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SEZNAM ZKRATEK 

a. s. akciová společnost 
AHR Asociace hotelů a restaurací  
ANNO JMK Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 
AVČR Akademie věd České republiky 
B.I.B.S. Brno International Business School 
BK basketbalový klub 
BVV Veletrhy Brno, a. s. 
CAF společný hodnotící rámec (common assessment framework) 
CCR JM Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava 

CEITEC Středoevropský technologický institut (The Central European Institute of 
Technology) 

CEJIZA Centrální Jihomoravský Zadavatel 
CENTROPE Středoevropský region (Central European Region) 

CERIT Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT (Centre for Education, 
Research and Innovations in ICT) 

CO oxid uhelnatý 
CO2 oxid uhličitý 
CR cestovní ruch 
ČCCR Česká centrála cestovního ruchu (CzechTourism) 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČOI Česká obchodní inspekce 
ČOV čistírna odpadních vod 
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
DDM dům dětí a mládeže 
DOL Dunaj – Odra – Labe 
DPMB Dopravní podnik města Brna 
DSO dobrovolný svazek obcí 
EIA hodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EU Evropská unie 
EVL evropsky významná lokalita 
EVVO environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
FC fotbalový klub 
FN fakultní nemocnice 
GG OP VK globální grant operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
HC hockey club 
HDP hrubý domácí produkt 
HPH hrubá přidaná hodnota 
CHKO chráněná krajinná oblast 
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CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

ICRC Mezinárodní centrum klinického výzkumu (International Clinical Research 
Center) 

IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 
INBIT Biotechnologický inkubátor (Biotechnological incubator) 
ISM International School of Management 
ISO Mezinárodní organizace pro normy (International Standard Organization) 
JAMU Janáčkova akademie múzických umění 
JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu 
JIC Jihomoravské inovační centrum 
JMK Jihomoravský kraj 
k. ú. katastrální území 
KHK JM Krajská hospodářská komora jižní Moravy 
KHS Krajská hygienická stanice 
KORDIS JMK Koordinátor integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 
KrÚ krajský úřad 
LF MU Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 
LFA méně příznivé oblasti (less favoured areas) 
LSPP lékařská služba první pomoci 
LVA Lednicko-valtický areál 
MAS místní akční skupina 
MHD městská hromadná doprava 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MSP malé a střední podnikání/podniky 
MŠ mateřská škola 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MU Masarykova univerzita 
MV  Ministerstvo vnitra 
MZ  Ministerstvo zdravotnictví 
MZe Ministerstvo zemědělství 
MZCHÚ maloplošná zvláště chráněná území 
MZLU Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NIPOS Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 
NNO nestátní neziskové organizace 
NO2 oxid dusičitý 
NOx oxidy dusíku 
NP národní park 
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NUTS klasifikace územních statistických jednotek (La Nomenclature des Unités 
Territoriales Statistigues) 

o.p.s. obecně prospěšná společnost 
OCR organizace cestovního ruchu 
OR obchodní rejstřík 
ORP obec s rozšířenou působností 
PedF MU Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 
PFO podnik fyzických osob 
PM10 polétavý prach (particulate matter) 
POH Program odpadového hospodářství 
POÚ pověřený obecní úřad 
POV program obnovy venkova 
PPO podnik právnické osoby 
PRJMK Program rozvoje Jihomoravského kraje 
PRK program rozvoje kraje 
PZ projektový záměr 
REZZO registr emisí a zdrojů znečišťujících ovzduší 
RJMK Rada Jihomoravského kraje 
ROP regionální operační program 
RRA JM Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 
s. p. státní podnik 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
SDH sbor dobrovolných hasičů 

SEA strategické posuzování vlivů na životní prostředí (Strategic Enviromental 
Assesment) 

SEZ staré ekologické zátěže 

SITC Standardní mezinárodní klasifikace zboží (Standard International Trade 
Classification) 

SO správní obvod 
SO2 oxid siřičitý 

SOM JM Sdružení obcí a měst jižní Moravy  

SOMOPRO Jihomoravský program pro špičkové vědce (South Moravian Programme for 
Distinguished Researchers) 

SOŠ střední odborná škola 
SOU střední odborné učiliště 
SRK strategie rozvoje kraje 
SS sociální služby 
SŠ střední školy 
SUDOP Státní ústav dopravního projektování 
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SÚS JMK Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

SVČ středisko volného času 
SVŠE Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 
SZP EU společná zemědělská politika EU 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty 
TEN-T transevropská dopravní síť (Trans-European Transport Networks) 
TI technologický inkubátor 
TIC turistické informační centrum 
TTP trvalé travní porosty 
ÚIV Ústav pro informace ve vzdělávání 

UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) 

ÚSES územní systém ekologické stability 
ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky 
v.v.i. veřejná výzkumná instituce 
VaV věda a výzkum 
VFU Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně 
VOC těkavé organické látky (Volatile Organic Compounds) 
VPM volné pracovní místo 
VRT vysokorychlostní trať 
VŠ vysoká škola 
VŠKE Vysoká škola Karla Engliše v Brně 
VTP vědecko-technický park 
VÚSH Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. 
VUT Vysoké učení technické 
z. s. p. o. zájmové sdružení právnických osob 
ZOO zoologická zahrada 
ZSV základní stavební výroba 
ZŠ základní škola 
ZUŠ základní umělecká škola 
ZZS Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 
ŽP životní prostředí 
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ÚVOD 

Program rozvoje územního obvodu kraje (zkráceně program rozvoje kraje) je základním 
střednědobým koncepčním dokumentem kraje. Slouží k podpoře rozvoje území kraje 
a současně i jako nástroj řízení této podpory.  
Jedním z průřezových úkolů programu rozvoje kraje je zformulovat a rozfázovat rozvojové 
aktivity kraje na období čtyř let tak, aby co nejúčinněji přispívaly k vyváženému a 
udržitelnému rozvoji územního obvodu kraje. Limitem jsou mu vlastní disponibilní finanční 
rozpočtové prostředky. V rámci programu rozvoje kraje musí být nastaveny priority, opatření 
a aktivity tak, aby na jedné straně co nejefektivněji směřovaly k zajištění (zejména 
obligatorních) veřejných služeb ze strany kraje, na druhé straně vytvářely co nejvhodnější 
podmínky pro život a podnikání a nevedly ke zhoršení kvality životního prostředí. Priority by 
měly být formulovány s přihlédnutím k jednotlivým složkám socioekonomické reality kraje a 
především s ohledem na nosné rozvojové směry v nejbližších letech. Tato zacílenost umožní 
řešit rozvoj více provázaně s ohledem na cíle a bez rezortní svázanosti. 

V roce 2009 končí platnost Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2006–2009, a proto bylo 
zadáno zpracování programu nového na období 2010–2013. Vedle obvyklých výzev se 
v současné době přidává i nutnost adaptace na dopady ekonomické recese a na z ní plynoucí 
výrazný pokles rozpočtových příjmů. Na naléhavosti tak nabývá potřeba racionálního využití 
rozpočtových prostředků kraje a výběr finančně dosažitelných rozvojových aktivit. 
 
Po formální stránce se program člení na tři základní části, a to část analytickou, návrhovou 
a implementační (realizační). 
Jádro analytické (informační) části programu kraje tvoří profil kraje. Jeho cílem není 
vyčerpávající charakteristika situace v kraji, nýbrž faktografické zhodnocení vývoje 
v posledních letech a identifikace rozvojových problémů a rozvojových dispozic. V souladu 
s potřebami kraje a v zájmu jasnosti a přehlednosti byl proto profil zpracován stručně 
a účelně. Pro podrobnější informace lze odkázat na rozsáhlý profil Strategie rozvoje 
Jihomoravského kraje 2006 – 2016 a na tematické koncepční dokumenty kraje, které se věnují 
vybraným oblastem podrobněji.  
Hlubší pozornost je v samostatné části věnovaná územním disparitám (rozdílům) kraje, kde je 
zpracováno a graficky vyjádřeno posouzení vnitřních územních rozdílů kraje 
v socioekonomické úrovni, zachycení vývoje těchto rozdílů a relevantních vlivů. 

Nedílnou součást analytické části tvoří zhodnocení naplňování v současné době končícího 
programu rozvoje a posouzení reálných dopadů jeho aktivit doplněné o zachycení dotační 
podpory ze strany kraje. 
Stěžejní poznatky z analytické části koncentruje a shrnuje poslední bod analytické části, 
SWOT analýza, která ve stručných výrocích zachycuje klíčové skutečnosti o silných 
a slabých stránkách kraje a o příležitostech a hrozbách působících na kraj zvnějšku. 
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A. PROFIL KRAJE 

Profil věcně navazuje na detailní analýzy provedené ve Strategii rozvoje Jihomoravského 
kraje 2006–2016, která tvořila analytický rámec Programu rozvoje Jihomoravského kraje 
2006–2009, a hodnotí vývoj ve všech hlavních oblastech rozvoje. Struktura profilu byla mírně 
modifikována s ohledem na potřebu aktualizace datové základny, dynamice vývoje 
v jednotlivých oblastech a vnitřní souvislosti jednotlivých částí. Jádro původních analýz 
zůstává v platnosti a pro detailní informace profil odkazuje na analytické pasáže příslušných 
koncepčních dokumentů a do relevantních statistických výkazů.  
 

1. CHARAKTERISTIKA KRAJE  
Jihomoravský kraj (rozloha 7 196 km2, 1 147 146 obyvatel k 31. 12. 2008 podle předběžných 
výsledků, 159 obyvatel/km2) se nachází na jihovýchodě České republiky, jako většina krajů 
ČR je příhraničním regionem, kde na jihu sousedí s rakouskou spolkovou zemí 
Niederösterreich a na jihovýchodě se slovenskými kraji Trnavským a Trenčínským. 
Jihomoravský kraj sousedí od západu na východ s Jihočeským krajem, s krajem Vysočina, 
Pardubickým, Olomouckým a Zlínským krajem.  
Jihomoravský kraj zahrnuje území sedmi okresů, a to Blansko, Brno-město, Brno-venkov, 
Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Na základě vyhlášky č. 513/2006 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů ČR, došlo s účinností od 1. 1. 2007 ke 
změně okresu u 26 obcí Jihomoravského kraje. Smyslem bylo sladění území okresů se 
správními obvody obcí s rozšířenou působností. Do okresu Hodonín přešla 1 obec, 
zbývajících 25 obcí přešlo do okresu Brno-venkov. Jihomoravský kraj je tedy tvořen 673 
obcemi, které jsou soustředěny do 34 obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a do je 
překrývajících 21 obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP Blansko, ORP Boskovice, ORP 
Brno, ORP Břeclav, ORP Bučovice, ORP Hodonín, ORP Hustopeče, ORP Ivančice, ORP 
Kuřim, ORP Kyjov, ORP Mikulov, ORP Moravský Krumlov, ORP Pohořelice, ORP Rosice, 
ORP Slavkov u Brna, ORP Šlapanice, ORP Tišnov, ORP Veselí nad Moravou, ORP Vyškov, 
ORP Znojmo, ORP Židlochovice).  

Správním centrem Jihomoravského kraje je druhé největší město ČR, město Brno (370 592 
obyvatel k 31. 12. 2008). Na území kraje se nachází celkem 49 obcí se statutem města, město 
Brno je statutárním městem. Na město Brno navazuje významná suburbánní zóna (ve 
statistikách řazena do neměstského (venkovského) prostoru, proto má kraj nižší podíl 
obyvatelstva ve městech nežli ČR). Dojížďku částečně zajišťuje rozšiřující se veřejný 
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. 

Jihomoravský kraj je čtvrtým nejlidnatějším krajem v rámci ČR, čemuž pomáhá i jeho 
nadprůměrná rozloha ve srovnání s ostatními kraji ČR. Důležitou charakteristikou 
pro porovnání je hustota osídlení, kde Jihomoravský kraj patří k nadprůměrně hustě 
osídleným krajům v ČR. Jihomoravský kraj není homogenním územím, regiony v rámci 
Jihomoravského kraje mají různý druh osídlení, historií apod. (detailněji je sídelní struktura 
zachycena ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje). 

Charakter krajiny určuje poloha území ve dvou prvořadých evropských geologických 
soustavách, České vysočině a Karpatech. Hranice mezi těmito soustavami probíhá 
Vyškovskou bránou, Brnem a severozápadním okrajem Dyjsko-svrateckého úvalu. 
V karpatské části kraje převládají pahorkatiny v nadmořské výšce 150 až 250 m n. m. 
Typické jsou pro ně teplé klima a úrodné půdy (Dyjsko-svratecký a Dolnomoravský úval), 
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které jsou základem pro pěstování vinné révy. Členitost krajiny v karpatské části kraje zvyšují 
vrchoviny Pavlovských vrchů (Děvín 550 m n. m.), Ždánického lesa (U Slepice 437 m n. m.), 
Litenčické vrchoviny (Hradisko 518 m n. m.) a Chřibů (Bradlo 543 m n. m.). 
Území kraje leží v hlavním povodí řeky Moravy, většina území kraje je však odvodňována 
jejím nejvýznamnějším pravostranným přítokem, řekou Dyjí. Do ní odvádí vodu Jevišovka, 
Jihlava (se svými přítoky Rokytnou a Oslavou), Svratka (Svitava, Litava), Trkmanka a 
Stupava/Kyjovka. Krajinu částí říčních údolí změnilo vybudování přehradních nádrží – 
soustava tří přehradních jezer Nové Mlýny, Vranovská přehrada (obě na Dyji) a Brněnská 
přehrada na Svratce. 

Bohatou historii Jihomoravského kraje dokládají zdejší archeologická naleziště, zámky, 
hradní zříceniny, kostely a synagogy. V okolí města Slavkov u Brna leží bojiště 
napoleonských válek, kde se odehrála slavná bitva tří císařů. Lidovou architekturu mohou 
návštěvníci poznat ve strážnickém skanzenu. Na území Jihomoravského kraje se udržují 
lidové slavnosti jako fašanky, hody, stavění májí a jarmarky. Verbuňk, mužský lidový tanec, 
je zapsán na seznam UNESCO. V regionu, který je znám vinařskou tradicí, se nachází řada 
unikátních vinařských staveb, např. Petrov-Plže. Dále bude popsáno v kapitole 4. 
Z celkové rozlohy kraje tvoří 60 % zemědělská půda, z níž připadá 83 % na ornou půdu. 
Nejvyšší stupeň zornění (podíl orné půdy na zemědělské) mají okresy Znojmo a Vyškov. 
Z hlediska zemědělství je Jihomoravský kraj zaměřen především na obiloviny, řepku 
a cukrovku. V kraji se nachází více jak 90 % plochy vinic ČR. I když se Jihomoravský kraj 
neřadí mezi kraje s výrazným zalesněním, nachází se zde velmi ceněné lužní lesy (jižní část) 
nebo naopak i oblasti s nadprůměrným zalesněním (severní část). V rámci živočišné výroby 
zaujímá Jihomoravský kraj jedno z předních míst v chovu prasat a drůbeže. Jistou roli sehrává 
i v oblasti rybníkářství, kde se producent Rybníkářství Pohořelice řadí mezi významné 
subjekty i v rámci celé ČR. 
Jihomoravský kraj patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem. Hrubý domácí 
produkt v paritě kupní síly připadající na 1 obyvatele Jihomoravského kraje v roce 2007 
dosáhl 75,8 % průměru EU. Hlavními ekonomickými odvětvími jsou tržní služby a 
zpracovatelský průmysl. 

Jihomoravský kraj se nachází na křižovatce významných evropských dopravních tras. 
Z hlediska dopravy má Jihomoravský kraj důležitou tranzitní funkci. Kostru dopravního 
systému tvoří dálnice D1, D2, R52 (s pokračováním jako komunikace první třídy I/52) a I/43 
(v malém úseku na okraji Brna se zařazením mezi rychlostní komunikace). Centrum kraje 
může nabídnout i veřejné mezinárodní letiště Brno-Tuřany. 
Ve městě Brně jsou lokalizovány nejdůležitější instituce soudnictví v ČR. Brno je zároveň 
významným veletržním městem. Město Brno má nadregionální význam pro vysoké školství, 
vědu a výzkum, čímž je přitažlivé pro nové obory a znalostní ekonomiku. Jihomoravský kraj 
má v této oblasti konkurenční výhodu, kterou může dále rozvíjet a upevňovat. Celkově míra 
ekonomické aktivity nedosahuje průměru ČR. Dominujícím odvětvím je zpracovatelský 
průmysl, který se na celkové hrubé přidané hodnotě kraje podílí 24,4 %. Průměrné mzdy 
v Jihomoravském kraji jsou podprůměrné ve srovnání s ČR. 

Míra registrované nezaměstnanosti patří k nejvyšším v ČR. V současnosti se dramaticky 
proměňuje vlivem celosvětové ekonomické recese. Regionálně se míra registrované 
nezaměstnanosti významně liší, například okresy Znojmo a Hodonín patří dlouhodobě 
k ekonomicky slabým, respektive strukturálně postiženým regionům v rámci ČR. 
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V kraji narůstá počet obyvatel, využívajících napojení na kanalizaci s čističkou odpadních 
vod, což je mimo jiné jedna z cest, jak zlepšit silné znečištění části vodních toků Moravy, 
Dyje a Svratky. 
Významnou součástí regionální spolupráce, podporovanou zejména ze strany Jihomoravského 
kraje, je vytváření mikroregionů. Vznik mikroregionů je důležitým a pozitivním trendem pro 
společné prosazování zájmů a záměrů zejména venkovských obcí s cílem dosažení žádoucích 
změn ve všech obcích určitého území. 

Zdravotní péče v kraji je zabezpečena jednak sítí 22 nemocnic s celkovým počtem 7 955 
lůžek (údaje za všechny resorty), ale i dostatečným počtem ostatních samostatných 
zdravotnických zařízení, samostatných ordinací lékařů a lékáren, popřípadě výdejen léků.  
K pozitivům kraje patří dostatečná síť předškolních a školských zařízení. Děti v předškolním 
věku svěřují rodiče 630 mateřským školám, základní vzdělání poskytuje 474 základních škol, 
z nichž převážná část žáků přechází na další studium do 146 středních škol. Kraj má pouze 
110 míst v jeslích a to zejména ve městě Brně. Síť škol většinou pokrývá požadavky na 
umístění dětí. Do budoucna bude síť školských zařízení důležitým tématem v rozvoji 
Jihomoravského kraje. Snahou středního a učňovského školství je zabezpečení provázanosti 
nabídky středního školství s potřebami trhu práce. Na nadprůměrné vzdělanostní úrovni 
obyvatel v kraji má podíl kvalitní systém vysokého školství. Potřebné vzdělání poskytují 
studentům veřejné i soukromé vysoké školy, které jsou v drtivé většině lokalizované zejména 
v krajském městě Brně. 
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Obr. 1: Porovnání vybraných ukazatelů Jihomoravského kraje v roce 2007 s celorepublikovým 
průměrem 
Pramen: Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) 
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2. OBYVATELSTVO A SÍDLA 
 

2.1 Vývoj a struktura obyvatelstva 
Na území Jihomoravského kraje žilo k 31. 12 2008 celkem 1 147 146 obyvatel, podíl žen 
v populaci činí 51,3 %. Počet obyvatel Jihomoravského kraje se od počátku roku 2008 zvýšil 
o 6 612 osob, což představovalo přírůstek 5,8 osob na 1 000 obyvatel. Z okresů 
Jihomoravského kraje se počet obyvatel zvýšil nejvýrazněji v okrese Brno-venkov, a to jak 
v absolutním vyjádření (o 2 004 osob) tak i v přepočtu na tisíc obyvatel (13,6 osob na 1 000 
obyvatel). V okrese Hodonín bylo jako v jediném okrese kraje zaznamenáno snížení počtu 
obyvatel (o 26 osob). 

 
Obr. 2: Srovnání vývoje počtu obyvatel v ČR, v Jihomoravském kraji a v městě Brně v letech 
2001–2008 (2001=100) 
Pramen: ČSÚ, vlastní zpracování 
 
Jihomoravský kraj patří v rámci ČR ke krajům s nejstarší populací, především vlivem města 
Brna – zastoupení produktivní složky populace je nižší nežli průměr ČR. Obyvatelstvo kraje, 
podobně jako v ČR, i nadále významně stárne. Již nyní převažuje v JMK podíl složky 
poproduktivní populace nad složkou předproduktivní. Pouze okresy Brno-venkov, Znojmo a 
Břeclav mají vyšší podíl předproduktivní složky nežli poproduktivní složky populace. Okres 
Břeclav má nejvyšší podíl obyvatel v produktivní složce ze všech okresů JMK.  
 
Tab. 1: Podíl (%) předproduktivní, produktivní a poproduktivní složky obyvatelstva v okresech 
Jihomoravského kraje k 31. 12. 2007 

v tom okresy Podíl obyvatel 
ve věku  JMK Blansko Brno - 

město 
Brno - 
venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo 

0–14 let 13,9 14,4 12,8 15,0 14,1 14,0 14,5 14,9 
15–64 let 70,9 70,4 70,5 70,3 72,1 71,4 71,0 71,4 
65 a více let 15,2 15,2 16,7 14,7 13,8 14,6 14,5 13,7 
Pramen: Vybrané ukazatele podle okresů v roce 2007, Český statistický úřad Brno 
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Naděje dožití při narození u mužů v rámci ČR je mírně podprůměrná než v JMK (73,6 oproti 
73,7 rokům), u žen patří k nadprůměrným (80,3 let v JMK oproti 79,9 v ČR). Naděje dožití u 
žen je třetí nejvyšší po hlavním městě a po kraji Vysočina. Vnitrokrajské rozdíly jsou nízké. 
Nejvyšší hodnoty v rámci kraje vykazuje u mužů okres Brno-město a u žen Brno-venkov. 
V Jihomoravském kraji je hrubá míra porodnosti (tj. živě narození na 1 000 obyvatel) 
podobná jako je průměr České republiky. Jihomoravský kraj patří ke krajům, kde je v roce 
2007 druhá nejnižší hrubá míra úmrtnosti v rámci České republiky. Z tohoto pohledu, včetně 
současné struktury, je demografická situace v přirozeném pohybu obyvatelstva (rození a 
umírání) v Jihomoravském kraji ve srovnání s Českou republikou nepříznivá. Vzhledem 
k výše popsanému lze očekávat, že nárůst hrubé míry porodnosti bude v Jihomoravském kraji 
časově kratším jevem nežli v ČR. Toto tvrzení může být ovlivněno současnou ekonomickou 
recesí ve smyslu časového smrštění pro zbylé kraje i ČR jako celek. 
V roce 2008 zemřelo v Jihomoravském kraji 11 262 osob (5 677 mužů, 5 585 žen), což bylo 
o 512 osob méně než v roce 2007. Hrubá míra úmrtnosti (přepočet počtu zemřelých na 1 000 
obyvatel) činila 9,8 zemřelých na tisíc osob a byla mezi kraji druhá nejnižší (po kraji 
Vysočina – 9,5 zemřelých na 1 000 obyvatel) spolu s Karlovarským krajem. Z okresů 
Jihomoravského kraje nejvíce lidí zemřelo v Brně-městě (3 816 osob), což znamenalo 
i nejvyšší úroveň úmrtnosti v relativním vyjádření (10,3 zemřelých na 1 000 obyvatel). 
Nejnižší úmrtnost (9,2 osob na 1 000 obyvatel) byla v okrese Brno-venkov. Ve struktuře 
zemřelých podle nejčastěji zastoupených příčin úmrtí první místo v kraji náleží nemocem 
oběhové soustavy, druhé místo nádorovým onemocněním a na třetím místě v závislosti na 
pohlaví se střídají vnější příčiny úmrtí (poranění, otravy apod.) u mužů a nemoci dýchací 
soustavy u žen. 
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 vcelku výrazně poklesl počet sňatků, v průběhu 
roku 2008 bylo uzavřeno 5 802 sňatků, což znamenalo snížení o 458 sňatků. V relativním 
vyjádření (počet sňatků na 1 000 obyvatel), které dosáhlo hodnoty 5,1 sňatků na tisíc 
obyvatel, patří Jihomoravskému kraji páté místo v ČR. U počtu rozvodů byla situace 
prakticky stejná jako v roce 2007, došlo k 3 334 rozvodům. Sňatečnost, rozvodovost i 
potratovost v kraji patří k průměru České republiky. 
V imigraci patří Jihomoravský kraj statisticky k mírnému nadprůměru ČR. Přesto hodnoty 
Prahy a jejího zázemí, v širším vymezení celého Středočeského kraje, jsou dvoj- až 
trojnásobné. V rámci moravských krajů patří Jihomoravský kraj k imigračně 
nejatraktivnějším. Co do celkového přírůstku na 1 000 obyvatel patří ale v porovnání v rámci 
ČR k podprůměrným krajům. V Jihomoravském kraji je migračně atraktivní zejména okres 
Brno-venkov (suburbánní zóna města Brna). V území se projevuje polarizace.  
Do Jihomoravského kraje se v roce 2008 přistěhovalo 12 327 osob, počet přistěhovalých byl 
oproti roku 2007 výrazně nižší (4 556). Z celkového počtu přistěhovalých se 5 623 osob 
přistěhovalo ze zahraničí (o 5 053 méně než v roce 2007). Nejvíce přistěhovalých z ciziny 
pocházelo z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a z Mongolska. V Jihomoravském kraji bylo 
v roce 2000 evidováno 16 813 cizinců, bez osob s platným azylem, v roce 2007 již tento počet 
byl 32 606 cizinců (2,9 % z populace, což je podprůměrná hodnota oproti ČR – 3,8 %). 
Mezi moravskými kraji je ale podíl cizinců na populaci nejvyšší. Z kraje se od počátku roku 
vystěhovalo 7 649 osob, počet vystěhovalých byl o 1 860 osob nižší než v roce 2007. 
Z celkového počtu vystěhovalých se 701 osob vystěhovalo za hranice republiky. 
V roce 2008 se počet obyvatel Jihomoravského kraje zvýšil o 6 612 osob, přirozený přírůstek 
obyvatelstva činil 1 934 osob. Přírůstek obyvatelstva stěhováním činil 4 678 osob, což tvoří 
cca 70 % podílu z celkového přírůstku obyvatelstva kraje.  
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Tab. 2: Demografické charakteristiky Jihomoravského kraje v letech 2001–2008 

