byl JUDr. Michalem Haškem, předsedou Rady Asociace krajů ČR 
(dále jen „Rada“), pověřen vést zasedání, zahájil jednání Rady v Ústí nad Labem a předal 
slovo hostiteli hejtmanu Bubeníčkovi. Ten všechny přítomné přivítal a seznámil s požadavkem 
Ústeckého kraje na revizi usnesení vlády č. 405 ze dne 11. května 2016 – nařízení vlády o 
příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů související s restrukturalizací a útlumem činnosti 
právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí tj. rozšíření podpory 
propuštěných horníků z Ostravska i na zaměstnance z Mostecka. Kolegy informoval, že v tomto 
duchu adresoval dopis na premiéra a útlum těžby, o kterém rozhodla vláda, se může týkat až 
1300 zaměstnanců. Kolegy požádal o podporu požadavku také na plánovaném společném 
jednání s vládou dne 20. července t.r. Hejtman Běhounek seznámil s programem, kdy kromě 
stálé agendy tj. projednávání materiálů, vystoupí poradce prezidenta České republiky Petr 
Forman a prezident České lékařské komory (dále jen „ČLK“) Milan Kubek.  
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A. Projednávání materiálů 
 
Hejtman Běhounek sdělil, že z důvodu neusnášeníschopnosti Rady budou mít závěry z dnešního 
jednání formu doporučení resp. rozhodnutí předsedy. Shrnul závěry s jednání s ministrem 
zdravotnictví Svatoplukem Němečkem z předešlého dne a doplnil, že v rámci jednání bylo 
schváleno tematické usnesení č. 254, dále usnesení Rady č. 255 týkající se církevních restitucí, 
usnesení Rady č. 256 o regionální dopravě, usnesení Rady č. 257 k tisku Rozhodnutí předsedy 
(tisk č. 255), součástí kterého byly i doporučení schválená v rámci minulého jednání Rady ve 
Velichovkách a usnesení Rady č. 258 o mimořádném příspěvku do rozpočtu AKČR. Členové 
Rady nevznesli žádné připomínky k zápisu z minulého jednání a doporučili přijmout 
navrhovaná usnesení k tiskům č. 256 až č. 259, bez rozpravy. O situaci v oblasti kultury (tisk č. 
260) informoval náměstek Němec, který obeznámil s nezájmem agentury Czechtourism o 
rajonizaci oblastí cestovního ruchu tak jak to navrhují kraje (tj. 14 oblastí kopírujících kraje). 
K národnímu programu cestovního ruchu uvedl, že ředitelka Odboru cestovního ruchu 
ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) Jitka Mattyšovská na schůzce s hejtmanem 
Peterou informovala, že dotační program by měl být vyhlášen v polovině července. Hejtman 
Petera bude o zásadních připomínkách k dotačnímu programu 7. června jednat také 
s náměstkyní Klárou Dostálovou. Hejtmani poté konsenzuálně podpořili navrhované usnesení 
k tisku. Problematiku dopravy (tisk č. 261) otevřel hejtman Běhounek a připomněl zástupcům 
krajů, aby v souladu s usnesením Rady č. 256, které bylo přijato předešlý den, nejpozději do 15. 
července schválili ve svých orgánech smlouvu o zajištění regionální železniční dopravy po roce 
2016. Ředitel Polma doplnil, že do smlouvy, předložené ministerstvem dopravy (dále jen 
„MD“), Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“) navrhl zapracovat své připomínky. Po 
domluvě s hejtmanem Běhounkem, ředitel Polma zástupce krajů požádal, aby se do pátku 3. 
června vyjádřily, jestli podporují variantu MD, variantu MSK, resp. doplňují vlastní 
připomínky s tím, že žádná reakce znamená souhlas s variantou MSK. Hejtman Franc vznesl 
dotaz k čerpání prostředků určených na obnovu kolejových drážních vozidel z operačního 
programu Doprava II, kdy MD plánovalo oslovit nejlépe připravené kraje (Plzeňský, 
Jihomoravský, Středočeský), zjišťoval, jestli výzva již byla vyhlášena a jestli dalším krajům 
nehrozí, že se nebudou moci zapojit vůbec, vzhledem k nízkému objemu finančních prostředků. 
Ředitel Polma odpověděl, že varianta oslovení již není aktuální a výzva zatím nebyla vyhlášena. 
Hejtman Běhounek připomněl nesouhlas krajů s nízkou alokací a vyjádřil obavy, že na 
prostředky nedosáhne žádný z krajů.  Hejtman Zimola kolegy požádal o vyjádření, v jakém 
stavu se nachází příprava smluv s dopravci po roce 2019, resp. jestli jejich kraj počítá 
s výběrovým řízením nebo s jednacím řízením bez uveřejnění (dále jen „JRBÚ“). Doplnil, že 
Jihočeský kraj půjde cestou výběrového řízení. Zástupci krajů sdělili, že Zlínsky kraj preferuje 
variantu výběrového řízení, Karlovarský kraj a Liberecký kraj nedospěly k dohodě v koalici, a 
proto není jasné, který způsob si vyberou, Ústecký kraj, Plzeňský kraj a Královéhradecký kraj 
zatím nezvolily žádnou variantu a Středočeský kraj a Kraj Vysočina pravděpodobně zvolí cestu 
JŘBÚ. V otázce případné stávkové pohotovosti řidičů v autobusové dopravě hejtman Běhounek 
uvedl, že kraje nemůžou vstupovat do stávajících platných smluv. Ředitel Polma doplnil závěry 
pracovní skupiny zřízené ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), která doporučila 
problém řešit až v rámci nového zákona o veřejných zakázkách, který zohledňuje sociální 
aspekt v rámci zadávacího řízení, resp. cestou kolektivní smlouvy vyššího stupně, MMR také 
zpracovalo vzorovou metodiku pro kraje, jak v této věci postupovat, ta má pouze doporučující 
charakter. Dle slov ředitele Polmy byla metodika prostřednictvím Kanceláře AKČR rozeslaná 
všem členům Komise Rady AKČR pro dopravu. Hejtman Franc informoval o situaci 
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v Královéhradeckém kraji, kde odbory a autobusoví dopravci napadají veškeré snahy kraje 
vyhlásit nové výběrové řízení na zabezpečení autobusové dopravy, to bylo nakonec Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže zrušeno, a zadávací podmínky, které byly předtím bez problému 
akceptovány, jsou v současnosti rozporovány. Uzavřel s tím, že k zabezpečení autobusové 
dopravy po roce 2017 pravděpodobně využijí cestu JŘBÚ, mezitím kraj zadal vypracování 
studie, kolik by ho stál provoz vlastní autobusové dopravy. Náměstek Drozd kolegy informoval, 
že zpracoval průřezový materiál týkající se odměňování řidičů, který porovnává situaci 
v okolních státech a v České republice v kontextu evropské legislativy, kdy jako řešení vidí 
kolektivní smlouvy vyššího stupně. Upozornil však, že některé odborové organizace a 
zaměstnavatelé se takovým smlouvám brání. Hejtman Bubeníček vyslovil názor, že kraje 
nemohou dopravcům diktovat, jaké mzdy mají řidičům vyplácet, a dodal, že v Ústeckém kraji 
jsou všichni schopni se dohodnout, až na jednoho problémového dopravce. Hejtmani pak 
konsenzuálně podpořili přijetí navrhovaného usnesení k tisku.  Co se týče Memoranda o 
zapojení jednotek požární ochrany v oblasti přednemocniční péče formou předlékařské první 
pomoci (tisk č. 262), hejtman Běhounek navrhl materiál stáhnout. Sdělil, že ze strany 
poskytovatelů zdravotnické záchranné služby eviduje vícero připomínek. Náměstek Fischer, 
který stažení materiálu doporučil, upozornil, že není jasné co so bude školit, v jakém rozsahu a 
z jakých zdrojů budou kurzy předlékařské první pomoci pro jednotky požární ochrany 
financovány. Navrhl memorandum dopracovat tak, aby součástí samostatné přílohy byla 
časová a obsahová náplň kurzů, kdo bude kurzy provozovat, resp. když je budou provozovat 
ZZS, kdo jim bude hradit náklady za techniku (AED first respondery), výcvikový materiál a 
práci školitelů. Zdůraznil, že kurzy by měly být certifikované (zpracovat by mohla např. Česká 
společnost J. E. Purkyně nebo Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof) a měly by 
mít validitu. Doplnil, že až 60% objemu Fondu pro zábrany škod čerpají hasiči, kdy záchranáři 
jenom 15%, za jedno z řešení proto považuje financování kurzů Hasičským záchranným sborem 
ČR. Hejtman Zimola sdělil, že není proti stažení materiálu, nicméně jakékoliv memorandum by 
mělo být obecné a deklaratorní, když provedením a rozsahem nabyde formu smlouvy, kraje se 
zbaví možnosti spolupráci si operativně nastavit dle svých potřeb. Náměstek Tulpa navrhl do 
memoranda zapojit také Český červený kříž. Hejtman Běhounek požádal Kancelář AKČR, aby 
připravila dopis na ředitele krajských záchranných služeb s žádostí o doplnění memoranda 
v souladu s návrhy náměstka Fischera a to do 10. července 2017, aby Rada mohla materiál 
probrat na jednání 20. července, před setkáním s vládou, pokud materiál nedoplní, navrhl 
schválit současnou verzi. O jednání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné 
zprávě (Tisk č. 263) informoval hejtman Běhounek a kolegy seznámil se Společným 
stanoviskem AKČR, ministerstva vnitra (dále jen „MV“) a Svazu měst a obcí, kdy zmíněné 
subjekty nejsou spokojeny s procesem přípravy návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů 
na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Informoval také o iniciativě 
ICT unie, z. s. s názvem 202020, které cílem je zlepšit propojení informačních systémů v rámci 
veřejné správy. Doplnil, že nejbližší jednání partnerů proběhne 9. června, na které je zván i 
premiér. Kolegy požádal o možnost zasílat jim aktuální informace v této oblasti přímo, neboť 
ne každý kraj má člena rady se samostatnou gescí IT. Hejtmani pak konsenzuálně podpořili 
přijetí navrhovaného usnesení k tisku. Co se týče pokračování projektu Kraje pro bezpečný 
internet (tisk č. 264) hejtman Běhounek poděkoval všem krajům za zapojení, zejména hejtmanu 
Zimolovi, Půtovi a Netolickému, kteří se do projektu zapojili i přes počáteční výhrady a doplnil, 
že projekt je realizován pod záštitou Národního centra kybernetické bezpečnosti. Hejtmani pak 
konsenzuálně podpořili přijetí navrhovaného usnesení k tisku. O jednání nově zřízené Komise 
Rady AKČR pro legislativu (tisk č. 265) informoval hejtman Havel. Na úvod poděkoval 
zástupkyni Pánkové za odbornou podporu při vzniku a jednání komise a informoval o 