Ukazatel Měřicí 
jednotka 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Průměrný věk 
obyvatel celkem roky 39,2 39,5 39,8 40,0 40,3 40,5 40,6 * 

Na 1 000 obyvatel                 
živě narození ‰ 8,5 9,0 8,9 9,5 9,9 10,2 10,9 11,5 
zemřelí ‰ 10,3 10,6 10,8 10,3 10,7 10,3 10,4 9,8 
přistěhovalí ‰ 4,9 7,4 10,1 9,5 8,4 9,0 14,9 10,8 
vystěhovalí ‰ 6,2 8,1 7,6 8,1 7,5 6,9 8,4 6,7 
přirozený přírůstek ‰ -1,8 -1,7 -1,8 -0,8 -0,8 -0,1 0,5 1,7 
přírůstek 
stěhováním ‰ -1,3 -0,7 2,5 1,4 0,9 2,1 6,5 4,1 

celkový přírůstek  ‰ -3,1 -2,4 0,7 0,6 0,1 1,9 7,0 5,8 
sňatky ‰ 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,2 5,5 * 
rozvody ‰ 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 3,0 * 
potraty ‰ 3,8 3,7 3,7 3,5 3,4 3,5 3,6 * 

Pramen: ČSÚ, * data budou doplněna po vydání Statistické ročenky JMK za rok 2009. 
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Obr. 3: Vývoj pohybu obyvatelstva Jihomoravského kraje v letech 2001–2008  
Pramen:ČSÚ, vlastní zpracování 
 
Co do národnostního složení je současný Jihomoravský kraj poměrně homogenní (národnost 
česká, moravská a slezská je brána jako společná jednotka). Ve statistikách národnostní 
struktury není vykazován význam romské národnosti, neboť se tito lidé hlásí k národnosti 
většinové populace. Význam Romů nemůže být ale zanedbán. Významnější národností 
menšiny se nachází v příhraničí a ve městě Brně a okrese Brno-venkov – Slováci a Ukrajinci. 
Podíl Vietnamců, Mongolů je v rámci celkové populace malý a rovnoměrný, pouze se 
objevuje vyšší koncentrace Mongolů na Blanensku.  
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Jihomoravský kraj těží ze své vzdělávací soustavy a získává kvalifikované obyvatelstvo. 
Vzdělanostní struktura odpovídá ČR, je diferencovaná dle velikostních kategorií obcí. 
Religiózní struktura je rovněž homogenní, oproti ČR mírně nadprůměrná především 
v okresech Břeclav a Hodonín. Nejvíce věřících se hlásí k římskokatolické církvi. 
Součástí kapitoly jsou grafické a mapové přílohy – jedná se o věkové složení 
v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2007 (viz příloha 7), kde je patrný druhý demografický 
přechod u ročníků narozených v devadesátých letech minulého století, až do poloviny 
současného desetiletí. A zároveň je zde již patrný růst počtu narozených dětí, viz dále kapitola 
školství. 
 

2.2 Osídlení  
Charakter osídlení Jihomoravského kraje je v posledních letech stabilní. Poměrně vysoký 
podíl obyvatelstva žije v menších velikostních kategoriích obcí. Jsou zde však významné 
rozdíly mezi osídlením na Českomoravské vrchovině a v nížinách, zejména 
v Dolnomoravském úvalu. Znojemsko doplatilo ve své sídelní struktuře na odsun německého 
obyvatelstva po druhé světové válce. V následné vlně dosídlování nenastala obnova zdejších 
vesnic, což se dodnes, především u starší a střední generace, projevuje nižším vztahem lidí 
k vlastní obci a k okolí. Uvedené dokládá příloha 2. – Index rozdrobenosti sídelní struktury. 
Významným problémem Brněnské sídelní aglomerace je proces suburbanizace, který však 
ovlivňuje celý region díky silné dominanci města Brna. Město Brno a jeho suburbánní zóna, 
ba i dříve regiony v blízkém zázemí, se významně integrují a tvoří funkční celek (okres Brno-
město, Brno-venkov mimo ORP Tišnov a Ivančice, ORP Blansko, z okresu Vyškov 
minimálně ORP Slavkov u Brna). V uvedené zóně se dynamicky rozvíjí i další funkce území 
– pracovní a obslužná funkce.  
Nejvýznamnější nárůst individuální bytové výstavby v letech 2002–2006 zaznamenal okres 
Břeclav, který je z pohledu celorepublikového nadprůměrný. Individuální výstavba v kraji 
byla průměrná ve srovnání v ČR. Podprůměrný zájem o individuální výstavbu zaznamenaly 
správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Vyškov, Blansko a Moravský 
Krumlov a samozřejmě Brno. Přesně opačné efekty u SO ORP lze sledovat u veřejné bytové 
výstavby v území, kromě Brna (dáno velikostí a finanční neúnosností pro veřejný sektor). 
Podle výsledků ze zpracování statistických výkazů o vodovodech a kanalizacích za rok 2008, 
bylo v Jihomoravském kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů 96,1 % obyvatel. Délka 
vodovodní sítě v Jihomoravském kraji se proti roku předchozímu prodloužila o 242 km a 
dosáhla 7,1 tisíc kilometrů. Meziročně přibylo 8,8 tisíc vodovodních přípojek. 
V roce 2008 žilo v Jihomoravském kraji v domech s napojením na kanalizaci odpadních vod 
87,2 % z celkového počtu obyvatel. Meziročně se tento podíl zvýšil o 0,7 procentních bodů. 
V domech napojených na kanalizaci ústící do čistírny odpadních vod žilo 929 tisíc osob, což 
je o 21,2 tisíc osob více proti roku předchozímu. Délka kanalizační sítě se meziročně 
prodloužila o 138 km a v roce 2008 dosáhla 4 529 km. V roce 2008 dosahovala celková 
kapacita 197 jihomoravských čistíren odpadních vod téměř 329 tisíc m3/den. Převažujícím 
způsobem zneškodnění kalů z čistíren je kompostování. ¨ 

Jihomoravský kraj má v oblasti technické infrastruktury zpracovanou velmi podrobnou 
koncepci – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, kterou průběžně aktualizuje.  

Technická infrastruktura, ale i bytový a domovní fond, jsou nejpalčivějším problémem v 
okrese Znojmo, což souvisí s historií tohoto území. 
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Jihomoravský kraj má vypracovaný systém krizového řízení, který je funkční. 
Nejrizikovějšími událostmi na území kraje, z hlediska jejich četnosti a významu, lze označit 
povodně a lesní požáry (do budoucna požáry obecně, budou-li potvrzeny četnější období 
sucha i v zemědělské krajině). Povodně se týkají obyvatelstva a sídel na horních tocích (např. 
bleskové povodně), i na dolních tocích velkých řek v kraji (spodní voda, záplavová území 
apod.). Napřímení toků a odvodnění polí urychlilo odtok vody z krajiny. 
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3. HOSPODÁŘSTVÍ 
V období 2003–2007 se podílel HDP Jihomoravského kraje na celkovém HDP ČR průměrně 
hodnotou 10,2 %. V roce 2007 dosahoval podíl JMK na tvorbě celorepublikového HDP 
10,3 %, což byla třetí nejvyšší hodnota ze všech krajů České republiky a tato hodnota 
odpovídala podílů ekonomicky aktivního obyvatelstva kraje na ekonomicky aktivním 
obyvatelstvu České republiky. Ve sledovaném období JMK zůstává na třetím případně 
čtvrtém místě co do podílu na tvorbě celorepublikového HDP. První pozici zaujímá Hl. m. 
Praha, druhou pozici Středočeský kraj a v letech 2005 a 2006 třetí pozici obsazuje 
Moravskoslezský kraj. 
Tab. 3: Velikost HDP v krajích České republiky v přepočtu na obyvatele v roce 2007 

na 1 obyvatele 
ČR, kraje Celkem 

(mil. Kč) HDP celkem 
 (Kč) 

HDP celkem 
 (EURO) 

HDP celkem 
 (PPS1)) 

HDP 
na zaměstnance 

(Kč) 

Česká republika 3 530 249  341 989  12 317  20 165  828 260  

Hl. m. Praha 848 435  709 125  25 539 41 813  1 217 770  
Středočeský 382 657  322 364  11 610 19 008  850 283  
Jihomoravský 362 044  318 863  11 484 18 801  787 231  
Moravskoslezský 358 031  286 580  10 321 16 898  769 166  
Ústecký 227 709  275 837  9 934 16 264  764 955  
Královéhradecký 160 462  291 472  10 497 17 186  753 383  
Plzeňský 179 545  322 162  11 603 18 996  742 932  
Jihočeský 189 516  300 158  10 810 17 699  739 844  
Zlínský 167 186  283 366  10 205 16 708  724 115  
Vysočina 147 554  287 879  10 368 16 975  720 904  
Liberecký 120 893  279 775  10 076 16 497  714 615  
Pardubický 147 940  290 693  10 469 17 140  708 531  
Olomoucký 164 655  257 069  9 258 15 158  662 840  
Karlovarský 73 624  240 901  8 676 14 204  615 104  

      
Pramen: ČSÚ. Údaje o HDP za rok 2008 budou dostupné až ve třetím čtvrtletí roku 2009.  
1) PPS - jednotka pro měření kupní síly 
 
Vztáhneme-li HDP na 1 obyvatele v Kč nebo v Euro, pak se JMK umístil na třetí pozici. Na 
první pozici se umístila opět Hl. m. Praha, která je však specifická a její HDP na 1 obyvatele 
je více než dvojnásobné a na druhé pozici se umístil rovněž Středočeský kraj. 

V roce 2003 dosahovala výše HDP na 1 obyvatele v JMK 234 532 Kč (7 365 Euro) a v roce 
2007 tato hodnota dosahovala 318 863 Kč (11 484 Euro). Ve sledovaných letech je tak patrný 
vzrůstající trend. 
Z výše provedené dílčí analýzy lze konstatovat, že ve sledovaném období lze JMK řadit mezi 
tři nejvíce dynamicky se rozvíjející kraje České republiky. 
K 31. 12. 2008 bylo v registru ekonomických subjektů evidováno 276 783 tis. subjektů se 
sídlem v Jihomoravském kraji, což představuje téměř 11 % subjektů z celorepublikového 
registru. Více než dvě pětiny všech subjektů v kraji bylo registrováno v Brně-městě, nejméně 
subjektů je zaregistrováno v okrese Vyškov. Přibližně 70 % registru tvoří soukromí 
podnikatelé – fyzické osoby (200,3 tis.). Další informace jsou uvedeny v tab. 4.  
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V Jihomoravském kraji je dlouhodobě registrováno okolo 30 firem s počtem zaměstnanců 
1 000 a více, přibližně dvojnásobný je počet jednotek spadajících o jednu kategorii níže, tedy 
s počtem zaměstnanců 500 až 999.  
Velmi důležitou a zároveň specifickou skupinou podniků nejen v JMK, ale v celé ČR jsou 
rodinné firmy, které jsou založeny na rodinných vazbách, díky nimž jsou podstatně 
flexibilnější, což by jim mohlo pomoci překonat současnou ekonomickou krizi. V této době 
zatím neexistují přesná statistická data o jejich počtu, ale dle expertních odhadů a vlastních 
šetření VUT Brno se dá odhadovat celkový počet rodinných firem v JMK v rozmezí 80 000–
110 000. Rodinné firmy dosahují nejčastěji velikosti mikropodniku (do 10 zaměstnanců a do 
2 mil. Euro ročního obratu). 
Tab. 4: Počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle územního členění a vybraných 
právních forem k 31. 12. 2008 

Celkem Soukromí 
podnikatelé 

Obchodní 
společnosti 

Kraj 
Abs. v % celkem 

z toho 
zapsan
í v OR 

celkem z toho 
a. s. 

Druž-
stva 

St. 
pod-
niky 

Hl. m. Praha 471 183 18,46 276 747 3 940 116 651 10 032 6 118 143 
Středočeský  293 024 11,48 222 825 2 190 26 065 1 385 1 037 47 
Jihočeský  151 989 5,96 114 979 850 13 098 771 731 20 
Plzeňský 136 698 5,36 98 182 825 12 353 679 505 14 
Karlovarský 80 802 3,17 57 080 662 7 743 290 159 19 
Ústecký 175 521 6,88 129 110 1 748 15 818 871 487 46 
Liberecký 114 491 4,49 88 642 871 9 869 494 406 25 
Královéhradecký 130 544 5,12 100 624 767 10 974 797 598 31 
Pardubický 109 524 4,29 83 459 746 8 840 573 455 22 
Vysočina  101 703 3,98 77 505 468 7 127 452 558 8 
Jihomoravský 276 783 10,85 200 238 2 027 37 463 2 769 1 904 70 
Olomoucký 135 028 5,29 105 984 529 10 447 765 578 21 
Zlínský 134 373 5,27 104 877 683 12 840 818 310 14 
Moravskoslezský 240 486 9,42 184 764 1 193 22 021 2 004 1 492 46 
ČR 2 552 149 100,00 1 845 016 17 499 311 309 22 700 15 338 526 
Pramen: ČSÚ 
 
V hospodářství Jihomoravského kraje tradičně silné zemědělství pomalu ztrácí na významu a 
v krajském porovnání se již dostalo na průměrnou úroveň ČR (z pohledu zaměstnanosti i na 
podílu HDP kraje). Naopak jednotlivé oblasti průmyslu (zejména zpracovatelský průmysl) a 
stavebnictví postupem let posílily a dnes jsou důležitým zdrojem zaměstnanosti v celém kraji. 
Největší růst ale zaznamenala oblast služeb a obchodu, což bylo dáno jejím výrazným 
deficitem v minulých letech. K tomu se přidala v posledních letech stále více podporovaná 
věda a výzkum a jeho aplikace do soukromého sektoru a také rozvoj finančních a 
poradenských služeb zejména v krajském městě Brně. 
 

3.1 Charakteristika hlavních hospodářských odvětví  
Zemědělství a lesnictví 
Zemědělství Jihomoravského kraje je charakteristické příznivými přírodními podmínkami pro 
zemědělskou výrobu. Vysoký produkční potenciál (úrodnost) půd kraje lze odvodit z 
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nadprůměrné úřední ceny zemědělské půdy, její vysoké bonity, zařazením půd do 
nejúrodnějších zemědělských výrobních oblastí či nízkou výměrou zemědělské půdy spadající 
do tzv. LFA oblastí, tj. oblastí s nepříznivými podmínkami pro zemědělství vymezených pro 
potřeby SZP EU. Jihomoravský kraj má nejnižší podíl zemědělské půdy v LFA v rámci všech 
krajů ČR. Příznivé přírodní podmínky pro zemědělství se odrážejí v nadprůměrném podílu 
zemědělské půdy na celkovém půdním fondu, nejvyšším zornění a naopak nejnižším 
zatravnění (po hlavním městě Praha) v ČR.  
Podíl zemědělství a rybolovu se na celkové hrubé přidané hodnotě (HPH) kraje stále snižuje a 
v roce 2007 již klesl pod 3 %. Tento zdánlivě nízký podíl bývá příčinou nekomplexního 
vnímání zemědělské ekonomiky, neboť na zemědělství je navázán zpracovatelský průmysl 
(tzv. agrobyznys), určité služby a obchod. Pokles počtu pracovníků se v posledním období 
(2005–2007) zastavil a lze jej označit za stabilizovaný, přičemž v zemědělství 
Jihomoravského kraje pracuje nejvyšší počet pracovníků zemědělského sektoru ČR (dle 
krajů).  
Nejčastějším zaměřením výroby zemědělských subjektů kraje je tzv. kombinovaná výroba 
(rostlinná i živočišná výroba), v níž je převládající živočišná výroba vytvářející významnější 
podíl HPH zemědělství kraje. Z pěstovaných plodin dominovaly v roce 2007 obiloviny, zaseté 
téměř na 70 % orné půdy (nejvíce v ČR), z nichž největší rozlohu zaujímala pšenice, ječmen a 
kukuřice na zrno. Technické plodiny v čele s řepkou byly zasety na 15 % rozlohy orné půdy. 
Celorepublikový význam má pěstování vinné révy, přičemž rozloha jihomoravských vinic 
představuje více než 9/10 celkové rozlohy vinic v ČR, a i přes stále oslabující tendence sektor 
ovocnářství. V živočišné výrobě došlo i v posledním období k snížení intenzity chovu a 
poklesu počtu chovaného skotu, krav (o 5 %) a prasat (o 20 %), zatímco vzrostly počty 
chovaných ovcí (o 70 %) a koní. Z celorepublikového pohledu má stále význam chov prasat a 
drůbeže, pohybující se kolem 15% hranice podílu těchto chovaných zvířat v ČR. Počet 
chovaného skotu, krav a ovcí je v kraji velmi nízký.  
Specifikem Jihomoravského kraje je vyšší počet zemědělských subjektů, než je tomu 
v ostatních krajích ČR. Tento stav byl způsoben zejména vyšším zájmem jihomoravských 
zemědělců o půdu pro soukromé podnikání. Dalším důvodem jsou speciální zemědělské 
činnosti, jako je vinohradnictví, ovocnářství a případně zelinářství, přičemž ovocnářství 
v JMK má největší podíl ovocných výsadeb z celé České republiky (plochu nad 1 000 ha 
zaujímají jabloně, meruňky a broskvoně – rozhodující význam v ploše intenzivních sadů 
a v produkci ovoce mají okresy Břeclav, Hodonín a Znojmo); zelinářství je provozováno více 
méně bodově. Závažným nedostatkem je velmi omezená možnost zpracovat průmyslové 
ovoce a zeleninu zpracovatelským průmyslem, který v JMK prakticky neexistuje. 

Speciálním problémem České republiky a zvláště Jihomoravského kraje je extrémně duální 
struktura zemědělských subjektů, v rámci které 5 % největších subjektů obhospodařuje 80 % 
zemědělské půdy kraje. Soukromí zemědělci (PFO) obhospodařují přibližně 20 % zemědělské 
půdy, zatímco 80 % zemědělské půdy obhospodařují podniky právnických osob (PPO). Tato 
procentuální diferenciace je v kraji ještě výraznější než v celé ČR. Obdobně jako v celé ČR 
působí zemědělským subjektům kraje problémy nedořešené restituce a vysoké procento 
pronajaté půdy, na nichž zemědělské subjekty hospodaří. 
Jediným významným producentem ryb v Jihomoravském kraji je Rybníkářství Pohořelice, 
řadící se mezi přední producenty ryb v rámci ČR. Hospodaří na 1 614 ha rybníků, které jsou 
situovány především na Břeclavsku a Znojemsku.  
Lesnictví hraje významnější roli ve vyšších oblastech severní části Jihomoravského kraje. 
Z hlediska lesního hospodaření má dominantní úlohu v Jihomoravském kraji stát, neboť 
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vlastní 72 % lesů kraje. Takřka 70 % lesů náleží do skupiny lesů s hospodářským účelem a 
30 % připadá na lesy zvláštního určení. Přestože v roce 2006 zaznamenala těžba dřeva 
v porovnání s rokem předchozím výrazný nárůst, v roce 2007 nedosáhla stejných hodnot a 
snížila se na 900 tis. m3. Velikost každoročně zalesněné plochy se od roku 2005 pohybuje 
přibližně o výměře 1 600 ha. V souvislosti s těžbou dřeva je nutno zmínit nepřiměřeně nízkou 
úroveň zpracování dřeva a dřevařských výrobků v ČR i v kraji. 
 

Průmysl 
V Jihomoravském kraji v roce 2008 sídlilo celkem 286 průmyslových podniků se 100 a více 
zaměstnanci. Tímto počtem se Jihomoravský kraj řadí mezi kraji na první místo v České 
republice (11,1 % z republikového počtu). Téměř 95 % podniků působilo ve zpracovatelském 
průmyslu, přičemž skoro polovina z nich působila ve třech nejvýznamnějších oborech v kraji 
– obor výroby a oprav strojů a zařízení jinde neuvedených (54 podniků), výroby základních 
kovů, hutních a kovodělných výrobků (42 podniků) a výroby elektrických a optických 
přístrojů a zařízení (38 podniků).  

Průmyslové podniky zaměstnávaly 82,0 tisíc zaměstnanců (přepočtené osoby), což byl čtvrtý 
nejvyšší počet mezi kraji, průměrný evidenční počet zaměstnanců se proti roku 2007 snížil 
o 2,8 tis. osob, tj. o 3,3 %. Průměrná měsíční mzda dosáhla v těchto podnicích částky 
21 914 Kč, proti roku 2007 se zvýšila o 2 006 Kč, mezi ostatními kraji svou výší sice zaujímá 
až deváté místo, ovšem relativní nárůst o 10,1 % byl druhý nejvyšší (po Hl. m. Praze). 
Nejvyšší průměrné výdělky v Jihomoravském kraji vykazovaly průmyslové podniky, jejichž 
oborem je těžba nerostných surovin (30 063 Kč měsíčně), dále podniky v oblasti výroby 
ostatních nekovových minerálních výrobků (28 137 Kč) a v oblasti výroby a rozvodu 
elektřiny, plynu a vody (24 171 Kč).  
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy dosáhly hodnoty více než 
191 mld. Kč a proti hodnotě roku 2007 jejich objem poklesl o 5,8 mld. Kč, tj. o 2,9 %. 
Nejvýraznější pokles těchto tržeb byl zaznamenán v podnicích zařazených jako 
zpracovatelský průmysl jinde neuvedený (např. výroba nábytku, klenotů, sportovních potřeb) 
– pokles tržeb o 59,7 % a v podnicích zabývajících se zpracováním dřeva a výrobou 
dřevěných výrobků byl pokles tržeb o 21,8 %. Naopak k nejvyššímu nárůstu těchto tržeb 
došlo v podnicích zabývajícími se výrobou chemických látek, přípravků, léčiv a chemických 
vláken (o 17,5 %) a v podnicích vyrábějících vlákninu, papír a výrobky z papíru (o 11,6 %). 
V přepočtu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na jednoho 
zaměstnance se řadil Jihomoravský kraj na osmé místo v České republice.  
S nástupem současné ekonomické krize a výrazného poklesu HDP na konci roku 2008 se dá 
předpokládat výrazné změny nejenom ve struktuře průmyslu, ale i ve stavebnictví či službách 
v dalších 2–3 letech. Jistě dojde k celkovému poklesu počtu podniků, jejich tržeb i celkové 
zaměstnanosti. Rozsah těchto změn se nyní nedá ani příliš odhadovat, ale je předpoklad, že 
budou nejenom v Jihomoravském kraji ale i jinde v ČR velmi významné. 
 