doporučení společně s MV podepsat Memorandum o spolupráci v rámci Projektu eLegislativa 
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a eSbírka, a společně s První rekodifikační o.p.s. podepsat Memorandum o spolupráci v oblasti 
legislativní činnosti a zvyšování kvality tvorby práva na úrovni územní samosprávy. K otázce 
zástupce AKČR v Legislativní radě vlády uvedl, že ministr Dientsbier nakonec souhlasil 
s účastí AKČR, byť v roli stálého hosta, a doplnil, že komise by uvítala, aby zástupci krajů byli 
také přítomni v odborných legislativních orgánech ministerstev při přípravě zákonů, které se 
týkají krajů. Hejtmani pak konsenzuálně podpořili přijetí navrhovaného usnesení k tisku. 
K Memorandu o spolupráci pro zajištění dostupné zdravotní péče v sociálních službách a 
sociální péče ve zdravotních službách a o nastavení součinnosti sociálních a zdravotních služeb 
v rámci reformy psychiatrické péče (tisk č. 266) hejtman Běhounek uvedl, že doplněný text, byl 
schválen v rámci usnesení č. 254, kdy hejtmani podpořili také variantu uzavření samostatného 
memoranda o zajištění psychiatrické péče v rámci reformy psychiatrické péče, v případě že k ní 
ministerstvo zdravotnictví přistoupí. O Memorandu a partnerství mezi AKČR a provincií 
Zhejiang (tisk č. 267) informoval ředitel Polma, kdy memorandum navazuje na spolupráci 
Plzeňského kraje s čínskou provincií a jeho podepsání podpořili také prezident Miloš Zeman a 
prezident Si Ťin-pching. Doplnil, že k podepsání dojde v rámci Local Leaders Meeting, které se 
bude konat v Čínské lidové republice ve dnech 15. až 22. června 2016 a připravuje se také 
zřízení pracovní skupiny, která by v oblasti zahraničních vztahů, školství, cestovního ruchu, 
sportu a mládeže a mediální oblasti připravila možné průniky spolupráce provincie Zhejiang a 
regionů ČR v rámci AKČR. Hejtmani pak konsenzuálně podpořili přijetí navrhovaného 
usnesení k tisku. O zasedání Řídícího výboru regionů (tisk č. 268) informoval hejtman 
Běhounek, kdy za nutné označil vyjasnit vztahy mezi ministerstvem školství a tělovýchovy a 
ministerstvem financí (dále jen „MF“) ohledně vrácení dosud nevymožených prostředků a 
vrácení finančních prostředků v případě zrušení platebního výměru ze strany MF v Operačním 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pak zástupce krajů vybídl k přípravě na další 
možnost čerpání tzv. kotlíkových dotací. Hejtmani konsenzuálně podpořili přijetí navrhovaného 
usnesení k tisku. Hejtman Běhounek představil materiál Zajištění odolnosti a vybavenosti 
základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických 
záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v 
období 2014 – 2020 (tisk č. 269) doplněný o dodatečné připomínky Plzeňského a Zlínského 
kraje. Sdělil, že materiál schválila Komise Rady AKČR pro zdravotnictví v hlasování per 
rollam a byl odeslán na MMR. Hejtmani pak konsenzuálně podpořili přijetí navrhovaného 
usnesení k tisku. Závěry z jednání Komise Rady AKČR pro zemědělství (tisk č. 270) shrnul 
hejtman Běhounek, kdy komise podpořila projekt Jihočeského kraje v rámci NATURA 2000 a 
vyjádřila nesouhlas s novelizací zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Hejtman Bubeníček 
upozornil na situaci, kdy se stát zavázal převést lesní pozemky k využití pro Střední lesnickou 
školu ve Šluknově do vlastnictví Ústeckého kraje (usnesení vlády ČR č. 710 ze dne 18. září 
2013), ale svůj závazek nedodržel a škola teď může být v nevýhodném postavení vůči dalším 
lesnickým školám. Hejtman Běhounek navrhl pověřit hejtmana Mišáka, aby v této věci jednal 
s ministrem zemědělství.  Hejtmani pak konsenzuálně podpořili přijetí doplněného usnesení k 
tisku. O jednání Komise Rady AKČR pro sociální věci (tisk č. 271) informovali hejtman 
Bubeníček s hejtmanem Běhounkem, kdy z důvodu konání komise dne 25. června je tisk 
předkládán až přímo na stůl. Hejtman Běhounek seznámil s požadavkem na financování 
sociálních služeb v roce 2017 a to minimálně ve výši 9,7 mld. Kč. Zároveň se dotázal zástupců 
krajů, jestli již obdrželi prostředky na dofinancování sociálních služeb v roce 2016, jak to 
avizovala ministryně Marksová (350 mld. Kč) a navrhl otevřít otázku zaslání zbylých 
prostředků ze strany MF (200 mld. Kč) na jednání s vládou. Všichni přítomní potvrdili, že 
prostředky zatím neobdrželi, hejtman Běhounek proto požádal Kancelář, aby do jednání 
s vládou připravila přehled krajů, které prostředky obdržely. Hejtmani také podpořili návrh 
komise apelovat na ministryni Marksovou ve věci nesouhlasu se soutěžením sítě poskytovatelů 
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sociálních služeb a konsenzuálně podpořili přijetí navrženého usnesení k tisku. Hejtman 
Běhounek seznámil s materiálem informace s výboru regionů, který byl přijat bez připomínek.  
 
Různé 

K návrhu hejtmana Šlajse připravit si na nadcházející jednání hejtmanů s vládou okruh 
stěžejních témat (3-5) a předat výstupy k tématům ještě před jednáním premiérovi, zástupkyně 
Pánková reagovala s tím, že Kancelář již materiál ve spolupráci s kraji připravuje a 
v předstihu členům Rady i členům vlády rozešle. Náměstek Tulpa kolegy požádal o podporu 
iniciativy snížit bariéry pro zaměstnávání zdravotnických pracovníků mimo zemí Evropské unie 
a informoval o záměru Libereckého kraje podat zákonodárnou iniciativu ohledně novelizace 
zákona č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb.  
 
 
B. Vystoupení hostů 
 
Hejtman Běhounek přivítal Petra Formana, poradce prezidenta České republiky. Ten 
poděkoval za pozvání a formou prezentace seznámil s návrhy na realizaci a dokončení Vodního 
koridoru Dunaj-Odra-Labe (dále jen „DOL“), které vzešly z jednání krajských koordinátoru 
DOL na Pražském hradě dne 10. března 2016. Požádal hejtmany, aby přijali usnesení, ve 
kterém se zavážou podniknout kroky vedoucí k dokončení DOL a to např. zajistit přípravu 
paragrafového znění zákona o DOL. Hejtman Běhounek navrhl usnesení poskytnout všem 
krajům k posouzení a připomínkám, Kancelář stanoviska shromáždí a Rada rozsah zapojení 
krajů k DOL projedná  na setkání dne 20. července 2016. 
 