Stavebnictví 

V roce 2008 bylo v České republice 2 446 podniků s 20 a více zaměstnanci, jejichž hlavní 
činnost byla zaměřena na stavební výrobu. Z tohoto počtu mělo 299 subjektů (12,2 %) sídlo 
na území Jihomoravského kraje. V mezikrajském srovnání tak i nadále na Jihomoravský kraj 
připadal druhý největší počet těchto podniků po Hlavním městě Praze (373). Převážná většina 
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stavebních podniků v kraji byla evidována v Brně-městě (148 podniků tvořilo 49,5 % 
krajského počtu). Oproti roku 2007 vzrostl počet stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci 
se sídlem na území kraje o 3 subjekty.  
Ke konci roku 2008 dosáhly stavební práce podle dodavatelských smluv („S“) i základní 
stavební výroba (ZSV) v Jihomoravském kraji nadprůměrného tempa růstu, přestože 
meziroční nárůst byl ve srovnání s rokem 2007 o něco nižší. V roce 2008 vzrostl objem 
stavebních prací podle dodavatelských smluv meziročně o 8,9 % a základní stavební výroba 
se zvýšila o 8,7 %. Ve sledovaném období si Jihomoravský kraj připsal tradičně druhý 
nejvyšší objem stavebních prací po Hlavním městě Praze.  
Ze stavebních prací „S“ (68 674 mil. Kč) bylo ve sledovaném období v Jihomoravském kraji 
95,1 % provedeno v tuzemsku. Tuzemské stavební práce vzrostly v kraji meziročně o 11,9 % 
a z jejich celkového objemu (65 325 mil. Kč) připadlo 93,2 % na novou výstavbu, 
rekonstrukci a modernizaci. Na tomto typu výstavby se podílelo hodnotou 27 831 mil. Kč 
pozemní stavitelství, u něhož však došlo meziročně k poklesu o 4,4 %. Stavební práce „S“ 
zaznamenaly meziroční nárůst ve všech okresech Jihomoravského kraje (nejvíce v okrese 
Znojmo o 34,1 %). V absolutním vyjádření připadl nejvyšší objem prací „S“ i ZSV na Brno-
město. Základní stavební výroba vzrostla meziročně rovněž ve všech okresech 
Jihomoravského kraje, a to především opět v okrese Znojmo (o 18,7 %).  
V mezikrajském srovnání zaměstnávaly sledované stavební podniky v Jihomoravském kraji 
druhý nejvyšší počet zaměstnanců, a to po Hlavním městě Praze. Průměrný evidenční počet 
zaměstnanců, který činil 22 478 fyzických osob, vzrostl meziročně o 0,5 %. Jihomoravský 
kraj se tak zařadil mezi čtyři kraje v ČR s meziročním nárůstem zaměstnanců. Naproti tomu 
průměrná mzda vzrostla ve všech krajích ČR. V Jihomoravském kraji činila průměrná mzda 
zaměstnanců sledovaných stavebních podniků 25 189 Kč, tedy o 11,9 % více než v roce 2007. 
Vzhledem k vysokému počtu podniků v Brně-městě připadá na tento okres také nejvíce 
pracovníků (65,9 % z celkového počtu zaměstnanců v kraji). Nárůst produktivity práce byl 
meziročně zaznamenán u většiny krajů. V Jihomoravském kraji vzrostla produktivita práce 
z prací „S“ o 8,3 % a ze ZSV o 8,2 %. V mezikrajském srovnání produktivity práce z „S“ 
patřilo Jihomoravskému kraji prvenství mezi kraji a produktivitou práce ze ZSV se zařadil na 
třetí místo. 
Celkově lze říci, že stavebnictví JMK v letech 2002–2008 vzrůstá, což je patrné ze 
zvyšujícího se počtu stavební práce dle dodavatelských smluv, zaměstnanců i mezd (viz tab. 
5). Stavebnictví jako celek tak představuje důležitý a dynamicky se rozvíjející sektor 
hospodářství, hrající v ekonomice Jihomoravského kraje podstatnou roli. 
Tab. 5: Vybrané ukazatele Jihomoravského kraje – stavebnictví 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Průměrný počet podniků1) 279 275 298 310 308 296 299 
Stavební práce podle 
dodavatelských smluv (mil. 
Kč b. c.)1) 

28 813 32 972 35 568 38 203 53 522 63 070 68 674 

Základní stavební výroba 
(mil. Kč b. c. )1) 19 579 22 404 26 677 29 914 37 950 41 681 45 324 

Průměrný evidenční počet 
zaměstnanců - fyzické osoby1) 20 265 19 631 20 127 20 252 22 556 22 366 22 478 

Průměrná hrubá měsíční mzda 
- fyzické osoby (Kč)1) 14 745 15 930 16 937 17 668 20 546 22 503 25 189 

Vydaná stavební povolení 2) 16 612 18 314 20 344 19 735 18 227 15 028 15 256 
1) podniky s 20 a více zaměstnanci se sídlem v kraji 
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2) od roku 2007 změna názvu – stavební ohlášení a povolení 
Pramen: ČSÚ 
 

Obchod a služby 
Obchod a služby jsou nejvýznamnější součástí hospodářství kraje. Zaměstnávají výraznou 
většinu ekonomicky aktivního obyvatelstva a tvoří více než 60 % hrubé přidané hodnoty 
kraje. Obchodní aktivity a služby jsou lokalizovány v úzké vazbě na velikost sídel a jejich 
obslužnou funkci. Charakteristická je silná dominance města Brna. 
Brno je druhou největší koncentrací a nadregionálním centrem nadstandardních tržních, resp. 
strategických služeb v rámci ČR. Významný je potenciál Brna v oblasti informačních a 
komunikačních technologií, představovaných velkým množstvím malých a středních firem. 
Navzdory výhodné dopravní poloze mají logistické služby (služby vztažené k přepravě, 
sdružování, skladování, manipulaci, balení nebo distribuci zboží jakož i pomocné a 
poradenské služby s nimi spojené vykonávané jedním druhem dopravy nebo multimodálně), 
stále pouze regionální charakter, např. logistické centrum ČSAD Hodonín se sídlem v CTPark 
Brno South či připravované logistické centrum Břeclav. 
Nejvýznamnější součástí kategorie obchod a služby jsou tzv. tržní služby, které představují 
například služby právní, daňové, architektonické, účetní, reklamní nebo inženýrské. V těchto 
oblastech je kopírován vývoj v ostatních službách, kdy poslední 2–3 roky jejich obraty a ceny 
neustále rostly. V roce 2008 se index cen a obrat tržních služeb opět zvýšil, nicméně tržby 
v maloobchodě, ubytování a stravování a dalších službách mírně poklesly. 
Významná je role města Brna v oblasti veletrhů a výstavnictví, kde společnost Brněnské 
veletrhy a výstavy pořádá velké množství veletrhů a souvisejících akcí celoevropského 
významu. 
 
Infrastruktura pro rozvoj podnikání a inovací 
Z pohledu podpory podnikání, zejména na začátku a v průběhu této dekády, se budovaly 
podnikatelské zóny, které jsou typickým komplexním představitelem infrastruktury, 
napomáhající ekonomickému růstu kraje, resp. regionů obecně. V Jihomoravském kraji jsou 
podnikatelské zóny větší velikosti téměř ve všech okresních městech, z dalších měst lze 
zmínit Mikulov, Kuřim či Pohořelice. Zejména v souvislosti se snahou o využití brownfields 
vznikly drobné podnikatelské zóny i v sídlech menších.  
Významnou aktivitou napomáhající rozvoji konkurenceschopnosti jsou územní seskupení 
vzájemně propojených (hlavně oborově) podniků, tzv. klastry. Tato iniciativa je posledních 
několik let podporována Evropskou unií, ČR i Jihomoravským krajem. V roce 2008 se na 
území JMK nacházely tři založené klastry a u dalších čtyř bylo ukončeno mapování jejich 
případné lokalizace a případných typů firem (viz tab. 6). Otázkou však zůstává reálné 
naplňování cílů klastru. 
Tab. 6: Klastry a jejich příprava v Jihomoravském kraji v roce 2008  

Název klastru Fáze Zaměření klastru Forma 

Water Treatement Aliance založený biotechnologie, 
vodárenské technologie z. s. p. o. 

Klastr českých nábytkářů založený výroba nábytku družstvo 
CEITEC klastr založený bioinformatika z. s. p. o. 
Wine science Cluster ukončeno mapování vinařství - 
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Název klastru Fáze Zaměření klastru Forma 
Klastr českého leteckého průmyslu ukončeno mapování letectví - 
Oděvní výrobky s vyšší přidanou 
hodnotou ukončeno mapování oděvní průmysl - 

Mikroelektronický klastr ukončeno mapování mikroelektronika - 
Pramen: Zemanová I.: Rozvoj klastrů v České republice a ve Francii, Masarykova univerzita, Ekonomicko-
správní fakulta, 2008 (diplomová práce) 

 

Moderní formu podpory malého a středního podnikání představují podnikatelské inkubátory. 
Inkubační aktivity v Jihomoravském kraji jsou ve srovnání s dalšími kraji silně nadprůměrné. 
V Brně fungují čtyři inkubátory z celkových 13 v celé České republice, a to: 

− Technologický inkubátor VUT provozovaný Jihomoravským inovačním centrem 
(JIC) ve spolupráci s Vysokým učením technickým (VUT). 

− Technologický inkubátor II (TI II) provozovaný JIC ve spolupráci s VUT. 

− Podnikatelský inkubátor Brno-Jih provozovaný Výzkumným ústavem stavebních 
hmot (VÚSH a.s.).  

− Biotechnologický inkubátor INBIT provozovaný JIC ve spolupráci s Masarykovou 
univerzitou. 

Základní charakteristiky brněnských podnikatelských inkubátorů přibližuje tab. 7. 
Tab. 7: Parametry podnikatelských inkubátorů v Brně 
Parametry TI VUT  TI II  INBIT Brno-Jih 
Plocha k pronájmu (m2) 810 1 500 1 500 455 
Max. délka podpory (roky) 3-5 3-5 3-5 3 
Zahájení činnosti  09/03 01/08 11/08 06/07 
Rozpočet na rozjezd  (mil. Kč)** 30 85 * 29 
Přijaté dotace na rozjezd (mil. Kč) 20 63 * 14,5 

  Kapacita inkubátoru Cca 35 ** 20 10 
Aktuální počet inkubovaných firem 27 - 7 
Počet dosud inkubovaných firem 46 - 7 
* bude uvedeno po vyhodnocení projektu po zprovoznění 
** možnost inkubace bez využití prostor v inkubátoru (firma využívá pouze poradenské a jiné služby), 
Pramen: http://www.inovace.cz/redakce/tema-mesice/podnikatelske-inkubatory--lihne-nadejnych-firem/seznam-
inkubatoru/ 
 
Z hlediska podpory podnikání a inovací v Jihomoravském kraji je zásadní existence 
Regionální inovační strategie 3 (v letech 2009–2013 je realizována již třetí navazující 
strategie tohoto typu). Na základě této strategie jsou koordinovány, podporovány a 
realizovaný různé aktivity na podporu inovací v regionu.  
 
Export 
Objem vývozu zboží v Jihomoravském kraji dosáhl v roce 2008 hodnoty 174,3 mld. Kč. V 
porovnání s rokem 2007 se objem vývozu téměř nezměnil. Po předchozím pravidelném 
nárůstu tak došlo ke stagnaci a vzhledem k současné ekonomické situaci lze v roce 2009 
očekávat propad. Na celkovém objemu vývozu zboží České republiky se kraj podílí mírně nad 

http://www.inovace.cz/redakce/tema-mesice/podnikatelske-inkubatory--lihne-nadejnych-firem/seznam
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7 %. Vývoj dynamiky vývozu Jihomoravského kraje, komparaci s celou Českou republikou 
přináší tab. 8.  
Tab. 8: Vývoj vývozu z JMK a ČR v letech 2005–2008 (v mil. Kč, běžné ceny) 
  2005 2006 2007 2008 
JMK 134 226 152 279 174 210 174 268 
ČR celkem 1 868 566 2 144 005 2 479 234 2 468 078 
Podíl JMK na vývozu ČR 7,2% 7,1 % 7,0 % 7,1 % 
Meziroční změna vývozu JMK 101,8% 113,4 % 115,5 % 100,0 % 

Meziroční změna vývozu ČR 108,5 % 114,7 % 115,5 % 99,6 % 
Pramen: ČSÚ 
 
Celkovým objemem vývozu zboží (resp. podílem kraje na celkovém vývozu) se 
Jihomoravský kraj umístil v roce 2008 na 5. místě mezi ostatními kraji (viz tab. 9). 
Dynamikou vývoje vývozu zboží se Jihomoravský kraj řadil na šesté místo v rámci České 
republiky. V mezikrajském srovnání v hodnotě vývozu zboží na jednoho obyvatele dosáhl 
Jihomoravský kraj 152,4 tis. Kč na obyvatele, což zařadilo kraj až na 12. místo.  
Tab. 9:Vývoz zboží podle krajů v roce 2008 

NUTS 3 – kraje  

Celková 
hodnota 
vývozu 

zboží (mil. 
Kč) 

Index 
2008/2007 

(%) 

Podíl kraje 
na vývozu 

celkem 
(%) 

Pořadí 
kraje podle 

velikosti 
podílu 

Hodnota 
vývozu 

přepočtena 
na 1 

obyvatele 
(tis. Kč) 

Pořadí 
kraje podle 
přepočtu 

na 1 
obyvatele 

ČR Celkem 2 468 078 99,6 100 - 236,6 - 
Hlavní město Praha 137 024 92,0 5,1 7 102,9 14. 
Středočeský kraj 496 549 95,8 19,3 1. 390,8 2. 
Jihočeský kraj 102 589 99,5 4,1 9. – 10. 160,9 11. 
Plzeňský kraj 219 143 106,5 9,5 3. 412,2 1. 
Karlovarský kraj 53 913 94,3 2,1 14. 164,8 10. 
Ústecký kraj 156 658 101,4 6,4 6. 190,4 8. 
Liberecký kraj 100 699 89,0 3,6 13. 205,7 5. 
Královéhradecký kraj 103 220 95,7 4,0 11. 178,5 9. 
Pardubický kraj 191 646 98,5 7,7 4. 367,5 3. 
Vysočina 106 559 94,1 4,1 9. – 10. 195,0 7. 
Jihomoravský kraj 174 210 100,0 7,1 5. 152,4 12. 
Olomoucký kraj 94 648 102,2 3,9 12. 150,7 13. 
Zlínský kraj 120 726 97,4 4,8 8. 199,0 6. 
Moravskoslezský kraj 250 339 103,7 10,5 2. 207,7 4. 

Pramen: ČSÚ 
 
Vývoz zboží je v Jihomoravském kraji reprezentován mnoha obory (viz tab. 10). 15 
nejpočetněji zastoupených tříd výrobků tvořilo 44,1 % z celkového vývozu zboží kraje. 
Nejvyšší podíl měl export produkce elektrických přístrojů ke spínání elektrických obvodů (5,1 
%), výrobků ze základních kovů (4,2 %) a také točivé stroje elektrické a jejich díly (3,7 %) a 
telekomunikační zařízení a díly, příslušenství televizí s 3,6 %. Již tradičně zaujal kraj 
Jihomoravský nejvýznamnější postavení ve vývozu traktorů (89 %) z České republiky. Druhý 
nejvyšší podíl z exportu ČR (55,8 %) tvořily jiné textilní tkaniny (ne bavlněné, z vláken 
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umělých) a třetí nejvýznamnější vývoz kraje představovaly speciální příze a speciální textilní 
materiály (tj. 42,5 % z celkového vývozu ČR). 
Tab. 10: Nejvýznamnější třídy Standardní mezinárodní klasifikace zboží (SITC, 4. revize) na 
jedno místo ve vývozu jednotlivých krajů za rok 2008  

NUTS 3 – kraje Třídy SITC 
(podíly v %; celkový vývoz kraje = 100) 

Podíly uvedených tříd SITC 
celkem v % na vývozu kraje 

Hlavní město Praha 7 (47,4) 3 (14,7) 8 (10,5) 6 (7,5)    5 (7,7) 87,8 
Středočeský 7 (67,6) 8 (9,7) 6 (9,7) 5 (6,2) 0 (2,6) 96 
Jihočeský 7 (55) 6 (15,7) 8 (12,1) 5 (6,8) 0 (4,9) 94,5 
Plzeňský 7 (70,7) 8 (13,6) 6 (11,6) 2 (1,6) 0 (1,5) 97,5 
Karlovarský 6 (33,6) 7 (32,7) 8 (12,9) 2 (8,4) 5 (7,9) 96,1 
Ústecký 7 (29,8) 6 (28,8) 5 (15,3) 3 (10,8) 8 (9,1) 93,8 
Liberecký 7 (52,9) 6 (26,2) 8 (14,1) 5 (3,8) 2 (1,7) 98,7 
Královéhradecký 7 (52,9) 6 (30,6) 8 (7,2) 5 (3,4) 0 (2,9) 97 
Pardubický 7 (80,1) 6 (8,6) 8 (5,6) 5 (2,3) 0 (1,6) 98,2 
Vysočina 7 (57,3) 6 (21,8) 8 (10,1) 0 (3,9) 2 (3,8) 96,9 
Jihomoravský 7 (51,9) 6 (20,6) 8 (14,6) 5 (5,5) 0 (4,2) 96,8 
Olomoucký 7 (48,5) 6 (22,8) 8 (13,3) 0 (8,3) 5 (3,6) 96,5 
Zlínský 6 (33,3) 7 (34,5) 8 (12,1) 5 (9,8) 0 (5,6) 95,3 
Moravskoslezský 6 (40,4) 7 (32,5) 3 (11,3) 8 (5,5) 5 (5,1) 94,8 
Česká republika 7 (53,8) 6 (19,5) 8 (10,7) 5 (5,9) 3 (3,4) 93,3 
Vysvětlivky: Třídy SITC, rev. 4 na jedno místo 
0 Potraviny a živá zvířata 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 
1 Nápoje a tabák 6 Polotovary a materiály 
2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 7 Stroje a dopravní prostředky 
3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 8 Průmyslové spotřební zboží 
4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky   
Pramen: ČSÚ 
 
Vývoz jednotlivých krajů podle tříd SITC, rev. 4 na jedno místo zachycují údaje v tab. 10 
uvedené výše. Z údajů je zřejmá, silná exportní orientace naprosté většiny krajů na vývoz 
strojů a dopravních zařízení. Jihomoravský kraj v této exportní třídě vykazuje pouze 50 % 
mírně přesahující podíl. V této třídě proběhl v minulých letech i největší nárůst. Celkově 
exportní struktura Jihomoravského kraje potvrzuje relativně vyváženou výrobní strukturu 
regionu. 
 
3.2 Věda, výzkum a vysoké školství 

Vysoké školy a výzkumné instituce 
Jihomoravský kraj má významné postavení v systému vysokého školství v České republice. 
V kraji sídlí 5 veřejných vysokých škol, 7 soukromých vysokých škol a působí zde i několik 
poboček dalších vysokých škol sídlících mimo kraj. Strategický potenciál pro rozvoj kraje 
skýtají především obory technické (informační technologie), medicínské a přírodní vědy. 
Základní údaje o vysokých školách sídlících v kraji a počtech jejich studentů jsou uvedeny 
v tab. 11. 
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Tab. 11: Studenti vysokých škol sídlících v Jihomoravském kraji v letech 2005–2008 (k 31. 12.)  
Celkový počet studentů 

Vysoká škola 
2005 2006 2007 2008 

Index 
2008/
2005 

Studující v 
doktorských 
programech 
v roce 2008 

Průměrný 
přepočtený 

počet 
pracovníků 
v roce 2008 

Masarykova univerzita 30147 32483 34263 36252 120 3 165 2 885,4 
VUT v Brně 20080 20736 20932 21176 105 1 959 2 009,2 
MZLU v Brně 7842 8769 9365 10352 132 479 1 033,7 
VFU Brno 2357 2552 2726 2 816 119 236 590,6 
JAMU v Brně 596 599 626 652 109 49 224,9 
Univerzita obrany * * * * * * * 
Akademie STING, o.p.s. 457 702 877 835 183 – – 
SVŠE Znojmo s.r.o. 78 332 567 686 879 – – 
B.I.B.S., a.s.      505 523  – – 
VŠKE, a.s. 228 268 391 499 219 – – 
NEWTON College, a.s. 119 216 309 230 193 – – 
Rašínova VŠ s.r.o. 128 198 235 330 258 – – 
VŠ realitní Institut F. Dysona - - - 7 - – – 
Celkem 62073 66855 70796 74358 120 5 888  
Vysoké školy v ČR celkem 296435 323765 344180 369619 125 24 658 – 
Podíl na VŠ v ČR (v %) 20,9 20,6 20,6 20,1 – 23,9 – 

Pramen: Ústav pro informace ve vzdělávání 
* údaj není dostupný (Univerzita obrany údaje o počtu studentů nezveřejňuje). 
 
Podíváme-li se na vývoj počtu studentů v letech 2005–2008 (viz tab. 11), tak je zřejmý stálý 
růst u téměř všech škol. V tomto období se počet studentů v kraji zvýšil téměř o pětinu. 
Z velkých veřejných škol je přírůstek studentů nejpatrnější u MZLU, ze soukromých 
vysokých škol se nejdynamičtěji rozvinula Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě. 
Mezi školami dominuje Masarykova univerzita s přibližně polovinou studentů v kraji. V roce 
2008 studovalo v Jihomoravském kraji téměř 70 tisíc studentů, což je přibližně 20 % všech 
studentů v ČR. Za zmínku stojí vysoký podíl zahraničních studentů (zejména ze Slovenska), 
jejichž podíl činí téměř 10 %. 
Podle právní formy můžeme uvedené školy rozčlenit následujícím způsobem:  

− Veřejné – Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova 
zemědělská a lesnická univerzita (MZLU), Veterinární a farmaceutická univerzita 
Brno, Janáčkova akademie múzických umění.  

− Soukromé - Akademie STING, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, Brno 
International Business School, Vysoká škola Karla Engliše, Rašínova vysoká škola, 
Newton College a Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona.  

− Státní – Univerzita obrany.  
Z hlediska počtu studentů je zásadní působení veřejných škol. Soukromé školy s výjimkou 
Akademie STING, která má i magisterské obory, poskytují pouze bakalářské studium. 
Veřejné vysoké školy se věnují rovněž celoživotnímu vzdělávání a téměř všechny se zapojují 
i do univerzit třetího věku. 
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Tab. 12: Územní rozložení vysokoškolských studentů v rámci Jihomoravského kraje v letech 
2007 a 2008 (k 31. 12.)1) 

Studenti se státním občanstvím ČR5) 
v programu studia  celkem bakalář- 

ském 
magister- 

ském2) 
doktor- 
ském 

poprvé 
zapsaní 

3) 

absol- 
venti 

Studující 
cizinci 

4),5) 

Boskovice 101 101 – – 93  – 1 
Brno 67 179 40 823 22 363 5 288 13 634  14 891 6 754 
Bzenec 128 128 – – 120  – – 
Lednice 714 368 306 41 46  318 95 
Hodonín 362 362 – – 185  – 183 
Znojmo 689 689 – – 214  69 10 

20
08

 

Celkem  69 1736 42 471 22 669 5 329 14 292  15 278 7043 
Brno 65 738 39 021 21 439 5 278 14 001  12 966 6 080 
Lednice 750 391 305 54 50  286 87 
Hodonín 204 204 – – 96  – 104 
Znojmo 602 602 – – 261  16 3 20

07
 

Celkem  67 2946 40 218 21 744 5 332 14 408  13 268 6 274 
Pramen: Ústav pro informace ve vzdělávání. 
1) Jsou uvedena všechna města, ve kterých je provozováno studium alespoň jednoho studenta (bez ohledu na 
sídlo VŠ nebo fakulty). 
2) Včetně navazujících magisterských studijních programů. 
3) Do celkového počtu poprvé zapsaných nejsou započteni poprvé zapsaní do navazujících magisterských a 
doktorských studijních programů. 
4) Do údaje "studující cizinci" jsou zahrnuty počty studentů v bakalářských, magisterských, navazujících 
magisterských i doktorských studijních programech, ve studiu prezenčním, distančním a kombinovaném.  
5) Celkový součet nemusí souhlasit se součtem za VŠ/fakulty, formy studia, typy studijních programů, skupiny 
studijních programů, města, státní občanství. 
6) Údaje se zde částečně liší od údajů v tab. 11, což je způsobeno tím, že i některé školy sídlící v Jihomoravském 
kraji mají své pobočky v jiných krajích (např. kraj Vysočina), tudíž jejich studenti studují mimo Jihomoravský 
kraj, ale do celkového počtu studentů v tab. 11 se statisticky započítávají dle sídla dané vysoké školy. 
 

Tab. 12 přibližuje územní rozložení vysokoškolských studentů v rámci Jihomoravského kraje. 
Vedle města Brna, kde je soustředěno více než 97 % studentů, sídlí v Lednici od svého 
založení Zahradnická fakulta MZLU, nově v Bzenci vyučuje v bakalářských oborech 
Univerzita Tomáše Bati ze Zlína, v Boskovicích poskytuje bakalářské studium Mendelova 
zemědělská a lesnická univerzita ve spolupráci s místní vyšší odbornou školou, ve Znojmě 
působí Soukromá vysoká škola ekonomická, v Hodoníně má svou pobočku Evropský 
polytechnický institut, s. r. o. Od roku 2009 zřizuje v Blansku pobočku Vysoká škola 
medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. V kraji rozvíjí své aktivity, nabízí dílčí 
výuku či provozují konzultační střediska i některé další vysoké školy.  
Nedílnou součástí vysokých škol je vědecká a výzkumná činnost. Z tohoto hlediska jsou pro 
JMK klíčové vysoké školy: Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 
v Brně. Studuje na nich přibližně čtvrtina doktorských studentů, kteří představují 
nejdynamičtější výzkumné kapacity (5839 doktorských studentů v roce 2008 na uvedených 
školách, 49 ještě na JAMU). 
Vedle vysokých škol v Jihomoravském kraji, resp. pouze v Brně působí několik ústavů 
Akademie věd, a to: Archeologický ústav, Psychologický ústav, Biofyzikální ústav, Ústav 
analytické chemie, Ústav biologie obratlovců, Ústav fyziky materiálů, Ústav geoniky a Ústav 
přístrojové techniky. 
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Výzkum a vývoj 
Úspěšnost výzkumu a vývoje a jeho další možnosti jsou limitovány finančními zdroji a 
pracovním potenciálem. Pro statistické sledování výzkumu a vývoje ve zpravodajských 
jednotkách jsou tedy určující především výdaje na výzkum a vývoj v třídění podle 4 
základních sektorů provádění (sektor podnikatelský, vládní, sektor vyššího vzdělávání a 
neziskový soukromý sektor) a dále pak počet zaměstnanců výzkumu a vývoje, viz tab. 13. 
Tab. 13: Výdaje na výzkum a vývoj a počty zaměstnanců a výzkumných pracovníků výzkumu a 
vývoje v jednotlivých krajích ČR v letech 2004–2007 

Zaměstnanci VaV 
(stav k 31. 12.; fyzické osoby) Výdaje na VaV (mil. Kč) 

  2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 
Česká republika 60 148 65 379 69 162 73 081 35 083 42 198 49 900 54 284 
Hl. m. Praha 24 158 26 658 28 398 30 355 13 300 15 835 19 186 22 914 
Středočeský 5 250 5 044 5 587 5 755 7 238 8 561 8 525 10 560 
Jihočeský 2 161 2 430 2 668 2 626 1 146 1 610 1 713 1 787 
Plzeňský 1 944 2 286 2 465 2 514 836 1 130 1 334 1 394 
Karlovarský 268 151 330 217 96 76 71 78 
Ústecký 1 046 957 1 155 1 360 510 589 588 692 
Liberecký 1 656 1 604 1 892 1 740 868 1 110 1 483 1 312 
Královéhradecký 2 113 2 271 2 171 2 579 1 177 1 169 985 1 268 
Pardubický 2 310 2 632 2 944 3 005 1 364 1 632 1 932 2 018 
Vysočina 789 845 791 818 529 707 517 538 
Jihomoravský 10 227 11 391 10 963 11 442 3 964 4 654 5 057 5 726 
Olomoucký 2 501 2 998 2 967 3 139 1 054 1 372 1 328 1 511 
Zlínský 1 895 2 226 2 335 2 197 787 1 571 1 646 1 721 
Moravskoslezský 3 831 3 886 4 496 5 336 2 212 2 182 5 535 2 765 

Pramen: ČSÚ. Pozn.: údaje za rok 2008 budou dostupné až na konci roku 2009. 
 

Výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji lze charakterizovat následujícími výroky: 

− Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v jednotkách sídlících v Jihomoravském kraji 
dosáhly v roce 2007 více než 5,7 miliard Kč (podíl na objemu výdajů v České 
republice činil 10,5 %). Proti roku 2004 se tento objem zvýšil o 44 %, což 
představovalo nárůst cca 1,7 miliardy Kč.  

− Významně se měnila struktura výdajů na vědu a výzkum podle sektorů, kdy se podíl 
výdajů podnikatelského sektoru blíží 50 %, zatímco podíl vládního sektoru výrazně 
klesá. 

− V roce 2007 byl Jihomoravský kraj částkou  těsně pod 5 tis. Kč výdajů na obyvatele 
mírně pod úrovní republikového průměru a umístil se na 3. místě v České republice za 
Hl. m. Prahou a Středočeským krajem. Vcelku příznivé postavení Jihomoravského 
kraje v této oblasti je možno přisuzovat přítomnosti významných výrobních podniků v 
kraji a rozvinutému sektoru vyššího školství.  

− V roce 2007 se na pracovištích Jihomoravského kraje věnovalo výzkumu a vývoji 11,4 
tis. zaměstnanců, což bylo 15,6 % z celkového počtu v rámci České republiky 
(47,7 tis.). Ve srovnání s rokem 2004 se počet zaměstnanců v kraji zvýšil o 12 %. 
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K nejvýraznějšímu zvýšení počtu výzkumných pracovníků (v obou případech se počet 
více než zdvojnásobil) došlo v podnikatelském sektoru.  

O přínosech či využitelnosti vynakládaných částek na výzkum a vývoj mohou ilustrativně 
vypovídat údaje o patentech a licencích. Zatímco počet nakoupených licencí rostl, tak počet 
patentových přihlášek a udělených patentů kolísal a nevykazoval výraznější růstový trend. 
Výdaje na vědu a výzkum tedy zatím příliš nekorespondují se z nich vzniklými efekty. 
Výzkum a vývoj jsou ovšem dlouhodobou záležitostí. 

 

3.3 Zaměstnanost a nezaměstnanost 
Zaměstnanost 
V roce 2008 pracovalo ve všech sektorech národního hospodářství Jihomoravského kraje 
536,8 tis. osob, což představovalo 10,7 % pracujících v České republice. Počet pracujících 
Jihomoravského kraje od roku 2005 kontinuálně roste, přičemž přesuny počtu pracujících 
mezi jednotlivými sektory a odvětvími národního hospodářství Jihomoravského kraje byly 
v posledních letech již daleko menší a méně intenzivní než na počátku devadesátých let. 
Dynamika změn ve struktuře zaměstnanosti Jihomoravského kraje se snižuje, počet 
pracovníků v jednotlivých sektorech a odvětvích se stabilizuje. 
Tab. 14: Struktura zaměstnanosti v jednotlivých krajích ČR v roce 2008 (roční průměry)  

Podíl zaměstnaných v jednotlivých sektorech národního 
hospodářství (v %) 

 

Primární 
sektor* Průmysl Stavebnictví Služby 

Počet 
zaměstnaných 
celkem (v tis.) 

Česká republika 4,4 30,2 9,2 56,1 5 002,0 
Hl. město Praha 0,2 11,3 8,2 80,4 645,3 
Středočeský kraj 3,6 30,7 9,3 56,3 598,8 
Jihočeský kraj 6,1 31,8 9,7 52,3 314,7 
Plzeňský kraj 4,8 35,2 8,5 51,5 279,1 
Karlovarský kraj 5,2 27,5 10,2 57,0 147,9 
Ústecký kraj 6,1 30,5 9,6 53,8 371,5 
Liberecký kraj 3,5 41,7 9,0 45,8 199,7 
Královéhradecký kraj 4,4 37,3 8,0 50,4 264,9 
Pardubický kraj 4,9 36,1 9,4 49,6 245,0 
Vysočina 9,8 35,2 8,7 46,2 247,7 
Jihomoravský kraj 3,8 30,6 10,0 55,6 536,8 
Olomoucký kraj 4,6 32,9 9,5 53,1 295,9 
Zlínský kraj 2,7 37,4 11,2 48,7 282,6 
Moravskoslezský kraj 6,6 31,0 9,0 53,4 568,1 
Pramen: ČSÚ na základě výběrového šetření pracovních sil 
* Zemědělství, lesnictví, rybářství, těžba nerostných surovin. 

 
Nejnižší podíl na celkové zaměstnanosti má dlouhodobě primární sektor, jehož úloha se 
v posledních letech nadále oslabuje. V primárním sektoru Jihomoravského kraje v roce 2008 
pracovalo pouze 3,2 % zaměstnaných osob a jeho postavení z hlediska zaměstnanosti kraje 
bylo ve srovnání s ČR již podprůměrné. Naproti tomu sekundární sektor z hlediska struktury 
zaměstnanosti zaznamenal v posledních let nepatrný vzrůst významu a v roce 2008 se na 
celkovém počtu pracujících Jihomoravského kraje podílel 41,2 %. Jeho význam pro 
ekonomiku Jihomoravského kraje byl o něco vyšší než v měřítku celé ČR. Nejvíce pracujících 
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bylo zaměstnáno v terciérním sektoru, kde v roce 2008 pracovalo 55,6 % zaměstnaných osob 
kraje. Oproti republice mělo v kraji významnější postavení pouze odvětví školství a služeb 
pro podniky a nepatrně také odvětví veřejné správy. 
Zejména dosti heterogenní odvětví terciárního sektoru „služeb pro podniky“ zahrnující 
činnosti v oblasti nemovitostí, výpočetní techniky, výzkum a vývoj a především tzv. 
strategické služby zaznamenává v posledních letech významný rozvoj a intenzivní nárůst 
počtu pracovníků, a to i navzdory hospodářské recesi, která se začala výrazněji projevovat na 
podzim roku 2008. 
Výrazně v Jihomoravském kraji během roku 2008 vzrostl počet pracujících cizinců, a to na 
35,6 tis. Šlo především o zvýšení počtu cizinců zaměstnaných na základě pracovních 
povolení. Z hlediska státní příslušnosti v roce 2008 několikrát narostl počet Mongolů a rovněž 
se téměř zdvojnásobil počet Ukrajinců. Naopak se zmírnila intenzita přílivu pracovníků ze 
Slovenska. 
Největším centrem pracovních příležitostí a obsazených pracovních míst Jihomoravského 
kraje je krajské město Brno, jež je současně nejvýznamnějším dojížďkovým centrem. 
Z hlediska dojížďky za prací především do tohoto pracovního centra dochází k navyšování 
počtu přijíždějících pracovníků ze stále vzdálenějších obcí, z nichž je Brno dobře dopravně 
dostupné.  
Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele z hlediska počtu pracujících patří v Jihomoravském 
kraji především organizace z odvětví terciárního sektoru: zdravotnictví (Fakultní nemocnice 
Brno, FN U svaté Anny Brno), veřejné správy (Policie ČR, Statutární město Brno) a školství 
(MU Brno, VUT Brno), a i přes pravidelný úbytek počtu zaměstnanců subjekty z odvětví 
dopravy a spojů (Česká pošta s. p., České dráhy a. s.). Mezi 10 nejvýznamnějších 
zaměstnavatelů kraje se pravidelně řadí pouze 1 subjekt sekundárního sektoru, kuřimský Tyco 
Electronics Czech. Strategický zaměstnavatel z podnikatelské sféry s několika tisíci 
zaměstnanci v kraji chybí, což se ale v současné ekonomické krizi jeví spolu 
s diverzifikovanou hospodářskou základnou jako výhoda. 
 

Nezaměstnanost 
Situace na trhu práce v Jihomoravském kraji se až do října roku 2008 neustále zlepšovala, 
nicméně od tohoto období došlo k obratu a na trhu práce kraje začaly se projevovat dopady 
negativního vývoje celosvětové hospodářské situace. Globální hospodářská recese způsobila 
výrazný nárůst počtu uchazečů o zaměstnání a snížení počtu volných pracovních míst. 

Obr. 4: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst a srovnání míry 
nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji a ČR za období březen 2005 – září 2009 
Pramen: MPSV, vlastní zpracování  
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I přesto byl v roce 2008 zaznamenán nižší počet uchazečů o zaměstnání, než v letech 
předchozích (39,9 tis. v roce 2008 oproti 47,8 tis. v roce 2007 či 63,7 tis. v roce 2005) 
nicméně pro rok 2009 se již tento vývoj jeví jako nereálný a lze předpokládat vyšší počet 
uchazečů o zaměstnání, než kolik jich bylo evidováno v roce 2008. K 30. 4. 2009 bylo 
v Jihomoravském kraji evidováno 53 574 uchazečů o zaměstnání, což představuje 
v porovnání s koncem roku 2008 zvýšení o 10 511 osob. Přestože se míra nezaměstnanosti 
pohybovala po celý rok 2008 (vyjma ledna) pod úrovní 7 %, k 30. 4. 2009 již narostla na 
8,6 % a její postupný růst až k hranici 10 % se dá dle předpovědí odborníků minimálně do 
konce roku 2009 dále předpokládat. Míra nezaměstnanosti Jihomoravského kraje byla v 
minulosti a stále je vyšší než celorepublikový průměr.  
Tab. 15: Míra nezaměstnanosti a neumístění uchazeči o zaměstnání podle krajů k 30. 6. 2009 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (%) Uchazeči o zaměstnání 

ČR, kraje 

Pořadí krajů 
podle míry 

registrované 
nezaměstnanosti Celkem  Ženy Muži Celkem Z toho 

dosažitelní 
Česká republika  7,99 9,33 6,99 463 555 452 799 
Hl. město Praha 1. 2,97 3,30 2,71 23 984 22 969 
Středočeský kraj 2. 5,71 6,91 4,85 40 000 38 957 
Jihočeský kraj 3. 6,37 7,77 5,31 22 589 21 823 
Královéhradecký kraj 4. 6,85 7,95 6,00 20 358 19 889 
Plzeňský kraj 5. 6,92 8,50 5,73 22 947 22 349 
Pardubický kraj 6. 7,78 9,16 6,76 21 963 21 666 
Vysočina 7. 8,55 10,24 7,31 23 698 23 134 
Jihomoravský kraj 8. 8,72 10,29 7,55 54 382 53 062 
Zlínský kraj 9. 9,20 10,36 8,31 28 722 28 216 
Karlovarský kraj 10. 10,18 11,41 9,22 17 653 17 359 
Olomoucký kraj 11. 10,23 11,48 9,30 33 891 33 125 
Liberecký kraj 12. 10,37 12,17 9,02 23 899 23 458 
Moravskoslezský kraj 13. 11,46 12,83 10,45 75 230 73 624 
Ústecký kraj 14. 12,37 15,28 10,32 54 239 53 168 
Pramen: MPSV 
 
Až do května 2008 rostl v Jihomoravském kraji počet nahlášených volných pracovních míst, 
nicméně od léta se tento nárůst zastavil a naopak od října docházelo k jejich rychlému úbytku. 
K 30. 4. 2009 bylo na úřadech práce Jihomoravského kraje evidováno 4 707 volných 
pracovních míst (VPM), přičemž ještě ke konci roku 2008 bylo těchto volných pracovních 
míst o 3 546 více. Absolutního maxima počtu volných pracovních míst (k 31. 12.) bylo 
dosaženo na konci roku 2007, kdy bylo evidováno 13 725 VPM. Počet uchazečů na jedno 
volné pracovní místo k 30. 4. 2009 vzhledem vůči zmiňovaným skutečnostem (nárůst počtu 
uchazečů, pokles volných pracovních míst) výrazně narostl (11,4 uchazeče na 1 volné 
pracovní místo), zatímco ještě na konci roku 2008 bylo evidováno 5,2 uchazeče na 1 VPM. 
Možnost najít si práci pro uchazeče o zaměstnání Jihomoravského kraje nebyla v porovnání 
s celorepublikovými poměry příliš odlišná (v ČR – 3,9). Nicméně v průběhu roku 2009 se 
uchazečům o zaměstnání šance najít pro sebe pracovní příležitost významně ztížila. Stále však 
přetrvává požadavek ze strany zaměstnavatelů na absolventy zejména z technických 
(strojírenství, informační technologie…) oborů.  
Stále pozitivní tendence lze spatřovat v kontinuálním poklesu míry dlouhodobé 
nezaměstnanosti (uchazeči o zaměstnání evidovaní úřady práce déle než 1 rok), snížením 
jejich podílu na celkovém počtu nezaměstnaných a také zkrácením průběžné délky evidence. 
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Tyto hodnoty jsou ovšem ovlivněny dramatickým nárůstem počtu uchazečů o zaměstnání, jež 
významně pozměnil sledované hodnoty měr a ukazatelů.  
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4. CESTOVNÍ RUCH1  

4.1 Potenciál Jihomoravského kraje 
Jihomoravský kraj má značné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Ty vyplývají z 
pestrosti krajinných typů na rozhraní dvou základních evropských geomorfologických 
soustav, ze specifické a územně proměnlivé historie osídlení kraje, z množství historických 
událostí a osobností, které v území zanechaly stopy i z bohatství místní kultury a folklóru. 
Specifickou výhodou je dobrá dopravní poloha a dostupnost atraktivních míst v kraji z 
nadregionálních dopravních tras. 

 
Obr. 5: Potenciální rekreační plochy v obcích Jihomoravského kraje 
Pramen: Atlas cestovního ruchu České republiky, 2005, vlastní zpracování 

 
Z množství turisticky atraktivních míst v kraji mají výjimečné postavení místa zapsaná na 
seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO – Lednicko-valtický areál a vila 
Tugendhat v Brně. Na území kraje leží národní park Podyjí – jeden ze čtyř národních parků 
v ČR. Jedinečným krasovým územím se známou propastí Macocha je Moravský kras, 
vápencová kra Pavlovských vrchů je součástí biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava; 
biosférickou rezervací jsou také Bílé Karpaty, jejichž část leží na území kraje. 

Specifickou a ojedinělou nabídku poskytuje Jihomoravský kraj pro vinařskou turistiku. Tou 
se Jihomoravský kraj odlišuje od ostatních krajů ČR. Na území kraje je soustředěno více než 

                                                   
1Detailnější popis a analýza všech komponent cestovního ruchu v Jihomoravském kraji je podrobně rozpracován 
v existujícím krajském odvětvovém koncepčním dokumentu, který se nazývá „Program cestovního ruchu 
Jihomoravského kraje pro roky 2007–2013“. Tento dokument byl Jihomoravským krajem pořízen v roce 2007. 
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96 % vinic ČR. To hraje především v domácím cestovním ruchu velkou roli, ale je 
pravidelným zpestřením i programů většiny turistických produktů připravených pro 
zahraniční turisty a možnou budoucností rozvoje cestovního ruchu. 
Lázně Hodonín a Lednice jsou přírodní léčebné lázně. Ve srovnání s jinými kraji ČR je 
lázeňský cestovní ruch v kraji poněkud omezen a má značné rezervy. Tato situace by se měla 
za několik let příznivěji změnit, a to výstavbou dalších nových lázeňských zařízení v oblasti 
Pasohlávek, Valtic, Moravského krasu či dokonce obnovou lázní v Mikulově. Velmi omezené 
jsou také přírodní předpoklady pro zimní lyžařskou turistiku v Jihomoravském kraji (určité 
předpoklady jen sever okresu Blansko), což má vliv na jednu z nejvýraznějších sezónností 
(léto) cestovního ruchu mezi všemi kraji ČR. 
Existující potenciál nabídky cestovního ruchu v Jihomoravském kraji je však využíván jen z 
části. Důvodem těchto omezení jsou především nedostatečná kvalita základní a doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu, podobně nabídka a kvalita služeb nesplňuje v mnoha 
střediscích současný požadovaný standard, chybí širší nabídka specializovaných a 
originálních programů, rezervy jsou i v turistických informacích a marketingu, rezervy jsou 
také zejména v gastroturistice, kongresové nebo lázeňské turistice. Proto také finanční přínos 
cestovního ruchu do ekonomiky kraje, resp. zaměstnanost v cestovním ruchu nevyznívá 
dosud pro Jihomoravský kraj příliš příznivě.  

Obr. 6: Obecná turistická mapa Jihomoravského kraje s naznačenou typologií středisek 
cestovního ruchu 
Pramen: Atlas cestovního ruchu České republiky, 2005 

 
Cestovní ruch je souhrnem vztahů a jevů v území, které nabývají různého obsahu. Postupem 
času se v daném území vyprofilují některé formy cestovního ruchu více než jiné a začnou 
převažovat. Tím se pro danou oblast stane ten určitý jev typickým a následně na to se může 
hovořit již o určité typologii středisek cestovního ruchu. Pro Jihomoravský kraj tato typologie 
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středisek také existuje a její návrh byl poprvé představen v Atlasu cestovního ruchu České 
republiky a je uveden i zde v obr. 6. 
 

4.2 Turistická infrastruktura 
Prostorové rozložení základní turistické infrastruktury i doprovodných služeb je v kraji stále 
významně koncentrováno do nejatraktivnějších středisek. Vedle nich však existuje mnoho 
dalších míst, kde turistická infrastruktura není rozvinuta. To mohou být rozvojové šance 
zejména pro šetrné formy cestovního ruchu. V kraji se ale vyskytují i různé problémy 
například v podobě proměnlivé nebo nízké kvality poskytovaných služeb včetně 
nedostatečného jazykového vybavení personálu, nevhodné otevírací doby zařízení (zavřeno o 
víkendech) nebo nedostatečné doplňkové služby. Celkově ale lze konstatovat, že vybavenost 
ubytovacími zařízeními a jejich druhová struktura v kraji je v rámci ČR odpovídající. 
V Jihomoravském kraji bylo na konci roku 2008 evidováno 518 ubytovacích zařízení 
cestovního ruchu s 32,2 tis. lůžky. V jejich prostorovém rozložení jasně dominuje město Brno 
(cca 30 % ubytovací kapacity kraje), významnými centry jsou dále oblast Vranovské přehrady 
a další střediska letní rekreace u vody, bývalá okresní města aj. Z hlediska druhové struktury 
jich více než 56,5 % připadá na zařízení hotelového typu (hotely, penziony). Podíl kraje na 
ubytovací kapacitě ČR (cca 7 % celkového počtu lůžek) je výrazně nižší než jeho podíl na 
počtu obyvatel (11,0 %). To signalizuje další významnou možnost růstu počtu ubytovacích 
kapacit kraje v porovnání s ČR a možnost zvýšení významu tohoto odvětví pro regionální 
ekonomiku. Přestože je Jihomoravský kraj druhým nejnavštěvovanějším krajem v ČR (po 
Praze), tak z hlediska ubytovací kapacity (počet lůžek) je kraj až na 5. – 6. místě ze všech. 
Tento fakt předznamenává výrazně kratší pobyty návštěvníků v kraji než jinde, což dokládají 
statistická čísla, dle kterých patří Jihomoravský kraj až na poslední místo v počtu dnů (pouze 
3 dny) strávených návštěvníky v kraji a tato hodnota stále klesá.  
 
Tab. 16: Komplexní vývoj jednotlivých kategorií ubytovacích zařízení Jihomoravského kraje v 
letech 2003–2008 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Počet ubytovacích zařízení 536 490 496 489 502 518 
Počet pokojů 12 441 11 910 12 021 11 863 12 294 12 831 
Počet lůžek 31 415 30 168 30 540 30 319 31 311 32 212 
Počet míst pro stany a karavany 5 396 4 473 5 042 5 118 4 943 X 
Průměrná cena za ubytování (Kč) 294 306 315 335 349 X 

Hosté 1 040 645 1 014 514 1 056 307 1 069 258 1 178 114 1 185 770 
z toho nerezidenti 330 699 345 930 367 439 397 239 432 318 451 388 
Přenocování  2 447 426 2 213 052 2 321 628 2 342 743 2 353 525 2 229 763 
z toho nerezidenti 647 024 653 748 680 503 759 570 783 502 778 565 
Průměrný počet přenocování 2,4 2,2 2,2 2,2 2,0 X 
z toho nerezidenti 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 X 
Průměrná doba pobytu ve dnech 3,4 3,2 3,2 3,2 3,0 X 
z toho nerezidenti 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 X 
Čisté využití lůžek¹ (%) X 27,9 27,2 28,3 28,4 X 
Využití pokojů¹ (%) X 36,1 34,1 37,3 36,9 X 
Pramen: ČSÚ  
Pozn.: X – údaje nejsou k dispozici 
           ¹) pouze u hotelů a penzionů 
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Tab. 17: Počty a kapacita hromadných ubytovacích zařízení a čisté využití lůžek v nich 
v jednotlivých krajích ČR k 1. 1. 2008 

Kraj 
Hromadná 
ubytovací 
zařízení 

Pokoje Lůžka 
Místa pro 

stany 
a karavany 

Čisté využití 
lůžek 

Hl. m. Praha 654  34 371  74 602  1 275  51,7  
Středočeský 566  10 995  29 969  6 741  29,3  
Jihočeský 1 022  18 122  53 590  14 423  26,0  
Plzeňský 517  9 182  25 693  3 793  26,8  
Karlovarský 427  13 874  28 586  1 610  45,4  
Ústecký 394  7 169  18 891  2 772  20,8  
Liberecký 895  13 268  39 927  2 900  25,4  
Královéhradecký 968  15 869  45 331  5 438  28,9  
Pardubický 362  6 223  17 984  2 120  25,1  
Vysočina 358  6 622  19 750  2 974  26,1  
Jihomoravský 502  12 294  31 311  4 943  28,4  
Olomoucký 345  7 045  18 833  1 250  26,7  
Zlínský 366  7 999  21 564  1 540  33,2  
Moravskoslezský 469  9 527  25 676  2 188  27,4  

Pramen: ČSÚ  
 

Vedle základní turistické infrastruktury, kterou tvoří výše popsaná ubytovací a stravovací 
zařízení, je neméně důležitá doprovodná turistická infrastruktura. Ta je v Jihomoravském 
kraji zastoupena bohatě zejména v oblasti pěší turistiky, cykloturistiky a nejnověji se rozvíjí i 
oblast hipoturistiky. V posledních několika letech došlo k významnému rozvoji hlavně při 
budování cyklostezek a vyznačování dalších cyklotras. Doprovodnou turistickou 
infrastrukturu kraje dále doplňují různé kryté i venkovní sportovní areály často doplněné 
půjčovnou různých nářadí či kol. Nedílnou součást tvoří také infrastruktura spojená s letní 
rekreací u vody, která je v kraji hojně zastoupena nebo i nově vybudovaná golfová hřiště 
(např. Jinačovice nebo Kořenec u Boskovic). 
Určitou bariérou kraje při rozvoji cestovního ruchu je nedostatečný počet velkých koupališť a 
aquaparků, které společně s návštěvníky kraje mohou navštěvovat i jeho místní občané. 
Rozšíření a také rozvoj stávajících přírodních léčebných lázní do výše uvedených lokalit 
z celkového počtu dvou (Hodonín a Lednice) by také mohlo další návštěvníky do kraje 
přilákat a hlavně i udržet po delší dobu. 
 