Hejtman Běhounek přivítal prezidenta a viceprezidenta ČLK Milana Kubka a Zdeňka Mrozka a 
seznámil se závěry z jednání s ministrem Svatoplukem Němečkem z předešlého dne (usnesení 
Rady č. 254), týkající se odměňování a vzdělávání lékařů tj. podpora navýšení platů 
zaměstnanců ve zdravotnictví o 10% za podmínky, že vláda k tomuto účelu ve státním rozpočtu 
pro rok 2017 alokuje minimálně 7,5 mld. Kč; podpora požadavku MZD alokovat ve státním 
rozpočtu na rok 2017 částku 1,5 mld. Kč určenou na postgraduální vzdělávání lékařských a 
nelékařských pracovníků ve zdravotnictví; podpora novelizace zákonů č. 95/2004 Sb., a 
96/2004 Sb. o vzdělávání lékařského a nelékařského zdravotnického personálu; návrh 
specifikovat toky finančních prostředků do jednotlivých nemocnic určených na mzdy lékařů a 
sester tak, aby je nebylo možné použít k jinému účelu. Prezident Kubek zástupce krajů 
informoval o informační kampani, kterou zahájila ČLK a která se věnuje problémům ve 
zdravotnictví a představil prezentaci „Zdravotnictví volá o pomoc“. V rámci prezentace 
identifikoval dlouhodobě neřešené problémy ve zdravotnictví, mimo jiného nedostatek lékařů, 
stárnutí lékařů, nedodržování zákoníku práce, nízké mzdy, nebo odcházení lékařů do zahraničí. 
Všichni přítomní se shodli, že zdravotnictví v ČR je dlouhodobě podfinancováno, hejtman Šlajs 
podotkl, že i přesto má pořád vysokou úroveň a bude-li ČR chtít držet trend s moderním 
zdravotnictvím, bude do něj vláda muset vložit víc prostředků. Doplnil, že jen Plzeňský kraj 
vynakládá každoročně 250 mil. Kč na udržení nemocnic v provozu. Prezident Kubek jako 
možné řešení nastínil, valorizaci plateb za státní pojištěnce nebo zvýšení daně na tabákové 
výrobky a alkohol. Za zásadní problém zástupci krajů i zástupci ČLK označili také 
nespravedlivou úhradovou vyhlášku, kdy stejné zdravotnické výkony jsou v různých zařízeních 
hrazeny různě, rozdíl je i v úhradách pro lékaře v nemocnicích a ambulantní lékaře. Náměstek 
Martínek upozornil, že kraje musí řešit také otázku neuhrazené péče, kdy zdravotné pojišťovny 
výkony lékařů nehradí v případě, že nevykážou dostateční počet výkonů nebo jich vykážou víc, 
než je stanoveno v úhradové vyhlášce (víc než 103%). Doplnil, že se potýkají také s problémem 
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nedostatku pohotovostních lékařů, kdy se praktičtí lékaři odmítají podílet na pohotovostních 
službách, a v současné době neexistuje zákonný způsob, jak je k tomu zavázat. Náměstek Tulpa 
vyjádřil názor, že problémy zdravotnictví nesouvisí jenom s podfinancováním a jenom navýšení 
finančních prostředků nepřinese jejich řešení, nutné jsou taky legislativní změny, které 
fungování zdravotnictví zefektivní, např. zjednodušení vzdělávání sester. Viceprezident Mrozek 
navázal informací o zákonné úpravě z roku 2004, která přinesla existenci 84 lékařských oborů, 
v současnosti je to dokonce 46 základních a 50 nadstavbových. Doplnil že, ČLK požaduje 
redukci počtu oborů na 25 až 30, kdy specializace by fungovali formou roční nástavby. ČLK 
dle jeho slov zároveň podporuje finančně dostupnější vzdělávání, stipendia pro mladé lékaře a 
další motivační benefity pro zaměstnance ve zdravotnictví. Hejtman Běhounek sdělil, že kraje 
jsou připraveny podpořit odpovídající návrhy ČLK, zároveň ji ale vybídl k podpoře požadavků 
krajů a k předložení konkrétních návrhů na restrukturalizaci úhradové vyhlášky. Poté všem 
přítomným poděkoval a zasedání ukončil.  
 
 
V Ústí nad Labem dne 27. května 2016 
Zapsala: Zuzana Lištiaková 

 
MUDr. Jiří Běhounek 

                                             1. místopředseda Rady 
Asociace krajů ČR 

 
















