4.3 Návštěvnost a poptávka 
Jihomoravský kraj v roce 2008 navštívilo podle evidence Českého statistického úřadu téměř 
1,2 mil. hostů (od roku 2004 stálý růst v průměru o 4 % ročně), kteří se ubytovali v 
zařízeních cestovního ruchu alespoň jednu noc, čímž se Jihomoravský kraj stal druhým 
nejnavštěvovanějším krajem v ČR. Z nich kolem 38 % tvořili zahraniční návštěvníci a jejich 
podíl na celkové návštěvnosti v průběhu let také stále roste (v roce 2004 to bylo pouze 34 %).  
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Tab. 18: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v Jihomoravském 
kraji a v České republice v roce 2004 a v porovnání s rokem 2008 

Jihomoravský kraj Česká republika Podíl kraje na ČR 
 2004 2008 2004 2008 2004 2008 

Počet hostů (v tis.) 1 015 1 186 12 220 12 836 8,3 9,2 
z toho cizinci 346 451 6 061 6 649 5,7 6,8 

Počet přenocování (v tis.) 2 213 2 300 40 781 39 284 5,4 5,9 
z toho cizinci 654 779 18 980 19 987 3,4 3,9 

Pramen: ČSÚ, Czechtourism 
 
Podíl kraje na počtu hostů v ČR (9,2 %) byl poněkud vyšší než jeho podíl na ubytovací 
kapacitě ČR (7 %), podíl na počtu přenocování však naopak nižší (jen 5,9 %), zvláště v 
případě zahraničních návštěvníků (3,9 %). Podíl kraje na počtu zahraničních hostů byl o více 
než polovinu vyšší než jeho podíl na počtu přenocování těchto hostů. Zahraniční návštěvníci 
tedy tráví v kraji podstatně kratší dobu než hosté z ČR. Na počtu přenocování v kraji mají 
proto zahraniční hosté asi 34% podíl, tj. výrazně méně než v ČR (téměř 51 %). 
Z toho vyplývá, že zahraniční návštěvníci přijíždějí do Jihomoravského kraje častěji jen na 
kratší pobyty, a průměrná doby pobytu je ze všech krajů nejnižší (pouze 2,8 dne v roce 2008). 
Z části je to způsobeno neexistencí významných lázeňských center (Karlovarský kraj je díky 
tomu na prvním místě ze všech krajů) i horských středisek na území kraje (průměrná doby 
pobytu v lázních i v zimě v horách je výrazně vyšší než v případě jiných forem pobytu), 
celkově to také vypovídá o nedostatku atraktivních programů cestovního ruchu, což se ale za 
poslední roky výrazně lepší. Významným zjištěním ze statistických pramenů je také 
podprůměrný stupeň využití ubytovací kapacity v kraji a jeho stagnace. 
Nejnavštěvovanější turistické cíle v Jihomoravském kraji jsou jednoznačně jeskyně 
Moravského krasu, které v roce 2008 navštívilo 360 tis. turistů (proti roku 2007 to je ale 
pokles o 27 tis.), což tento turistický cíl řadí v absolutním pořadí za celou Českou republiku 
na 15. místo (v roce 2007 to bylo 11. místo). Druhé nejnavštěvovanější místo v kraji a 
zároveň i mezi všemi zámky a hrady v ČR patří státnímu zámku Lednice (1. místo patří hradu 
a zámku Český Krumlov – 338 tis. návštěvníků), který navštívilo 331 tis. lidí, což znamená 
zároveň 18. místo ze všech cílů v ČR. Mezi další velmi navštěvovaná místa v kraji patří 
například ZOO Brno (327 tis. lidí, oproti roku nárůst o 75 tis. lidí), ZOO Vyškov (220 tis. 
lidí) nebo státní hrad Pernštejn (téměř 129 tis. lidí).  

V hromadné návštěvnosti kraje také hrají velmi důležitou roli pořádané jednorázové akce a 
slavnosti. Mezi ty nejvýznamnější jednoznačně patří motocyklový závod Grand Prix České 
republiky, který patří s více než 200 tis. návštěvností mezi nejoblíbenější závody celého 
seriálu Mistrovství světa motocyklů. Mezi další krajské akce s více než desítkami tisíc 
návštěvníků patří například rekonstrukce napoleonské bitvy u Slavkova, podzimní vinobraní 
ve Znojmě či Mikulově nebo festival ohňostrojů v Brně a další. 
Významnou součástí návštěvnosti kraje se v posledních letech stala kongresová turistika. 
Došlo k výraznému rozvoji, a to i za přímého přispění Jihomoravského kraje (např. 
kongresové centrum Mikulov) a budování infrastruktury pro kongresové akce včetně 
navazujících služeb. V rámci České republiky zaujímá Jihomoravský kraj druhé místo (po 
Praze) v pořádání akcí tohoto typu. V samotném kraji výrazně dominuje město Brno.   

Zahraniční návštěvníci přijíždějí nejčastěji z Polska, Německa a ze Slovenska, dále nejnověji 
z Litvy, Ruska, Rakouska nebo Itálie. Podíl ubytovaných hostů z Polska je nejvyšší ze 
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všech krajů ČR především díky poloze kraje na dopravním koridoru spojujícím Polsko s 
jižní Evropou a stále roste. Naopak podíl ubytovaných hostů z Rakouska je nižší než by 
odpovídalo délce společné hranice i tradici vzájemných kontaktů, navíc přijíždějí nejčastěji 
jen na jednodenní návštěvy. V posledních letech byl zaznamenán největší růst návštěvníků z 
Litvy, Ruska, Polska, Velké Británie a také dokonce z Jižní Korey. V případě Ruska a Velké 
Británie se projevil velký význam pravidelných leteckých linek do Moskvy a Londýna. 
 
Tab. 19: Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje na 
konci roku 2004 v porovnání s koncem roku 2008 

počet hostů podíl (%) počet přenocování podíl (%) 
průměrná 

délka 
pobytu (dny) 

Pořadí hostů dle 
jejich počtu 
v roce 2004 

(změna pořadí 
v roce 2008) 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 

zahraniční hosté 
celkem 345 930 451 388 100,0 100,0 653 748 778 565 100,0 100,0 2,9 2,7 

1. Německo (-1) 59 601 54 915 17,2 12,2 129 997 108 775 19,9 14,0 3,2 3,0 
2. Polsko (+1) 55 481 84 538 16,0 18,7 76 928 113 176 11,8 14,5 2,4 2,3 
3. Slovensko (0) 37 010 53 689 10,7 11,9 75 446 92 812 11,5 11,9 3,0 2,7 
4. Rakousko (-2) 27 070 21 086 7,8 4,7 41 902 33 019 6,4 4,2 2,5 2,6 
5. Itálie (-2) 24 838 19 739 7,2 4,4 45 579 35 243 7,0 4,5 2,8 2,8 
6. Nizozemsko   
(-4) 15 082 12 021 4,4 2,7 42 031 30 304 6,4 3,9 3,8 3,5 

7. Velká Británie   
(-1) 11 367 16 215 3,3 3,6 30 294 37 662 4,6 4,8 3,6 3,3 

8. Francie (-3) 10436 10 256 3,0 2,3 19 389 20 406 3,0 2,6 2,9 3,0 
…13. Rusko (+7) 4 655 23 355 1,3 5,2 9 688 34 971 1,5 4,5 3,1 2,5 
…Litva¹ X 26 318 X 5,8 X 28 951 X 3,7 X 2,1 
…Jižní Korea¹ X 13 929 X 3,1 X 21 692 X 2,8 X 2,6 

Pozn.: X – hodnoty za rok 2004 nejsou známy. 
¹Počty hostů z Litvy a Jižní Korey jsou uváděny až za rok 2008, proto není možné určit změnu pořadí oproti 
sledovanému roku, v roce 2008 se ale Litva umístila na 4. místě a Jižní Korea na 9. místě v kraji. 
Pramen: Czechtourism, ČSÚ 
 

4.4 Organizace cestovního ruchu 
Jihomoravský kraj z hlediska rajonizace cestovního ruchu ČR spadá do marketingového 
turistického regionu Jižní Morava, který částečně spadá až do kraje Zlínského. Toto vymezení 
není příliš vhodné, proto se Jihomoravský kraj spíše orientuje podle jeho turistických oblastí. 
Těchto oblastí je pět: Moravský kras a okolí, Brno a okolí, Znojemsko a Podyjí, Pálava a 
Lednicko-valtický areál, Slovácko. Pro tyto oblasti probíhá drtivá většina aktivit z úrovně 
Jihomoravského kraje (např. propagační materiály, členění webových portálů atd.).  

Organizace a řízení cestovního ruchu v Jihomoravském kraji probíhá na dvou základních 
úrovních – krajské a regionální (lokální). Na krajské úrovni je nejvýznamnějším aktérem 
zejména Jihomoravský kraj, dále Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava. Významná část 
peněz do cestovního ruchu nejen na krajské úrovni přichází díky Regionálnímu operačnímu 
programu NUTS II Jihovýchod, který administruje Regionální rada regionu soudržnosti 
Jihovýchod. Na úrovni regionální se jedná hlavně o jednotlivé obce a podnikatele v cestovním 
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ruchu, dále mikroregiony, turistická informační centra nebo specializované organizace 
cestovního ruchu.  
Rozvoj cestovního ruchu na Krajském úřadě Jihomoravského kraje koordinuje oddělení 
cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje. Kraj má koordinační, řídící a rozhodovací roli, 
podporuje společnou propagaci a mediální prezentaci, organizuje semináře a vzdělávací akce 
a podporuje rozvoj cestovního ruchu svou grantovou politikou. Významnou marketingovou 
organizací cestovního ruchu v kraji je Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava 
(CCRJM). Byla založena na konci roku 2005 za účelem zajištění rozvoje a koordinace 
cestovního ruchu v Jihomoravském kraji a vytvoření úspěšné, konkurenceschopné a 
strategicky řízené jednotky na základě spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru. 
V současnosti zajišťuje v obecné rovině koordinaci aktivit v oblasti cestovního ruchu v 
regionu, spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, sledování informačních potřeb a 
požadavků klientů, sběr, sledování a vyhodnocování informací a dat o cestovním ruchu a 
jednotný marketing za region Jižní Morava. 
Regionální úroveň je proti krajské značně roztříštěna, přesto zde dominuje několik aktérů. 
Jedním z nejdůležitějších aktérů, a to i v republikovém měřítku, je nejstarší organizace 
cestovního ruchu v České republice Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, které 
působí v kraji Jihomoravském a Zlínském zejména v jejich jižní a východní části. Další 
organizací cestovního ruchu v kraji s regionálním dosahem už je pouze Znojemský regionální 
rozvoj o.p.s., který je současně také členem Asociace turistických regionů ČR. V kraji dále 
působí mnoho silných NNO se zaměřením na cestovní ruch – Klub českých turistů, Nadace 
Partnerství, Baťův kanál, o.p.s., Mohyla Míru-Austerlitz o.p.s. atd. Vedle toho existuje na 
lokální úrovni mnoho obcí či mikroregionů, pro které je rozvoj cestovního ruchu hlavní 
prioritou a které jsou v tomto oboru velmi aktivní. Mnoho z nich jsou provozovatelé 
turistických informačních center, se kterými Jihomoravský kraj aktivně spolupracuje i je 
finančně podporuje. 
Organizace cestovní ruchu v Jihomoravském kraji je velmi různorodá a nevyvážená, kdy na 
jedné straně existuje velmi dobrá krajská marketingová organizace a na straně druhé není 
vytvořena síť regionálních spolupracujících organizací cestovního ruchu, ale spíše každý aktér 
na regionální (lokální) úrovni funguje více samostatně než ve spolupráci, vyjma turistických 
informačních center. V této oblasti a ve větším zapojení soukromé sféry do koordinovaného 
rozvoje cestovního ruchu jsou možnosti efektivnějšího rozvoje tohoto odvětví v kraji. 
 



PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010–2013 – ANALYTICKÁ ČÁST 
 

43 
 

5. OBČANSKÁ INFRASTRUKTURA 

5.1 Školství  
Školská soustava v současnosti musí řešit demografický vývoj společnosti v ČR v 
devadesátých letech, kdy velmi výrazně poklesla úhrnná plodnost (průměrný počet dětí 
narozených jedné ženě během jejího života). Propad počtu dětí byl výrazný, ČR se dostávala 
na nejnižší hodnoty úhrnné plodnosti na celém světě (1,1 – 1,2 dětí na jednu ženu na přelomu 
tisíciletí). Tyto jevy se projevují v nižší naplněnosti kapacit škol, především na venkově je 
vysoký podíl malotřídních základních škol prvního stupně. Demografická vlna nyní dolehne 
především na střední školy. Dlouhodobým trendem je preference gymnázií před učňovskými 
obory, což se negativně odráží na trhu práce – v současnosti především na venkově chybí 
právě lidé se vzděláním v řemeslných oborech. Měnící se trh práce a i nedostatek vyučených 
v určitých oborech povedou k nárůstu celoživotního vzdělávání a rekvalifikací ve 
venkovském prostoru. Ve městech bude nutné podporovat terciární vzdělávání a celoživotní 
učení pro kvalifikované lidské zdroje umožňující rozvinout znalostní ekonomiku. 
Školská soustava bude nucena proměňovat svoje kurikula. Bude nutností školská zařízení 
naplňovat kvalitním vybavením, aby školství v Jihomoravském kraji umožňovalo rozvoj 
žádaných profesí i lidského rozvoje studentů (bez ohledu na věk).  
Dle dat českého statistického úřadu počet dětí v mateřských školách v posledních letech 
vzrostl (o 8,3 % za období 2004 – 2008). U základních škol došlo k nárůstu jejich počtu (o 
8,0 % za sledované období), počet žáků však poklesl (o 13,2 %). Počet dětí ve třídách 
mateřských i základních škol je v JMK nižší, než je v ČR obvyklé. Na jednu třídu MŠ připadá 
v kraji průměrně 22,8 dítěte, zatímco v ČR je to 23,1 dítěte (rok 2008). Ve třídách ZŠ je 
v kraji průměrně 18,9 žáků, v ČR je to 19,2 žáků. V roce 2008 bylo na základních školách 
v kraji celkem 5 500 postižených žáků; z nich se 69,7 % učilo ve speciálních třídách a 30,3 % 
bylo individuálně integrováno. Od roku 2006 se celkový počet postižených žáků snížil o 
14,2 %. Ve speciálních třídách se učilo 67,7 % žáků, integrováno bylo 32,3 %.  
U kategorie mateřských a základních škol lze předpokládat postupné naplňování jejich 
kapacit, které může vést až k výraznému nedostatku těchto míst (u MŠ se již tak děje zejména 
ve velkých městech). Je to způsobeno věkovým posunem prvorodiček, které patří k silným 
ročníkům konce 70. a začátku 80. let 20. století.  
U středních škol soustavně klesá počet studentů. Naopak vzrost počet gymnázií (z 24 v roce 
2005 na 27 v roce 2007), klesá počet ostatních středních škol (resp. počet žáků v oborech 
vzdělání s výučním listem). Dvě třetiny středních škol (104) zřizuje Jihomoravský kraj, z toho 
čtvrtina jsou gymnázia.  
Školská soustava zatím zažívala redukci počtu míst na základních a středních školách. Lze se 
ale domnívat, že vzhledem ke stáří kraje a k ekonomické recesi tato vlna bude kratší, než jak 
by se mohlo obecně předpokládat. 
Tab. 20: Počty zařízení a žáků ve školské soustavě v Jihomoravském kraji 

 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Počet škol 614  633 633 630 630 Mateřské školy Počet dětí 30 624  31 105 31 466 32 170 33 181 
Počet škol 440  503 479 474 475 Základní školy Počet žáků 100 060  99 841 95 529 91 546 88 365 
Počet škol 152  151 147 146 146 Střední školy 

celkem Počet žáků 67 573 66 969 66 411 65 148 64 333 
z toho: 
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 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Počet škol 40 41 41 42 42 gymnázia 
Počet studentů 18 362 18 294 18 307 18 043 17 911 
Počet škol 96 98 92 93 střední odborné 

školy Počet studentů 22 608 22 735 22 857 22 967 
Počet škol 65 68 56 46 střední odborná 

učiliště Počet studentů 24 978 24 366 19 176 18 447 

107a 

40 891a 

Počet škol 16  16 15 14 14 Vyšší odborné 
školy Počet studentů 3 796 3 688 3 446 3 402 3 322 

Počet škol 9 11 11 12 13 Vysoké školy Počet studentůb  62 012  62 073 66 855 70 796 74 358 
a - za školní rok 2008/09 jsou k dispozici pouze údaje za střední odborné školy a střední odborná učiliště 
dohromady 
b - do školního roku 2004/2005 pouze v prezenčním studiu; od školního roku 2005/2006 studenti všech forem a 
typů studia veřejných a soukromých vysokých škol 
Pramen: ÚIV, Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji  
 

Jihomoravský kraj má zpracovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání, věnuje se 
koncepčně i dlouhodobě opomíjeným tématům, např. environmentálnímu vzdělávání. 
Realizace vzdělávání, optimalizace vzdělávací soustavy, reakce na měnící se trh práce budou 
klíčové pro úspěšné využití globalizace a udržení, posílení konkurenceschopnosti a 
spolupráce regionů. 
Výše uvedené platí i pro vysoké školství v kraji. Jihomoravský kraj zaujímá po Praze druhou 
nejvýznamnější roli ve vzdělávací soustavě ČR; ve sledovaném pětiletém období (tab. 20) se 
zvýšil počet vysokoškolských studentů o pětinu (podrobnější informace o vysokých školách 
jsou uvedeny v kapitole 3.2). Absolventi vysokých škol obvykle hledají uplatnění v místě, kde 
vystudovali. V Jihomoravském kraji je ale vyšší míra nezaměstnanosti vysokoškoláků. 
Jihomoravský kraj by se měl stát atraktivní pro potenciální zaměstnavatele vysokoškolsky 
kvalifikovaných, aby tito lidé zajistili kraji budoucí konkurenceschopnost. 

Jihomoravský kraj tak má potenciální lidské zdroje pro zajištění pracovních příležitostí pro 
odvětví s nejvyšší přidanou hodnou v současnosti, může mít kapacity zajišťující vědu a 
výzkum (nejen ve školských zařízeních, ale i v soukromém sektoru). 
 
Pro kultivaci lidského potenciálu je potřebné nejen počáteční vzdělávání, ale také zájmové a 
neformální vzdělávání.  
V Jihomoravském kraji se nachází druhá nejhustší síť základních uměleckých škol (po Praze) 
a na počet obyvatel nejvíce jejich žáků2. Ve školním roce 2008/09 se v JMK nacházelo 
celkem 64 ZUŠ (kromě kmenových ZUŠ ještě 134 poboček), v nichž se vzdělávalo celkem 
27  939 žáků. Dvě třetiny ZUŠ zřizuje Jihomoravský kraj. Počet ZUŠ i jejich žáků je 
stabilizovaný, počet i kapacita škol jsou dostačující.  

Volnočasové aktivity pro děti a mládež organizují převážně domy dětí a mládeže (DDM) a 
střediska volného času (SVČ). Jejich role ale spočívá také v sociální a protidrogové prevenci, 
při určitých aktivitách rovněž v integraci handicapovaných dětí. V JMK je v provozu celkem 
34 takovýchto zařízení. Kraj zřizuje tři čtvrtiny z nich, ale dlouhodobě se snaží nabízet 

                                                   
2 Podle údajů z Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji za školní rok 
2007/2008. 
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zřizovatelské kompetence městům a obcím. Souhrnně je dětem a mládeži k dispozici 3 092 
zájmových útvarů, které navštěvuje celkem 34 653 osob; tyto počty se dlouhodobě zvyšují. 
V posledních letech se DDM a SVČ věnují i práci s dětmi do 6 let (v doprovodu matek) a 
práci se seniory.  
 
Fungující vzdělávací soustava umožní integraci a rozvoj lidí v území. Bude tak předcházet 
sociálně patologickým jevům. Bude posílena role vzdělávání před represivní složkou a řešení 
kriminality v Jihomoravském kraji. Město Brno, podobně jako každé jiné městské prostředí, 
vykazuje výrazně vyšší podíl sociálně patologických jevů. Rozvojem rovných příležitostí, 
odstraňováním bariér by mělo být dosaženo integrace. 
Strategie prevence kriminality řeší i alkoholismus, drogy, vandalství a další jevy, především u 
mládeže. Naplňování, hodnocení a další vývoj bude pro Jihomoravský kraj jako celek (včetně 
soukromých subjektů a pravděpodobně zde včetně neziskových organizací) velmi důležité. 
Zde se Jihomoravský kraj opírá o další strategický dokument Strategie protidrogové politiky 
na období 2005–2009. Úroveň kriminality stagnuje a  v rámci ČR  je mírně podprůměrná. 
Tab. 21: Kriminalita v Jihomoravském kraji, počet případů na 1 000 obyvatel 
Rok 2001 2002 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Počet případů 28,4 31,6 30,6 30,6 28,5 37,3 28,3 29,4 
Pramen: ČSÚ 
 
Relativně největší kriminalitu vykazuje okres Brno-město, dále okresy Břeclav a Znojmo (s 
poloviční intenzitou města Brna) a dále zbylé okresy, které se pohybují pod průměrem ČR. 
Přitom míra kriminality u obvodního oddělení Rajhrad je deformována přítomností 
obchodního centra Olympia s výrazně vyšší kriminalitou. 
 

5.2 Zdravotnictví 
V Jihomoravském kraji funguje podle údajů KrÚ JMK celkem 35 lůžkových zařízení 
poskytujících akutní a následnou ústavní péči (stav k 1. 1. 2009). Je to 22 nemocnic (z toho 2 
fakultní), 3 odborné léčebné ústavy, 3 zvláštní zdravotnická zařízení, 2 léčebny pro 
dlouhodobě nemocné, 2 hospice, 2 další lůžková zařízení a jedna ozdravovna. Z tohoto počtu: 

• 40,0 % zařízení zřizuje kraj (tato zařízení jsou specifikována dále),  

• 14,3 % ministerstvo zdravotnictví (nemocnice, odborný léčebný ústav),  

• 14,3 % obce a města (nemocnice, léčebna pro dlouhodobě nemocné),  

• 22,9 % jiná právnická osoba (nemocnice, hospic, další lůžková zařízení), 

• po jednom zařízení zřizují církev, ministerstvo obrany a ministerstvo spravedlnosti 
(hospic a nemocnice).  

Vysoce specializovaná pracoviště jsou silně koncentrována, soustřeďují se ve městě Brně. 
Propojení špičkové specializované péče s výchovou nové generace lékařů zajišťují dvě 
fakultní nemocnice (Fakultní nemocnice Brno, propojená i s teoretickým zázemím kampusu 
Masarykovy univerzity, a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně). Obě nemocnice jsou 
zřízeny ministerstvem zdravotnictví. Dalšími specializovanými centry s nadregionálním 
dosahem jsou např. Masarykův onkologický ústav či Centrum kardiovaskulární a 
transplantační chirurgie (obě zařízení zřizuje rovněž ministerstvo zdravotnictví). Ve 
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spolupráci FN u sv. Anny s americkou Mayo Clinic vzniká Mezinárodní centrum klinického 
výzkumu (ICRC), které bude zaměřeno zejména na kardiovaskulární, transplantační a 
neurovědní programy.  
Jihomoravský kraj je zřizovatelem čtrnácti lůžkových zařízení s celkem 3 187 lůžky. Jedná se 
o osm nemocnic – ve čtyřech okresních městech (Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo) a dále 
v Kyjově, Tišnově, Ivančicích a Letovicích. Dále zřizuje šest dětských zařízení (dětské 
léčebny, ozdravovnu, domov pro postižené děti a kojenecký ústav).  
Tab. 22: Lůžková zařízení poskytující akutní a následnou ústavní péči, zřizovaná 
Jihomoravským krajem (stav k 1. 1. 2009) 

Zařízení Počet lůžek 
Nemocnice 2 837 
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 511 
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace 224 
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 244 
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 565 
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace 98 
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 495 
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 700 
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace 120 
Odborné léčebné ústavy  72 
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice, příspěvková organizace 30 
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy, příspěvková organizace 42 
Ozdravovny 70 
Dětská ozdravovna Křetín, příspěvková organizace 70 
Zvláštní zdravotnická zařízení 208 
Dětské centrum Znojmo 135 
Kojenecký ústav Kyjov, příspěvková organizace 38 
LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace 35 
Pramen: Jihomoravský kraj (http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=110634&TypeID=1) 
 

Příspěvkovou organizací kraje je i Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 
(ZZS) s 23 výjezdovými stanovišti, lokalizovanými převážně (ovšem nikoliv výhradně) ve 
vybraných sídlech pověřených obecních úřadů. Území kraje je z hlediska dostupnosti ZZS 
dobře pokryto. Problematickou však zůstává oblast Vranovska, zejména jeho západní část, 
kde je obtížné zajistit dojezdnost ZZS v časovém horizontu 15 minut.  
Lékařská služba první pomoci (LSPP) je k dispozici ve 13 městech v kraji, v některých 
městech ji zajišťuje i více pracovišť. Ve všech okresech kraje je zabezpečena LSPP pro 
dospělé, pro děti a dorost, stomatologická LSPP a služba ohledání zemřelých. Lékárenská 
pohotovostní služba je dostupná trvale pouze v Brně.  
Tab. 23: Vývoj zdravotnictví v Jihomoravském kraji v letech 2005–2007 
 2005 2006 2007 

Počty pracovníků 
Lékaři celkem (přepočtený počet) 4 884 4 859 5 178 
      z toho lékaři v nestátních zařízeních 3 366 3 333 3 560 
Lékaři na 1 000 obyvatel 4,3 4,3 4,6 
Obyvatelé na 1 lékaře 231 233 219 
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou 12 307 12 284 12 376 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=110634&TypeID=1)
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 2005 2006 2007 
způsobilostí (přepočtený počet) 

Počty lůžek 
Nemocnice 8 096 8 012 7 955 
Odborné léčebné ústavy 1 398 1 411 1 409 
   Léčebny pro dlouhodobě nemocné 363 363 363 
   Psychiatrické léčebny  827 827 827 
   Dětské odborné léčebné ústavy 72 72 72 
   Ozdravovny 70 70 70 
   Hospice 66 66 64 
   Lázeňské léčebny * 200 312 

Počty zařízení 
Samostatné ordinace lékařů:    
    praktických pro dospělé 534 530 520 
    praktických pro děti a dorost 230 230 229 
    stomatologů 611 605 609 
    gynekologů 120 119 120 
    specialistů 675 683 697 
Ostatní samostatná zdravotnická zařízení 382 378 383 
Lékárny (vč. odloučených pracovišť) 282 296 298 
* Ke zveřejnění dat nebyl dán souhlas. 
Pramen: Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2005, 2006, 2007, ÚZIS.  
 

Lékařská péče a prevence hraje důležitou roli pro lidský kapitál. Síť zdravotnických zařízení a 
jejich kapacita je v Jihomoravském kraji stabilizovaná (viz tabulka), dostatečně hustá a dobře 
dostupná. Jihomoravský kraj dosahuje oproti průměru ČR vyšších relativních hodnot počtu 
zdravotnických zařízení i lékařů na počet obyvatel. Tyto jevy jsou ovlivněny nadregionální 
(nadkrajskou) úlohou města Brna. K 1. 1. 2009 bylo v kraji registrováno více než 3 800 
nestátních zdravotnických zařízení (včetně lékáren). Z toho je cca 600 praktických lékařů pro 
dospělé, cca 260 praktických lékařů pro děti a dorost, cca 450 zubních lékařů a cca 190 
gynekologů.   
Problémem ovšem začíná být – zejména v některých odbornostech (praktičtí lékaři pro 
dospělé, stomatologové) – vyšší průměrný věk lékařů, který znamená hrozbu poklesu počtu 
lékařů v příštích letech; tato generační nerovnoměrnost je však problémem celé ČR, nejen 
Jihomoravského kraje.  
Vzhledem k demografickému stárnutí populace lze očekávat růst významu zdravotnictví 
nejen v Jihomoravském kraji.  
Naděje na dožití při narození byla v kraji u mužů 73,55 let, u žen 80,33 let (měřeno za období 
2006-2007) a vykazuje rostoucí trend. U populace 65letých je naděje na dožití mužů 15,12 let 
a žen 18,40 let, u 80letých pak 6,50 let (muži) a 7,37 let (ženy).  

Zdravotní stav obyvatelstva, vyjádřený úmrtnostními poměry, je relativně dobrý. Počet 
zemřelých na 1 000 obyvatel je v JMK velmi příznivý (blíže viz kapitola 2.1 Vývoj a 
struktura obyvatelstva). Avšak u více než poloviny zemřelých (53,1 %) byly příčinou smrti 
nemoci oběhové soustavy. Na novotvary zemřela v kraji čtvrtina osob, jde především o 
zhoubné novotvary tlustého střeva.   
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Hodnota standardizované úmrtnosti obyvatelstva JMK (tj. úmrtnost očištěná o vliv věkové 
struktury) činila v roce 20073 celkově 749,9 zemřelých na 100 000 obyvatel kraje; u mužů 
985,1 a u žen 573,1. V okrese Znojmo standardizovaná úmrtnost populace dokonce překročila 
hodnotu 800,0.  
Z hlediska výskytu vybraných chorob se ukazuje poměrně špatná situace okresu Znojmo, kde 
byl zaznamenán ze všech okresů JMK nejvyšší výskyt mononukleózy (72,8 případů na 
100 000 obyvatel; ovšem průměr kraje je 29,9), salmonely (253,9 oproti 197,0 v kraji) a 
klíšťové encefalitidy (5,3, zatímco v kraji průměrně 3,5). Léčených diabetiků je v kraji 
6 729,4 na 100 000 obyvatel; nejvíce v okrese Blansko (9335,0) a výrazně nejméně v okrese 
Vyškov (1600,4).  
Průměrné procento pracovní neschopnosti dosáhlo v Jihomoravském kraji v roce 20074 
hodnoty 5,882, což je hodnota mírně vyšší než průměr ČR (5,619); z toho pro nemoc 5,367 a 
pro pracovní úrazy 0,201. Nejvyšší procento bylo zjištěno v okresech Břeclav a Hodonín 
(6,932, resp. 6,750), nejnižší hodnoty pak v okrese Znojmo (5,209). Průměrná doba trvání 
jednoho případu se od roku 2000 zvýšila cca o pětinu, na 35,9 dne.  Bohužel dosud nejsou 
zveřejněny údaje za rok 2008, a tak nelze zhodnotit vývoj situace po zavedení regulačních 
poplatků.  

Orgánem ochrany veřejného zdraví je v JMK Krajská hygienická stanice Jihomoravského 
kraje se sídlem v Brně. Územní pracoviště má ještě ve městech Blansko, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov a Znojmo. Byla zřízena ministerstvem zdravotnictví na základě zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví. Oborem její činnosti je komunální hygiena, hygiena výživy a 
předmětů běžného užívání, hygiena dětí a mladistvých, hygiena práce, epidemiologie.  
Na základě stejného zákona byl ministerstvem zřízen také Zdravotní ústav se sídlem v Brně. 
Předmětem činnosti Zdravotního ústavu je:  
§ Vyšetřování a měření složek životního prostředí a pracovních podmínek, vlastností 

výrobků a potravin, vyšetřování biologického a klinického materiálu;  
§ Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních 

a pracovních podmínek; 
§ Zabezpečení a provádění místních programů ochrany a podpory zdraví, výchova k 

podpoře a ochraně veřejného zdraví  
§ Poskytování poradenských a dalších služeb.  

 

5.3 Sociální péče 
Počet zařízení sociální péče se za posledních deset let zdvojnásobil (dle dlouhodobého vývoje 
kraje), počet míst v těchto zařízeních byl navýšen, ale v porovnání s růstem počtu jen 
z přibližně 8 000 míst na současných přibližně 9 000 míst. Nárůst počtu míst je však nižší 
oproti nárůstu počtu uchazečů, takže tlak na místa v zařízeních sociální péče stále trvá.  
V kraji roste také objem vyplácených dávek státní sociální podpory. Mezi lety 2005 a 2007 
vzrostla podle údajů ze Statistické ročenky JMK celková hodnota vyplácených dávek 
přibližně o polovinu (z 3,7 mld. Kč na 5,3 mld. Kč), zatímco počet přiznaných dávek se snížil 
o 12,6 % (z 3,7 na 3,2 milionu). Průměrná výše dávky tedy vzrostla z 989 Kč na 1 646 Kč. 
Zvýšily se i výdaje na dávky nemocenského pojištění, ale ve srovnání s dávkami státní 
                                                   
3 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007. ÚZIS.  
4 Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2008, ÚZIS; novější údaje nejsou k dispozici.  
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sociální podpory jen nepatrně (o 10,2 %). Vzrůstá rovněž počet držitelů průkazů zdravotně 
postižených – za sledované období přibližně o čtvrtinu.  
Podle údajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu JMK se v roce 2008 nacházelo v kraji 
celkem 304 zařízení sociální péče. Z nich převážnou většinu (60,2 %) zřizují neziskové 
organizace, pětinu obce, desetinu (12,2 %) zřizuje kraj a 5,2 % Ministerstvo práce a 
sociálních věcí. Krajská zařízení se nacházejí především ve Znojmě (7 zařízení), Vyškově, 
Hodoníně (po 5 zařízení) a Boskovicích (4 zařízení) a v několika dalších městech. Tematicky 
jsou krajská zařízení nejčastěji zaměřena na pomoc seniorům.  
Tab. 24: Rozmístění zařízení a další údaje v Jihomoravském kraji v roce 2007 

v tom okresy 
  JMK Blansko Brno - 

město 
Brno - 
venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo 

Zařízení sociální 
péče celkem 180  27  71  11 13  26  9  23 

místa 8 745  1 044  4 014  562 699  963  482  981 
z toho domovy 
pro seniory 48  5  19  4 6  6  2  6 

místa 4 096  449  2 178  227 336  398  223  285 
Příjemci důchodů 
celkem 309 976  31 623  103 451  46 149 32 581  44 935  22 296  28 941 

z toho starobních 
plných 163 530  15 713  59 043  23 468 16 791  20 945  11 840  15 730 

Průměrný měsíční 
důchod celkem 
(Kč) 

8 410  8 293  8 750  8 392 8 165  8 213  8 241  8 068 

starobní plný 8 653  8 556  9 013  8 624 8 365  8 529  8 383  8 113 
Pramen: ČSÚ 
Pozn.: Údaje za rok 2008 nejsou dosud k dispozici.  
 
Sociální péče bude v blízké budoucnosti významným tématem k řešení. Ani současná 
struktura zařízení, ani poskytované služby prozatím nestačí pokrývat poptávku, která se navíc 
regionálně velmi výrazně liší. Jihomoravský kraj v této oblasti má zpracován kvalitní 
strategický dokument, jehož naplňování bude v budoucnu velmi důležité. Zároveň bude 
důležité, aby byly poskytovány kvalitní sociální služby a aby byly tyto služby monitorovány, 
hodnoceny a hledány cesty řešení demografického stárnutí populace. 
Obce jsou zatíženy povinností zajišťovat díl sociálních služeb, především finančně. Největším 
ohrožením je proto finanční náročnost.  
Výrazný nedostatek zařízení sociálních služeb je především v okrese Brno-venkov (měřeno 
počtem lůžek), dále na Vyškovsku, Břeclavsku a Hodonínsku. Řada okresů v Jihomoravském 
kraji nemá specializované zařízení pro zdravotně postižené spoluobčany. I v tomto případě 
platí, že by se kraj, neziskové organizace a soukromý sektor měl podílet na integraci těchto 
osob a využít jejich lidského kapitálu pro rozvoj svého území. 

Podobná výtka platí i pro výchovné ústavy, dětské domovy, domy na půli cesty apod. 
 

5.4 Kultura 
Podle Statistické ročenky Jihomoravského kraje je kulturní síť v Jihomoravském kraji 
stabilizovaná. Nedochází k výraznému nárůstu ani poklesu zařízení. Z mezikrajského 
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srovnání vychází Jihomoravský kraj jako dobře saturovaný uvedenými zařízeními s 
přihlédnutím na význam středisek v ČR. Kulturní síť je diferencovaná podle velikosti 
středisek, přičemž role středisek je tímto způsobem spíše posilována (obslužná funkce). 
V nabídce kin je poddimenzovaný okres Znojmo. Tabulka nezohledňuje význam jednotlivých 
knihoven, v tabulce jsou uvedeny prosté počty (ale je rozdíl např. mezi Moravskou zemskou 
knihovnou a obecní knihovnou). Podle zastoupení vybíraného vstupného patří Jihomoravský 
kraj vzhledem ke svému významu v ČR k průměrným, vstupné vybrané z kulturní sítě lze 
ohodnotit na základě údajů ČSÚ (2008) jako spíše podprůměrné. 
Tab. 25: Struktura kulturních zařízení v okresech Jihomoravského kraje v roce 2006* 

Kraj, okresy Stálá kina, 
multikina 

Veřejné 
knihovny Muzea Galerie Divadla Přírodní 

amfiteátry 
JMK 54 743 83 95 16 55 
Blansko 10 157 13 8 - 9 
Brno-město 6 41 17 41 14 1 
Brno-venkov 7 137 12 9 - 8 
Břeclav 12 77 14 15 1 10 
Hodonín 8 85 15 12 - 15 
Vyškov 8 93 6 2 - 9 
Znojmo 3 153 6 8 1 3 
Pozn.: * Statistické údaje, uvedené v tabulce, již nejsou od roku 2007 ve struktuře okresů zjišťovány. 
Pramen: ČSÚ 
 

Z muzeí a galerií jsou výrazně nejvíce navštěvovány brněnské objekty: Moravské zemské 
muzeum (171 910 návštěvníků v roce 20085), Muzeum města Brna (140 937), Moravská 
galerie v Brně (116 031). Relativně vysoká návštěvnost Technického muzea v Brně (81 395 
návštěvníků) je ovlivněna tím, že muzeum spravuje řadu objektů mimo Brno, které jsou do 
celkové návštěvnosti také započítány. Mimobrněnská muzea a galerie zaznamenávají méně 
než 60 tisíc návštěvníků ročně.  
Jihomoravský kraj má významné zastoupení památkových objektů. Nachází se mezi nimi i 
objekty nadnárodního významu, zařazené do seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO – Lednicko-valtický areál a vila Tugendhat. Podle údajů NIPOS6 byly v roce 2008 
nejnavštěvovanějšími objekty v JMK zámek Lednice (331 013 návštěvníků), hrad Pernštejn 
(128 535), hrad Bítov (82 592), zámek Vranov nad Dyjí (65 802) a hrad Veveří (64 883). 
Návštěvnost vily Tugendhat v přehledu uvedena nebyla.  
Památkové objekty jsou vhodným doplněním, atraktivností, marketingovou výhodou pro 
cestovní ruch. Podle statistických dat ale jejich návštěvnost v posledních letech klesá. Řada 
památek je však ohrožena v důsledku neschopnosti zajistit odpovídající využití a potřebné 
finanční prostředky, nejasným způsobem současného a budoucího využití, značným 
finančním investičním dluhem a dlouhodobou zanedbaností.  
Velkou překážkou ve správě, podobně jako ve správě území, jsou například stále nedořešené 
vlastnické vztahy a všudypřítomný nedostatek finančních zdrojů na pokrytí kýžených 
investicí. Velmi problematické je i vyjasnění pojmů a funkčního obsahu termínu „památková 
péče“. U soukromých vlastníků bývá památková péče vnímána spíše jako nežádoucí přítěž.  
Těmto problémům a jejich řešením se věnuje dokument Koncepce zachování a obnovy 
kulturních památek Jihomoravského kraje. Podobně jako u ostatních koncepcí 

                                                   
5 Návštěvnost muzeí a galerií v krajích 2008 (NIPOS, 2009).  
6 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu; dle dokumentu Návštěvnost památek v krajích 2008 
(NIPOS, 2009). 
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Jihomoravského kraje je velmi přínosná její existence, na druhou stranu bude nutností 
implementovat vytyčené cíle, monitorovat a vyhodnocovat směřování a volit další cesty 
vývoje. 
 
5.5 Sport a tělovýchova 
Sport a tělovýchova se přesunuly z individuální roviny do roviny více organizované. Investice 
do sportu a tělovýchovy významně ovlivňuje zdravotní stav obyvatelstva, pracovně-
ekonomický život a i kulturní hodnoty obyvatelstva. Jedná se tak o preventivní oblast před 
sociálně patologickými jevy, proto i přes možné nedocenění je nutné věnovat tomuto sektoru 
velmi významnou pozornost.  
V Jihomoravském kraji působí řada profesionálních sportovních klubů úspěšných i na národní 
či mezinárodní úrovni, např. basketbalistky BK Gambrinus Sika Brno (klub dříve známý jako 
IMOS Žabovřesky), baseballový klub AVG Draci Brno, klub házené HC Britterm Veselí nad 
Moravou, fotbalový 1. FC Brno nebo hokejová HC Kometa Brno či Orli Znojmo s.r.o.  
Organizované sportovní aktivity nabízejí četné sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a další 
neziskové organizace. Nabídka sportovního vyžití je četnější ve velkých městech, v malých 
obcích působní nejčastěji „tradiční“ Sokolové, fotbalové kluby apod. Sportovní zařízení 
bývají v některých případech přístupná i pro širokou veřejnost (např. v určitých hodinách). 
Kapacity pro uspokojení individuální poptávky běžných občanů jsou však nedostatečné.  
Tab. 26: Sportovní infrastruktura v okresech Jihomoravského kraje v roce 2006* 

Kraj, okresy Koupaliště 
z toho 
kryté 

bazény 
Hřiště tělocvičny Stadiony 

vč. krytých 

Zimní 
stadiony 

vč. krytých 
JMK 102 34 1 274 679 80 16 
Blansko 16 5 184 75 11 3 
Brno-město 14 7 328 143 17 5 
Brno-venkov 14 4 245 136 11 2 
Břeclav 10 4 111 82 10 1 
Hodonín 17 4 137 86 25 1 
Vyškov 11 2 112 68 4 2 
Znojmo 20 8 157 89 2 2 
Pozn.: * Statistické údaje, uvedené v tabulce, již nejsou od roku 2007 ve struktuře okresů zjišťovány. 
Pramen: ČSÚ 
 

V posledních letech se v kraji intenzivně rozvíjí moderní sportovní aktivity, zejména jezdectví 
(s tím souvisí i budování hipostezek) a golf. Golfová hřiště – lokalizovaná na Kořenci, 
v Jinačovicích, Slavkově u Brna a další – mohou být atraktivitou nejen pro obyvatele, ale i 
pro turisty přijíždějící do JMK, a zvýšit tak návštěvnost kraje.  
Jihomoravský kraj se mohl, a pravděpodobně stále může, opřít o Koncepci rozvoje 
tělovýchovy a sportu v Jihomoravském kraji na období 2004–2008. 
V porovnání vybavenosti sportovní infrastrukturou vůči ČR je Jihomoravský kraj průměrný 
až podprůměrný. Infrastruktura pro individuální i organizovaný sport je v ČR i kraji ve 
srovnání se západoevropskými státy nedostatečná, podobně jako u ostatní infrastruktury.  
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6. DOPRAVA 

6.1 Dopravní sítě 
Dopravní dostupnost a vhodná hustota silniční a železniční sítě jsou nutnými podmínkami pro 
rozvoj hospodářství v daném území, příhodná dopravní infrastruktura přispívá k hospodářské 
atraktivitě regionu. Jihomoravský kraj patří z hlediska polohy v dopravních sítích k nejlépe 
položeným krajům České republiky. Město Brno je v souladu se svým sídelním významem 
druhým nejvýznamnějším dopravním uzlem ČR. Historicky zakotvený význam města a 
blízkost města k moravským úvalům a k Moravské bráně vedl k postupnému rozvoji radiální 
sítě dálkových dopravních tras.  

O významné dopravní poloze Jihomoravského kraje svědčí zejména průchod několika 
dopravních tras, jež se po vstupu České republiky do EU staly součástí transevropské 
dopravní sítě TEN-T. Z nich byly rozhodnutím EU stanoveny prioritní modernizační 
projekty celoevropského významu. Území JMK se dotýkají následující projekty: 
Ø č. 22: železniční osa Athény – Sofija – Budapešť – Vídeň – Praha – Norimberk / 

Drážďany; územím Jihomoravského kraje tento projekt prochází v úseku Břeclav – 
Brno – hranice s Pardubickým krajem; 

Ø č. 23: železniční osa Gdaňsk – Varšava – Brno / Bratislava – Vídeň; územím 
Jihomoravského kraje tento projekt prochází v úseku hranice s Olomouckým krajem – 
Brno – Břeclav; 

Ø č. 25: dálniční osa Gdaňsk – Katovice – Brno / Bratislava – Vídeň; územím 
Jihomoravského kraje tento projekt prochází v úseku hranice s Olomouckým krajem – 
Brno – státní hranice s Rakouskem. 

 

Konfigurace silniční sítě Jihomoravského kraje 
 Na konci roku 2008 bylo v Jihomoravském kraji téměř 4,5 tis. km silnic a dálnic, z této délky 
bylo 134 km dálnic, 28 km rychlostních silnic a 418 silnic I. třídy, 1 476 km II. třídy a 2 437 
km III. třídy.  

Kostru silniční sítě Jihomoravského kraje tvoří:  
Ø dálnice D1 a D2;  
Ø rychlostní silnice R52,  R46 a R43; 
Ø silnice I. třídy I/19, I/23, I/38, I/40, I/41, I/42, I/43, I/47, I/50, I/51, I/52, I/53, I/54, 

I/55, I/70 a I/71. 
Celkově můžeme konstatovat, že kraj disponuje hustou sítí silničních komunikací, 
srovnatelnou s vyspělými regiony západní Evropy. Detailnější informaci o délkách silnic 
jednotlivých kategorií ve všech okresech Jihomoravského kraje přináší tab. 26.  

Mnohé ze silnic se však nenacházejí v dobrém technickém stavu. Nutná proto bude jejich 
rekonstrukce, modernizace a opravy. V této souvislosti akceptujeme, že podle aktuálních 
studií existuje dobrý přehled o stavu silniční sítě kraje a o prioritách oprav a stavebních úprav. 
Nicméně soudíme, že v odlehlejších místech kraje je třeba dát vyšší důraz na kvalitu silnic 
II. třídy a v aglomeraci Brna dokonce i na frekventované silnice III. třídy. 
Silniční síť v Jihomoravském kraji je nadměrně orientována na Brno a vlastně jen na území 
okresů Břeclav a Hodonín existuje i dobrá propojenost v tangenciálním směru.  
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Tab. 27: Délka silnic na území Jihomoravského kraje (v km k 1. 7. 2008) 
Silnice Hustota silniční sítě 

Dálnice celkem I. třídy II. 
třídy 

III. 
třídy 

Celkem na rozlohu na obyvatele Okres 

(v km) (v km) (v km) (v km) (v km) (v km) (v km/100 
km2) 

(v km/10 tis. 
obyv.) 

Blansko 0 607 50 199 358 607 70,3 57,3 
Brno-město 18 157 39 55 63 175 76,1 4,7 
Brno-venkov 41 1 054 65 370 619 1 095 73,0 55,6 
Břeclav 44 537 52 199 286 581 56,0 51,3 
Hodonín 0 551 115 158 278 551 50,1 35,1 
Vyškov 30 464 60 112 292 494 56,4 56,3 
Znojmo 0 988 65 381 542 988 62,1 87,4 
JMK 134 4 360 446 1 476 2 438 4 494 62,5 39,3 

Pramen: Ředitelství silnic a dálnic ČR, ČSÚ 
 
Silniční komunikace v Jihomoravském kraji se vyznačují velkým provozním zatížením. 
Z automobilových trendů (neustálé zvyšování stupně automobilizace) a výsledků posledních 
celostátních sčítání dopravy provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v roce 2000 a 2005 
(další až v roce 2010) vyplývá, že silniční zatížení se neustále a velmi rychle zvyšuje. Zdaleka 
nejzatíženější trasou je dálnice D1, po níž v bezprostředním zázemí Brna projíždí více než 50 
tisíc aut denně (příčinou vysoké intenzity provozu je zde kombinace tranzitní, příměstské a 
městské dopravy, mj. i kvůli lokalizaci velkých obchodních objektů v její blízkosti) a také 
I/52, I/42 a I/43. K dalším provozně zatíženým silnicím patří dálnice D2, rychlostní silnice 
R46 a silnice I/50, I/41, I/23 a II/640. S výjimkou R46 se nejvytíženější úseky nacházejí na 
území města Brna a v nejbližším okolí. 
Z pohledu dopravní infrastruktury JMK je důležité dobudování rychlostních silnic R52 a R43, 
zkapacitnění dálnice D1 v okolí Brna a dostavba velkého městského okruhu v Brně. 
 

Konfigurace železniční sítě Jihomoravského kraje 
Na začátku roku 2008 bylo v Jihomoravském kraji 790 km provozní délky železničních tratí, 
na 100 km2 tak připadlo 11,2 km železničních tratí.  
Železniční síť Jihomoravského kraje tvoří:  
Ø celostátní dráhy č. 240, 241, 246, 248, 250, 260, 300, 330, 332, 340, 342, 343 a 344; 
Ø regionální dráhy č. 244, 245, 247, 251, 253, 254, 255, 257 a 262;  
Ø následující traťové úseky jsou dvoukolejné: Brno – Střelice, hranice s krajem Vysočina 

– Tišnov – Brno – Břeclav – Slovensko (státní hranice), hranice s Pardubickým krajem 
– Skalice nad Svitavou – Brno, Rakousko (státní hranice) – Břeclav – Hodonín – 
hranice se Zlínským krajem, Brno – Kyjov – Veselí nad Moravou; 

Ø následující traťové úseky jsou elektrifikované: hranice s krajem Vysočina – Tišnov – 
Brno – Břeclav – Slovensko (státní hranice), hranice s Pardubickým krajem – Skalice 
nad Svitavou – Brno, Rakousko (státní hranice) – Břeclav – Hodonín – hranice se 
Zlínským krajem, Brno – Vyškov – hranice s Olomouckým krajem, Hodonín – 
Slovensko (Holíč); dokončuje se elektrifikace tratě Znojmo – Rakousko (Retz). 
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Tab. 28: Délka železnic na území Jihomoravského kraje (v km k 1. 7. 2008) 
Železnice Hustota železniční sítě 

celostátní regionální celkem na rozlohu na obyvatele Okres 
(v km) (v km) (v km) (v km/100 km2) (v km/10 tis. 

obyv.) 
Blansko 36 25 61 7,1 5,8 
Brno-město 63 . 63 27,4 1,7 
Brno-venkov 98 46 144 9,6 7,3 
Břeclav 104 47 151 14,5 13,3 
Hodonín 116 56 172 15,7 10,9 
Vyškov 83 3 86 9,8 9,8 
Znojmo 74 39 113 7,1 10,0 
JMK 574 216 790 11,0 6,9 

Pramen: ČSÚ 
 
Z perspektivního pohledu lze očekávat další posílení pozice kraje v síti dálkových dopravních 
tras, neboť Brno je navrženo jako uzlový bod výhledové sítě vysokorychlostních tratí 
(VRT), sledujících paralelně nejvýznamnější stávající spojení (podle existujících návrhů, 
které vypracoval SUDOP Praha, by mělo jít o trasu Praha – Brno – Vídeň, z níž by v Brně 
měla odbočovat větev do Ostravy a Varšavy). Úkolem kraje bude především prověření 
a zajištění územní průchodnosti potenciálních tras VRT. 
Podle dopravních studií lze konstatovat nevyhovující stav „nekoridorových“ tratí s velkým 
meziregionálním dopravním potenciálem, a to trati Brno – Přerov a Brno – Jihlava. Novou 
prioritou se stává zejména budoucí modernizace železniční trati Brno – Přerov, trati 
s mimořádným provozem rychlíků po zatím jednokolejné elektrifikované trati s poměrně 
komplikovanou stopou. Toto lze chápat jako logický předstupeň budoucích VRT, které jsou 
zatím vzdálenější perspektivou.  
Zcela mimořádným tématem je přestavba brněnského a břeclavského železničního uzlu (v 
Brně jsou součástí ŽUB i terminály IDS na území města Brna).  
Další diskutovanou železniční stavbou v Brně je severojižní kolejový diametr, od něhož se 
očekává odlehčení a zrychlení dopravy. Ten ovšem v současnosti není hlavní rozvojovou 
prioritou.  
Z pohledu železniční infrastruktury je nutné dokončit modernizaci nekoridorové tratě Brno – 
Jihlava (vč. zdvoukolejnění úseku Střelice – Zastávka). Tato infrastruktura umožní kvalitnější 
služby poskytované Integrovaným dopravním systém Jihomoravského kraje (IDS JMK), 
neboť právě tento systém dopravy je využíván mnohými zaměstnanci firem v JMK. Vznik 
IDS JMK umožnil snížit podíl regionální autobusové dopravy na území města Brna a 
přesunout část poptávky cestujících z regionu i města Brna (např. Chrlice, Řečkovice) z 
autobusové, respektive tramvajové dopravy na železnici, nezávislou na propustnosti brněnské 
silniční sítě, což je velmi podstatné pro rozvoj např. speditérských služeb.  
V souvislosti s IDS JMK budou doplněny některé kratší traťové úseky (Lhota Rapotina – 
Boskovice, Křenovice – Blažovice, Hrušovany u Brna – Židlochovice). Na vhodných místech 
je možno dobudovat nové železniční zastávky. Celkově se ale v JMK projevuje snaha 
(signalizovaná např. podporou IDS JMK), aby se role železnic v budoucnu zvýšila. 
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Obr. 7: Železniční síť Jihomoravského kraje v roce 2008 
Pramen: České dráhy a.s. 
 

Silniční a železniční doprava – stručná charakteristika hlavních dopravních problémů 
v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje 
Okres Brno-město: Aglomerace města Brna představuje hlavní zdroj a cíl dopravních 
proudů. To vyvolává závažné problémy zejména v souvislosti s nutností dopravního 
odlehčení centrální části Brna. Velkým problémem města je nedostavěný tzv. velký městský 
okruh (silnice I/42), který je náročný inženýrsky i finančně. Problémem je nerealizovaný 
systém silničních tangent, zejména západní R43 a jihozápadní R52. Kontroverze zatím ještě 
působí diskuse ohledně průchodu připravované silnice I/43 (R43) a lokalizace jejího napojení 
na D1. Výstavba nového železničního nádraží vyřeší některé městské i regionální dopravní a 
urbanistické problémy. Dále je nutné zahájit přípravu severojižního kolejového diametru. 
Okres Brno-venkov: Silniční i železniční síť má výrazně tranzitní charakter. Chybí kvalitní 
silniční tangenciální propojení větších satelitních sídel okresu. Podstatné je zkapacitnění 
silničního tahu Kuřim – Tišnov a urychlení výstavby R43. V rámci železniční dopravy 
proběhla rekonstrukce koridorových tratí Brno – Břeclav a Brno – Česká Třebová. Okres 
Brno-venkov se stal nejdříve doménou integrovaného dopravního systému (IDS JMK). Právě 
zde bude také třeba vybudovat několik terminálů IDS JMK. Změny dozná zřejmě i zdejší 
železniční síť (velké změny v dopravní roli zaznamenala již dvojice traťových úseků, totiž 
Brno – Sokolnice-Telnice – Křenovice horní nádraží, Brno – Tišnov, Brno – Vranovice a 
Brno - Zastávka). 
Okres Blansko: Je třeba urychlit přípravu a realizaci rychlostní silnice R43 přes Moravskou 
Třebovou do východních Čech. Technicky a finančně náročný problém představuje silniční 
napojení Adamova na Blansko a Brno. Dvoukolejná trať Brno – Česká Třebová je významná 
z hlediska dálkové i regionální dopravy, nicméně kapacita a parametry této tratě jsou 
nedostatečné.  
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Okres Břeclav: Silniční i železniční síť má tranzitní charakter. V rámci silniční sítě je 
plánována výstavba tangenty R55 (Břeclav – Přerov) a radiály R52 (Pohořelice – Mikulov – 
Rakousko). Na významu nabývají příhraniční silniční komunikace ve směru východ – západ, 
které jsou mnohdy v nevyhovujícím technickém stavu (nekvalitní silniční spojení je mezi 
městy Břeclav a Mikulov), problematické jsou i přeshraniční komunikace. Prioritou je 
výstavba obchvatu Břeclavi. V rámci železniční dopravy proběhla rekonstrukce koridorových 
tratí Brno – Břeclav a Břeclav – Přerov, v současnosti probíhá modernizace uzlu Břeclav. 
Břeclav má mimořádné předpoklady pro vybudování logistického centra (nutno zvážit i 
budoucí roli vodní dopravy). Chybí kvalitní napojení Hustopečí na železniční síť. 

Okres Hodonín: Silniční i železniční síť má do značné míry tranzitní charakter. Silný silniční 
tranzit z Hodonína na Slovensko (hraniční přechod Hodonín – Holíč) dosud prochází městem 
Hodonínem. V okrese Hodonín jsou největším problémem silniční komunikace Moravský 
Písek – Veselí nad Moravou – Strážnice – Rohatec, zejména v průjezdu sídly. Je třeba 
výstavba R55. Nekvalitní jsou přeshraniční komunikace na krajské i místní úrovni. V rámci 
železniční dopravy proběhla rekonstrukce koridorové trati Břeclav – Přerov. Stav dalších 
železnic však není dobrý. Okres se vyznačuje intenzivní autobusovou dopravou. V rámci 
silniční komunikace I/54 a II/ 495 a železniční trati Brno – Trenčianská Teplá je jako závažný 
problém vnímán průchod velkých vod v daném území.  
Okres Vyškov: V okrese schází kvalitní propojení na jižní část Brněnské regionální 
aglomerace. V současné době se intenzivně buduje dálnice D1 Vyškov – Hulín s následnou 
vazbou na zlínskou aglomeraci. V okrese Vyškov je problémem kapacitně přetížená trať Brno 
– Přerov a špatná kvalita silnic napojujících obce na Vyškov a dálnici D1. Obtíže vyvolává 
vedení silnice I/50 sídly (mimo Slavkov u Brna, kde již obchvat je). Okresu se přímo týkají 
i některé rozvojové záměry (modernizace železnice Brno – Přerov, budoucí VRT).  
Okres Znojmo: Dopravní vybavenost okresu není vyhovující. V okrese Znojmo 
je problémem nekvalitní železniční i silniční napojení obcí a měst na Brno a chybějící obchvat 
Znojma. Hlavní silniční tahy (I/38 a I/53) nejsou vybaveny na současnou a výhledovou 
dopravní zátěž. Nejvýznamnější závadu na silnici I/53 (s problematickou vozovkou v celé své 
délce) představuje chybějící obchvat Lechovic. Silnice I/53 je jako hlavní dopravní tepna 
Znojemska v celé trase nevyhovující. I v okrese Znojmo nabývají na významu příhraniční 
silniční komunikace ve směru východ – západ, často ovšem v nevyhovujícím technickém 
stavu.  
 
Letecká doprava 
Jihomoravský kraj je vybaven letištěm Brno-Tuřany s pravidelnou i nepravidelnou osobní 
i nákladní dopravou. Letiště svými technickými parametry a vybavením splňuje mezinárodní 
standardy pro celoroční provoz všech typů letadel i za ztížených povětrnostních podmínek 
(statut veřejného mezinárodního letiště). Komfortní odbavení cestujících je zajištěno v 
moderním letištním terminálu a příletové hale. Z důvodu zvýšení kapacity a pohodlnějšího 
odbavení cestujících mimo schengenský prostor je uvažována výstavba další haly, v 
pokračování směrem na východ od stávajícího terminálu. V realizaci je rozšíření zařízení pro 
odbavování zavazadel a zlepšení nabídky občerstvení pro cestující.  
Dostupnost Brna leteckou dopravou se zlepšuje, neboť se postupně zvětšuje počet 
obsluhovaných destinací – Londýn, Moskva, Praha jako pravidelné linky a další téměř tři 
desítky turistických (nepravidelných) letů např. do Řecka, Španělska nebo Tuniska. Jde o 
žádoucí stav, protože další rozvoj brněnské aglomerace oporu ve fungující letecké dopravě 
vyžaduje, což dokazuje stále se zvyšující počet odbavených cestujících (více než 500 tis. 
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v roce 2008). Pokud jde o samotné letiště, je třeba dořešit jeho budoucí nekonfliktní napojení 
na MHD, eventuelně na železniční síť.  
 
Vodní doprava 
V rámci připojení České republiky na evropskou síť vodních cest, což pro Jihomoravský kraj 
znamená napojení řeky Moravy na Dunaj, bylo uloženo usnesením vlády ČR č. 635/96, 
příslušným státním orgánům zabezpečit ochranu území v rámci směrných částí územních 
plánů velkých územních celků. Celé průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe (DOL) je spíše 
evropským projektem s velmi spornou nadějí na realizaci. Z pohledu kraje lze doporučit 
podporu přípravy a realizace tohoto velkého vodního dopravního díla v omezeném rozsahu 
a v koordinaci se Slovenskem a s Rakouskem, s očekávaným pozitivním dopadem zejména 
pro území dnešních okresů Hodonín a Břeclav (např. v souvislosti s výstavbou logistického 
centra v Břeclavi). 

Územím okresu Hodonín prochází také Baťův kanál (Otrokovice – Rohatec), který 
je součástí vodního toku Moravy (od ústí Bečvy po soutok s Dyjí) a je zařazen dle zákona 
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, mezi dopravně významné využitelné vodní cesty. 
V současné době je kanál s podporou obcí a EU užíván pro turistické účely. Pro turistické 
účely je využívána lodní doprava na Brněnské přehradě (zde i částečně pro běžnou dopravu), 
na nádrži Nové Mlýny, na Vranovské přehradě či na řece Dyji v Břeclavi. 

 
Cyklistická doprava 
Cyklistickou dopravu je třeba rozdělit na dva segmenty: 
Ø cyklistická doprava jako alternativa k individuální automobilové dopravě a městské 

hromadné dopravě (cyklistická doprava jakožto regulátor individuální automobilové 
dopravy vyžaduje výstavbu kvalitních cyklostezek především v intravilánech měst, 
součástí běžné denní praxe je cyklistická doprava zejména na Břeclavsku i v dalších 
jižních rovinatých částech kraje; v samotném však Brně výstavba cyklostezek velmi 
zaostává); 

Ø cykloturistika (v Jihomoravském kraji jsou zastoupeny např. trasy Pražská, Moravská, 
Beskydsko-Karpatská a Jantarová stezka, dále např. Greenways Praha – Vídeň, Česko-
rakouská příhraniční trasa, trasy Jihlava – Český Těšín, Jeseník – Znojmo, Hradec 
Králové – Břeclav, Moravské vinařské stezky aj.). Jihomoravským krajem také 
procházejí dva cyklistické evropské koridory Eurovelo č. 4 (Francie – Ukrajina) a č. 9 
(Polsko – Chorvatsko). 

Program rozvoje Jihomoravského kraje podporuje rozvoj obou oblastí cyklistické 
dopravy. Detailnější analýza cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji je rozpracována v  
krajském odvětvovém koncepčním dokumentu Program rozvoje sítě cyklistických komunikací 
s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji, který byl zpracován 
v srpnu 2007. 

 

Kombinovaná doprava 
Poloha kraje na významných evropských dopravních tazích dává dobré předpoklady 
pro rozvoj kombinované dopravy. Zvláště ve vztahu k EU, která v rozvoji kombinované 
dopravy spatřuje nástroj k omezení růstu výkonů silniční nákladní dopravy, je nutné v kraji 
vybudovat potřebnou infrastrukturu. Polohou v dopravní síti má pro tento typ nákladní 
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dopravy nejlepší podmínky uzel Břeclav, výhodu velkého soustředění rozmanitých 
ekonomických aktivit nabízí město Brno. Vhodná lokalita na výstavbu kontejnerového 
terminálu je v Dolních Heršpicích, výstavba je však závislá na dopravním napojení na silnici 
R 52.  
 
Telematika 
Použití telematických řešení v silniční dopravě může pomoci snížit počet dopravních nehod 
a množství kongescí, tedy přispět ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, a to v řadě 
případů i bez nároků na výstavbu nových komunikací. Prvků telematiky může být využito 
také v hromadné dopravě osob a při přepravě zboží. Telematika zvyšuje propustnost 
komunikací a snižuje negativní environmentální dopady silniční dopravy. 
 

6.2 Obslužnost 
Z hlediska Jihomoravského kraje je žádoucí zatraktivnění nabídky veřejné hromadné 
dopravy. Cílem kraje na tomto poli je alespoň uchování stávajícího podílu veřejné dopravy 
na osobní dopravě. Nezbytným předpokladem k tomu je uspokojivé vyřešení zdrojů 
financování, integrace jednotlivých systémů veřejné dopravy do provázaných dopravních sítí 
a zvýhodňování veřejné dopravy včetně nabídky doplňkových služeb. 
Základním krokem k tomuto cíli je postupné zavádění integrovaného dopravního systému 
(IDS JMK), jehož základním principem je propojenost, návaznost a komplexnost dopravní 
obslužnost regionu se zapojením různých druhů dopravy. Podle informací na webových 
stránkách koordinátora IDS JMK (www.idsjmk.cz) vzniká integrovaný systém postupně 
po etapách, přičemž cílem je jeho zavedení na celém území kraje:  
§ etapa E1: 1. 1. 2004, Brněnsko, Blanensko, Tišnovsko, 110 obcí; 
§ etapa E2A: 1. 1. 2005, Tišnovsko, 42 obcí; 
§ etapa E2B: 1. 9. 2005, Slavkovsko, Rosicko, 23 obcí; 
§ etapa E3A: 11. 12. 2005, Vyškovsko, 22 obcí; 
§ etapa E3B: 1. 7. 2006, Ivančicko, 16 obcí; 
§ etapa E3C: 1. 9. 2006, Židlochovicko, 29 obcí; 
§ etapa E4: 4. 3. 2007, Boskovicko, 94 obcí; 
§ etapa E4B: 28. 6. 2008, Vyškovsko – východ, Kyjovsko, 57 obcí;  
§ etapa E5: 14. 12. 2008, Hodonínsko, Břeclavsko, 120 obcí.  

V uvedených datech došlo ke změnám ve vedení regionálních autobusových linek, 
k zjednodušení a zpravidelnění dopravy a zavedení jednotného jízdného. Všechny 
provozované linky získaly jednotné dvou nebo třímístné provozní označení, vstoupily 
v platnost nové jízdní řády a došlo ke sjednocení cen jízdného a přepravních podmínek 
na všech linkách IDS JMK. 
Územní rozsah IDS JMK je již dnes úctyhodný (v současnosti je do systému zapojeno 513 / 
76 % obcí, v nichž žije 91 % obyvatel Jihomoravského kraje), větší důraz je však třeba klást 
na soustavný dialog provozovatele (KORDIS JMK, spol. s r.o.) se zúčastněnými obcemi, 
na postupné budování komfortních přestupních uzlů a i na ekologické efekty fungování IDS.  
IDS JMK integruje i spádové oblasti v sousedních krajích a státech. K dokončení integrace na 
celém území kraje se JMK zavázal do roku 2010. 
 

http://www.idsjmk.cz)
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7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

7.1 Kvalita životního prostředí 
Ovzduší 
Zatímco v posledním desetiletí 20. století došlo vlivem deindustrializace a restrukturalizace 
průmyslu, zaváděním environmentálně vyspělejších technologií a některými změnami 
v energetické oblasti a vytápění k výraznému snížení emisí znečišťujících látek (především 
SO2), v posledním sledovaném období (2004–2006) lze na území Jihomoravského kraje vidět 
nepatrné zvýšení nárůstu emisí (tuhé látky, SO2 a CO). S absolutním zvýšením množství 
emisí hlavních druhů znečisťujících látek (vyjma NOx) se zvýšil podíl emisí evidovaných na 
území Jihomoravského kraje v rámci celé České republiky. Dle množství emisí tuhých látek, 
oxidu dusíku a CO patřil Jihomoravský kraj v roce 2006 k předním znečišťovatelům na 
úrovni krajů České republiky (vždy se řadil mezi 1. šest největších znečišťovatelů dle krajů). 
Pouze v množství emisí oxidu siřičitého se řadil až na 11. místo mezi kraji ČR.  
Zvýšení emisí tuhých látek v Jihomoravském kraji (takřka o 1/5) bylo zaznamenáno pouze u 
mobilních zdrojů (tzv. REZZO 4) tj. především šlo o znečištění dopravními prostředky. 
Nárůst emisí CO byl způsoben zvýšením emisí u výše zmiňovaných mobilních zdrojů, ale 
především 30% nárůstem emisí tohoto oxidu u největších stacionárních zdrojů (REZZO 1). 
Množství emisí hlavních druhů znečišťovaných látek ze středních (REZZO 2) a malých 
(REZZO 3) stacionárních zdrojů kraje se naopak snížilo, k čemuž přispívá cílená 
rekonstrukce a zateplování bytových komplexů a rodinných domů. Tento způsob se ukazuje 
jako nejefektivnější možnost, jak snížit množství emisí znečišťujících látek z malých 
stacionárních zdrojů z důvodu nižší spotřeby tepla a energie. 
Největší podíl na znečištění ovzduší kraje oxidy dusíku, CO a CO2 zaznamenává rozvíjející se 
individuální automobilová a nákladní silniční doprava. Ta představuje významný zdroj 
znečištění ovzduší a hlučnosti především v místech její nejvyšší koncentrace. Město Brno 
bylo, jako takřka jediný souvislejší prostor v Jihomoravském kraji, v roce 2007 označeno za 
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
obyvatel, neboť v průběhu roku došlo k častým překročím imisních limitů sledovaných 
znečišťujících látek (pevné látky PM10, NO2 a benzo(a)pyren).  
Nárůst automobilové dopravy, kromě problémů se znečištěním ovzduší, přináší také 
nadměrné zatížení hlukem. Hluk je v Jihomoravském kraji problémem zejména v blízkém 
okolí významných silničních tahů (především D1, D2, R52, R46), a také na tranzitních 
komunikacích procházejících obcemi (např. velký městský okruh Brně, tranzit obcemi Česká, 
Znojmo, Břeclav a řadou dalších). Zvýšená hladina hluku se negativně odráží na zdravotním 
stavu obyvatel.  
 
 

Voda a vodní hospodářství 
I když se jakost povrchových vod dlouhodobě zlepšuje, nelze ji považovat za uspokojující, 
zejména v případě menších vodních toků. Nejvíce znečištěnými vodními toky jsou Litava a 
Trkmanka, levostranné přítoky Svratky resp. Dyje vykazující nejvyšší třídu znečištění. Stále 
jsou ohroženy některé vodní nádrže (Brněnská přehrada, Novomlýnské nádrže, Letovice) 
eutrofizací (zvýšený obsah živin, zejména dusíku a fosforu), přičemž následné rozšíření sinic 
představuje zdravotní rizika pro obyvatelstvo a limitující faktor rozvoje rekreace a 
střednědobě i rybářského a dalšího ekonomického využití nádrží a toků. Znečištěním jsou 
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ohroženy také některé zdroje podzemních vod, u nichž byla v roce 2007 zjištěna nadlimitní 
koncentrace dusíkatých látek. Na území Jihomoravského kraje se nachází řada ochranných 
pásem vodních zdrojů, z nichž je nejvýznamnější CHOPAV Kvartér řeky Moravy (chráněná 
oblast přirozené akumulace vod) při dolním toku řek Moravy a Dyje), v nichž je zapotřebí 
důsledně předcházet nežádoucím znečištěním, které významně souvisí s odkryvy Kvartéru 
řeky Moravy při těžbě štěrkopísků. 
Jakost povrchových vod ovlivňují především bodové zdroje znečištění (města a obce, 
průmyslové závody, objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby a staré zátěže). 
Z tohoto pohledu mají velký význam čistírny odpadních vod (ČOV) a kanalizační systém, 
které znečištění povrchových vod zmírňují. Na území Jihomoravského kraje došlo za období 
let 2005–2007 v této problematice k pozitivnímu vývoji, neboť se počet ČOV 
v Jihomoravském kraji zvýšil o 1/5 ze 159 ČOV na 191 ČOV (3. nejvyšší počet v rámci krajů 
celé ČR). Obdobně se zvýšil podíl čištěných odpadních vod kraje na 96,5 %, nicméně stále 
nedosahuje průměrného podílu celé ČR. Podíl osob bydlících v domech napojených na 
kanalizaci se zvýšil z 83,1 % na 86, 5 % obyvatel bydlících v Jihomoravském kraji tj. téměř 
1 mil. osob. Tento nárůst byl provázen nárůstem počtu obyvatel napojených na kanalizaci 
s koncovou ČOV – v roce 2007 více než 900 tis. osob (79,6 % obyvatel Jihomoravského 
kraje). I přes tyto skutečnosti je přetrvávajícím problémem Jihomoravského kraje 
nedostatečně rozvinutý systém těchto kanalizačních sítí a ČOV v jeho venkovských oblastech. 

Rizikem pro čistotu povrchových a podzemních vod jsou staré ekologické zátěže (SEZ), jež 
byly v roce 2008 lokalizovány na 656 místech Jihomoravského kraje (7 % SEZ celé ČR).  

 
Využití půdního fondu 
Krajina Jihomoravského kraje je charakteristická vysokým zastoupením polí a zorněných 
ploch využívaných k intenzivní zemědělské činnosti, zatímco z pohledu zastoupení lesů se 
řadí k nejméně zalesněným krajům v ČR. Menší rozlohu pastvin a luk (TTP) mezi kraji ČR 
nalezneme pouze v hlavním městě Praze. Charakter využití půdního fondu Jihomoravského 
kraje je odrazem velmi příznivých podmínek pro zemědělskou činnost, neboť úvalové části 
Jihomoravského kraje a podhůří Karpat mají půdy s nejvyšším produkčním potenciálem 
v ČR. Intenzivní zemědělská rostlinná výroba působí na krajinu silným antropogenním 
(člověkem způsobeným) tlakem, projevujícím se vyšším ohrožením půd větrnou a vodní 
erozí, zhutněním podorniční půdy používáním těžké mechanizace a v neposlední řadě nízkou 
mírou ekologické stability krajiny. Ekologické zemědělství uplatňující environmentálně 
příznivý způsob hospodaření provozuje pouze malá část zemědělských subjektů, přičemž 
ekologicky obhospodařovaná půda Jihomoravského kraje zabírá jen 1,7 % zemědělské půdy 
kraje. Takto nízký podíl je výrazně pod průměrem pro celou ČR, nicméně největší podíl 
ekologicky obhospodařované orné půdy celé ČR přísluší naopak právě Jihomoravskému kraji.  
Ekologickou stabilitu krajinu zajišťují především plochy lesů a trvalé travní porosty. Z výše 
naznačených důvodů náleží většina území Jihomoravského kraje do oblastí s nízkou 
ekologickou stabilitou krajiny a do oblastí nejohroženějších vodní a větrnou erozí půd 
(především okresy Břeclav a Hodonín). Snížení ohrožení půd vodní a větrnou erozí, stejně 
jako posílení ekologické stability krajiny pomáhají na mnoha katastrech obcí Jihomoravského 
kraje řešit komplexní pozemkové úpravy; neoddiskutovatelný přínos má i dodržování správné 
zemědělské praxe, a to zejména vyloučení pěstování širokořádkových plodin na svažitých 
pozemcích. 
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V období let 2005–2007 došlo v Jihomoravském kraji k celkovému snížení rozlohy orné půdy 
a TTP, zatímco plochy lesa a zástavby nepatrně vzrostly. Snižování rozlohy TTP a orné půdy 
a změny ve využití půdního fondu jsou jednak dopadem požadavků na výstavbu dopravní 
infrastruktury, bytů a prvků občanské vybavenosti a jednak podporou zalesňování. Sílí tlak na 
výstavbu ve volné krajině, přičemž jsou nedostatečně využívány stávající průmyslové areály 
(brownfields). Negativně lze chápat nepatrné snížení rozlohy luk a pastvin, přičemž již nyní 
má tento důležitý ekologicky stabilizační prvek krajiny nízké zastoupení v horších 
podmínkách (LFA oblasti) pro zemědělství Jihomoravského kraje. Je zarážející, že dochází 
k případům zalesňování pastvin a luk, které vede k snížení diverzity krajiny, nikoliv ploch 
orné půdy ohrožených erozí.  
Intenzita ovlivnění lesních půd hospodářskou činností je v kraji menší než u zemědělských 
půd. Problémem je vodní eroze způsobená nevhodnými způsoby lesních těžeb ve sklonitém 
terénu a z hlediska lesního hospodaření pak stejnověkost lesních porostů a zastoupení 
nepůvodních druhů dřevin snižující ekologickou stabilitu krajiny. 
 
Těžba nerostných surovin 
Těžba nerostných surovin znamená významný zásah do reliéfu krajiny, do krajinného rázu – 
velké lomy jsou svým způsobem „velkými jizvami“ v krajině, jejichž biotické zacelení trvá 
desetiletí až staletí. Rovněž poddolovaná území v místech těžby uhlí (Rosicko-Oslavansko) a 
lignitu (Hodonínsko) s výsypkami a odvaly představují ekologickou zátěž krajiny. K velkým 
a často rozsáhlým změnám terénu dochází při těžbě štěrkopísků, písků, cihlářských surovin 
apod. Další využití těchto ploch je závislé na způsobu těžby, sanaci a rekultivaci dobývacího 
prostoru. V roce 2007 bylo těžbou nerostných surovin dotčeno 1 578 ha Jihomoravského kraje 
(v dobývacích prostorách), přičemž 30 % dotčených ploch již bylo rekultivováno a necelých 
15 % dotčených ploch má plán rekultivace rozpracován. 

Díky pestrému geologickému složení a poloze Jihomoravského kraje se na území kraje 
nachází významné zdroje zejména stavebních surovin, celorepublikový význam mají ložiska 
plynu a ropy. Nejrozsáhlejší oblastí v Jihomoravském kraji, která je dotčená těžbou, je niva 
řeky Moravy. V tomto prostoru je dlouhodobě těžena ropa, zemní plyn, lignit, štěrkopísky a 
písky.  
Území začínající mezi Moravským Pískem a Veselím nad Moravou pokračuje i na území 
Zlínského kraje, ve kterém dochází k  odkrývání CHOPAV Kvartér řeky Moravy (těžba 
štěrkopísků a kaolínů), je zásadním střetem zájmů v rámci ochrany podzemních vod v dané 
lokalitě. Tyto jsou lokality v místech Kvartéru řeky Moravy a mohou mít zásadní vliv na 
kvantitu i kvalitu podzemních vod a to se zásadním dopadem pro Jihomoravský kraj, neboť je 
ohrožena přirozená akumulace podzemních vod – Kvartér řeky Moravy a současně také 
významné prameniště pitné vody „Bzenec – komplex“, který je významným strategickým 
zdrojem podzemní vody pro území Hodonínska a zásobuje se z něj přibližně 130 tisíc 
obyvatel okresu Hodonín.  
Vyhledávanou surovinou jsou i vápence, při jejichž těžbě mohou vznikat konfliktní situace v 
důsledku kontaktu těžby s chráněnými území (CHKO Pálava, CHKO Moravský kras).  
 
Odpady 

Přestože od roku 2003 celková produkce odpadu v Jihomoravském kraji kontinuálně klesala 
až do roku 2006, v roce následujícím zaznamenala výrazný vzestup a celková hodnota 
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produkce odpadu téměř dosáhla hodnot roku 2003, tj. téměř 3,4 mil tun. Větší množství 
odpadů v rámci krajů ČR vyprodukovalo pouze hlavní město Praha. Za období let 2005–2007 
vzrostla také produkce komunálního odpadu, kdy na 1 obyvatele v roce 2007 připadalo 
275 kg komunálního odpadu. I přes to byla nižší hodnota produkce komunálního odpadu na 
jednoho obyvatele zaznamenána pouze v Moravskoslezském kraji. Pozitivním trendem je 
zvyšující se podíl recyklovaného a k výrobě energie či jako paliva využitého celkového 
odpadu (30 %), nicméně energetické využívání odpadů je stále na nízké úrovni, přestože větší 
množství odpadu tímto způsobem využilo pouze hlavní město Praha. Skládkování stále 
zůstává dominantním způsobem odstranění odpadů a v porovnání s rokem 2005 opět mírně 
narostlo, přičemž kapacita prostorů na ukládání odpadů tj. kapacita skládek je 
v Jihomoravském kraji dostatečná. 1/3 celkových odpadů byla využita na úpravu terénu.  
Velkým potenciálem Jihomoravského kraje je existence spalovny v Brně, která je plně 
zapojena do teplárenské sítě města. V současnosti probíhající rekonstrukce vylepší výkon a 
efektivitu spalovny, takže kromě vyšších dávek tepla bude nově instalovaná turbína dodávat 
také elektrickou energii do sítě. Spalovna výrazně pomáhá k využití odpadu coby zdroji tepla 
a energie a také k lepšímu dotřiďování odpadů.  
V případě odpadového hospodářství je na prvním místě předcházení vzniku odpadu 
pokročilejšími technologiemi a environmentální uvědomělostí. Následně je úkolem odpad 
třídit, recyklovat, kompostovat, pak teprve spalovat a teprve poté skládkovat. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat toxickému odpadu se speciální legislativou. 

 

7.2 Ochrana přírody a krajiny  
Nerovnoměrná lokalizace a rozloha chráněných území přírody a krajiny v rámci 
Jihomoravského kraje odráží jeho přírodní specifika a heterogenitu. Na území 
Jihomoravského kraje se nacházejí v rozdílném měřítku všechny druhy chráněných území 
přírody a krajiny v ČR. 
Nejvýznamnějším velkoplošným chráněným územím je Národní park Podyjí (1 ze 4 NP 
v ČR) situovaný na Znojemsku a na rakouské straně přecházející do Nationalpark Thayatal. 
Nižším stupněm velkoplošné ochrany  jsou chráněné krajinné oblasti zastoupené 
v Jihomoravském kraji CHKO Moravský Kras, CHKO Pálava a CHKO Bílé Karpaty, která 
však na území Jihomoravského kraje zasahuje pouze částečně ze Zlínského kraje. Maloplošná 
zvláště chráněná území (MZCHÚ) jsou v Jihomoravském kraji zastoupena 13 národními 
přírodními památkami, 18 národními přírodními rezervacemi a v nižším ochranném 
režimu 154 přírodními památkami a 96 přírodními rezervacemi. Největší rozlohu výše 
zmíněných chráněných území a lokalit v Jihomoravském kraji zaujímají CHKO (přibližně 35 
tis. ha), dále maloplošná zvláště chráněná území (8,5 tis. ha), z nichž nejvýznamnější podíl 
připadá na přírodní rezervace a nakonec národní park o rozloze 6,3 tis. ha. Počet a rozloha 
chráněných území se v průběhu let 2005–2007 příliš neměnila, nepatrně narostl počet a 
rozloha maloplošných zvláště chráněných území. I přes vysoký počet výše uvedených 
chráněných území, dle něhož se řadí Jihomoravský kraj na druhé místo v rámci krajů ČR, je 
podíl jejich rozlohy na celkové rozloze kraje velmi nízký. Pod úrovní této hodnoty se nachází 
pouze hlavní město Praha.  
Kromě zvláště chráněných území může podle české legislativy orgán ochrany přírody 
(krajský úřad) vyhlásit také tzv. přírodní park, přičemž na území Jihomoravského kraje je v 
 současnosti vyhlášeno 20 přírodních parků. 
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ČR se v rámci svého členství v Evropské unii zapojila do budování soustavy Natura 2000, 
kterou tvoří evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti, jejichž cílem je ochrana 
biologické rozmanitosti v Evropě. Soustavou Natura 2000 je chráněno více než 80 tis. ha 
Jihomoravského kaje, z nichž je téměř 40 % zařazeno pouze do této ochrany a rozšiřují tedy 
síť chráněných oblastí a lokalit. K 31. 12. 2007 bylo možno na území Jihomoravského kraje 
najít 308 evropsky významných lokalit (Panonská a Kontinentální oblast), které se počtem 
podílely na více než 1/3 EVL ČR. Takto vysokého podílu nedosahoval žádný jiný kraj České 
republiky. Velký celorepublikový význam těchto chráněných oblastí dokresluje fakt, že 119 
EVL Jihomoravského kraje tvoří 95 % EVL Panonské oblasti v ČR. I v tomto případě se 
jedná o jednotky menší průměrné rozlohy a proto nedosahují EVL Jihomoravského kraje 
takové rozlohy jako některé kraje ČR. Pro tzv. ptačí oblasti platí obdobné parametry, neboť 
počtem zaujímají téměř ¼ všech ptačích oblastí ČR (100% podíl v Panonské oblasti), 
nicméně jejich rozloha není opět tak velká.  

 

 
Obr. 8: Ochrana přírody a krajiny v Jihomoravském kraji v roce 2009 

 

V celosvětové síti biosférických rezervací UNESCO (v rámci globálního systému "Člověk a 
biosféra"), jež zahrnuje zajímavé ekosystémy, se v prostoru Jihomoravského kraje nacházejí 
hned 2 rezervace, a to Bílé Karpaty a Dolní Morava (v ČR je 6 rezervací). Biosférická 
rezervace Dolní Morava vznikla v roce 2003 rozšířením původní biosférické rezervace Pálava 
o Lednicko-valtický areál a lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje.  
Jako určitý způsob ochrany přírody a krajiny, především z hlediska její ekologické stability, 
lze uvést územní systém ekologické stability (ÚSES). Dle Agentury ochrany přírody a 
krajiny lze na území Jihomoravského kraje najít ÚSES skládající se, jak z nadregionálních (16 
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lokalit) a regionálních biocenter, tak nadregionálních a regionálních biokoridorů, které je 
propojují. Lokální a regionální ÚSES se stává právně závazným limitem, je-li zapracován do 
územně plánovací dokumentace obcí či kraje. V takovém případě se prostředkem pro jeho 
realizaci v území mohou stát komplexní pozemkové úpravy. 
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B. ÚZEMNÍ DISPARITY KRAJE 

METODICKÝ PŘÍSTUP 
Při koordinaci rozvoje určitého územního celku je velmi obtížné dosáhnout toho, aby se 
všechny jeho dílčí části rozvíjely podobným tempem a neodcházelo k nežádoucímu růstu 
rozdílů, resp. prohlubování problémů v některých dílčích územích. Identifikace územních 
disparit napomůže rozlišení rozvojových a ohrožených území v rámci kraje.  
Pojem disparita značí „nerovnost, různost, rozdílnost“ nebo „nepoměr různých jevů“. Podle 
Ministerstva pro místní rozvoj jsou regionální disparity definovány jako „neodůvodněné 
regionální rozdíly v úrovni ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje regionů“. 
Disparitami, které je třeba řešit, jsou „rozdíly vyvolané subjektivní lidskou činností, nikoliv 
rozdíly vzniklé z objektivních příčin, například na základě přírodních podmínek“.  
Pro znázornění situace a pro vyjádření míry problémovosti jednotlivých dílčích území je 
vhodná metoda kartografické vizualizace, která umožňuje porovnávat rozdíly v prostoru i 
čase. V identifikovaných disparitních územích pak může být rozvoj účinněji podporován 
cíleným zaměřením nástrojů regionální politiky.  
Kartografickým vyjádřením rozdílů mezi jednotlivými dílčími regiony kraje lze identifikovat 
negativní disparity (čili rozdíly, které znamenají problémy v daných regionech) a pozitivní 
disparity (tedy de facto rozvojové póly). Při úvahách o nastavení podpůrných nástrojů 
regionální politiky jsou klíčové disparity negativní; ovšem poznání situace v „pozitivních“ 
regionech může přispět k formulaci námětů pro zmírnění negativních disparit.  

 
Kartografická vizualizace disparit, která je předmětem této části Programu rozvoje JMK, 
vychází z dlouhodobých zkušeností s analytickým i syntetickým hodnocením situace v území. 
Metodika znázornění disparit navazuje na předchozí dokumenty – “Průmět strategických 
dokumentů do území Jihomoravského kraje“ (GaREP, 2003) a „Aktualizace návrhové části 
PR JMK 2006“ (GaREP a VUT, 2007).  
Teoreticko-metodologické zázemí pro znázorňování a hodnocení disparit bylo prohloubeno 
díky řešení výzkumného úkolu pro MMR ČR č. WD-39-07-1 „Rozvojový interaktivní audit – 
metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které 
přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci 
ekonomického a sociálního rozvoje v regionech“ (GaREP, 2007-2011). K diferenciaci území 
bylo použito poznatků z řešení výzkumného úkolu pro MMR ČR č. WB-29-04 „Venkovský 
prostor a jeho oživení“ (GaREP, 2004-2006). 
Pro potřeby „Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013“ byla využita, resp. 
modifikována metodika, použitá již v předchozím Programu (2007) a v Průmětu strategických 
dokumentů do území JMK (2003). Základní metodický přístup ke zpracování ukazatelů byl 
zachován, změnila se však struktura hodnocených ukazatelů a témata kartogramů. Zachovány 
zůstaly také dva typy znázornění disparit, i když opět v poněkud pozměněné podobě.  
 
Namísto původních pěti tematických oblastí – hospodářství, lidské zdroje, trh práce a 
zaměstnanost, technická infrastruktura, zemědělství a venkov – a socioekonomické syntézy 
jsou nově vytvořeny pouze dva typy kartogramů, které odrážejí hospodářské disparity v kraji. 
Důvodem je zejména struktura dostupných údajů, ale také snaha omezit strukturu 
vymezovaných typů disparit pouze na ty tematické oblasti, které jsou z hlediska celkového 
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rozvoje území nejvýznamnější. V původní metodice byla použita řada ukazatelů získaných při 
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, které jsou v současné době (rok 2009) již neaktuální, a 
tak neodrážejí skutečnou situaci v území; jiný zdroj těchto dat ovšem neexistuje. Proto byly 
zvoleny údaje, které jsou dostupné za všechny obce kraje, lze je v relativně krátkých 
intervalech aktualizovat a je možné jejich prostřednictvím dobře popsat situaci v kraji.  

Kartogramy (viz příloha 8) zachycují míru nezaměstnanosti a počet uchazečů připadajících na 
jedno volné pracovní místo, obojí do úrovně obcí. Zpracovány jsou v časové řadě se 
čtvrtletním intervalem za období červen 2008 – březen 2009.  
 

Pro celkové zhodnocení problémovosti jednotlivých obvodů pověřených obecních úřadů 
(POÚ) byly zvoleny ukazatele charakterizující obyvatelstvo, hospodářství a trh práce – tedy 
tři aspekty, které rozhodujícím způsobem ovlivňují socioekonomickou situaci v území. Při 
volbě ukazatelů bylo podstatné, aby byly dostupné do úrovně obcí (protože za POÚ jako 
celky existuje jen velmi málo statistických údajů) a každoročně aktualizovatelné.  
Konkrétně byly zvoleny následující ukazatele: 

− Vývoj počtu obyvatel za čtyřleté období (v %). 

− Index stáří (podíl obyvatel nejstarších /65 a více let/ na obyvatelstvu nejmladším /0–14 
let/; v %). 

− Podnikatelská aktivita (počet podnikatelských subjektů na 1 000 obyvatel). 

− Míra nezaměstnanosti (podíl uchazečů o zaměstnání vzhledem k počtu ekonomicky 
aktivních obyvatel; v %).  

Hodnoty jednotlivých ukazatelů za všechna POÚ byly přepočteny na sjednocující škále (0 až 
100), aby byly vzájemně srovnatelné a slučitelné do souhrnného indexu. Na základě 
výsledného syntetického indexu byly obvody POÚ klasifikovány do pěti stupňů podle 
intenzity rozvojových předpokladů.  
Zachycení vývoje v čase bylo provedeno vytvořením kartogramů popisujících situaci za roky 
2005 a 2008. To svým způsobem vytváří návaznost na předchozí Program, který obsahuje 
mapy s údaji z roku 2005. Pro oba roky bylo použito shodné rozložení klasifikačních 
intervalů, aby bylo možné zhodnotit také vývoj situace v jednotlivých POÚ. Proto se např. u 
kartogramu za rok 2008 nevyskytuje žádné POÚ s označením „slabé“, protože od roku 2005 
došlo v kraji k celkovému zlepšení.  
Podrobněji je současná situace v kraji rozebrána formou kartodiagramu (analogie 
kartodiagramu „Stupeň rozvoje obvodů POÚ“ z  Programu rozvoje kraje 2006–2009), jenž 
ukazuje souvislosti mezi výše uvedenými ukazateli a dopravní polohou daného POÚ. 
Dopravní poloha byla kategorizována podle své kvality, indikátorem byl modus dopravní 
polohy za jednotlivé obce daného POÚ, tedy hodnota nejčastěji se v obcích vyskytující. 
Sloupcovým diagramem jsou vyjádřeny změny v hodnotách ukazatelů za období 2005–2008, 
ukazatele byly přepočteny obdobným způsobem jako u kartogramů na škále 0–100.  
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DISPARITY ZJIŠTĚNÉ V RÁMCI JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Vytvořené kartogramy a kartodiagramy umožňují charakterizovat situaci v obvodech POÚ a 
v obcích Jihomoravského kraje a postihnout rozdíly mezi jednotlivými dílčími 
regiony/obcemi v daném roce i změny situace v čase.  
Do hodnocení nebylo pro svou specifičnost zahrnuto území vojenského újezdu Březina. Toto 
území není podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve své 
podstatě samosprávnou obcí (blíže viz zákon a příslušné předpisy). 
 

Územní dopad ekonomické recese 
V souvislosti se současnou ekonomickou krizí (ale nejen z tohoto důvodu) je zvláštní 
pozornost věnována tzv. hospodářským disparitám, tedy rozdílům v nezaměstnanosti a 
dostupnosti pracovních příležitostí. Hodnocen je vývoj míry nezaměstnanosti a dostupnosti 
pracovních míst, a také lokalizace podniků podle odvětví.  
Míra nezaměstnanosti je nejvýznamnějším ukazatelem situace na trhu práce. Pro hodnocení 
disparit je doplněna údaji o počtu uchazečů vztažených k počtu volných pracovních míst. Je 
tedy možné do jisté míry posoudit i šanci nezaměstnaných znovu získat práci. Kartogramy 
zachycující vývoj míry nezaměstnanosti a počtu volných pracovních míst se nacházejí 
v příloze 8. 
Za období červen 2008 až březen 2009, tj. v rámci čtyř čtvrtletních hodnocení, se 
nezaměstnanost v kraji jako celku zvýšila. Přitom významnější nárůst byl pozorován až 
v prosinci 2008, nejvíce na jihozápadě kraje (obce spadající zhruba do ORP Znojmo a 
Moravský Krumlov) a částečně také na severu (Boskovicko). V 1. čtvrtletí roku 2009 se 
zvýšila míra nezaměstnanosti především v centrální části kraje (obce v zázemí Brna), kde do 
té doby byla situace celkem příznivá. I tak zůstává nezaměstnanost v této oblasti – s výjimkou 
města Brna – dlouhodobě nejnižší. Naopak velmi nepříznivá situace je na jihovýchodě kraje 
(Hodonínsko, Kyjovsko, Veselí nad Moravou a okolí), nicméně tam tato situace přetrvává 
dlouhodobě, takže paradoxně ve sledovaném období k relativnímu zhoršení nedošlo.  

Přes silný nárůst míry nezaměstnanosti ve sledovaném období byla průměrná míra 
nezaměstnanosti v kraji v prosinci 2008 přibližně o třetinu nižší než v prosinci 2005.  

Vývoj počtu volných pracovních míst potvrzuje problémovost zejména jihovýchodní části 
kraje (i když na rozdíl od míry nezaměstnanosti je zde problémovým regionem zejména 
Ždánicko) a oblasti Moravskokrumlovska, kde je dlouhodobě nejvíce uchazečů na jedno 
volné pracovní místo, resp. často v obcích nejsou volná místa žádná. Tyto situace souvisí 
mimo jiné s nepříliš dobrou dopravní polohou těchto regionů. Naopak relativně dobrá 
dopravní poloha má příznivý vliv na nezaměstnanost i volná pracovní místa na Břeclavsku a 
Mikulovsku – ve srovnání se zbytkem jižní části kraje jsou zde charakteristiky trhu práce 
velmi příznivé. 
Dlouhodobě příznivá situace na trhu práce je v zázemí města Brna (ORP Šlapanice, Slavkov u 
Brna, Židlochovice, Kuřim), a to z hlediska míry nezaměstnanosti i tlaku na volná pracovní 
místa. Relativně nízký počet uchazečů vzhledem k volným pracovním místům je také v okolí 
některých větších měst (Blansko, Boskovice, Letovice, Tišnov, Kuřim, Znojmo, Pohořelice a 
další).  
V průběhu sledovaného období se poptávka po volných místech zvyšovala méně než míra 
nezaměstnanosti, výrazné zhoršení situace bylo pozorováno až na počátku roku 2009. 
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Rozložení míry nezaměstnanosti ve městě Brně souvisí se socioekonomickými 
charakteristikami obyvatel jednotlivých městských částí; nejvyšší je dlouhodobě v Brně-
středu a jeho okolí. Dostupnost volných pracovních míst je silně ovlivněna lokalizací 
podniků.  
 

Komplexní zachycení disparit v JMK 
Komplexní posouzení socioekonomické situace Jihomoravského kraje vyjadřují kartogramy 
„Socioekonomická situace v územích pověřených obecních úřadů Jihomoravského kraje“ za 
roky 2005 a 2008 a stejnojmenný souhrnný kartodiagram za období 2005–2008 (viz obr. 9 a 
10).  

 
Posouzení socioekonomického vývoje obvodů POÚ 
Za období 2005-2008 se socioekonomická situace v kraji zlepšila – celkově se rozložení 
obvodů POÚ posunulo směrem k příznivějším hodnotám.  
V roce 2005 spadaly tři obvody POÚ do kategorie „slabých“ a sedm obvodů do kategorie 
„ohrožených“. Žilo v nich celkem 15,6 % obyvatel kraje. O čtyři roky později nebylo žádné 
POÚ identifikováno jako „slabé“; ve dvou „ohrožených“ POÚ (Velká nad Veličkou a 
Adamov) žilo jen 1,1 % obyvatel.  
Nejvíce rozvinutou oblastí zůstává Brno a jeho širší zázemí. Oproti roku 2005 se rozšířila 
oblast kolem Brna, označená jako „silná“: zatímco v roce 2005 byly „silné“ pouze tři obvody 
POÚ bezprostředně přiléhající k Brnu (Kuřim, Šlapanice a Židlochovice), v roce 2008 to již 
byla téměř polovina území kraje (od Brna na východ, západ i jih až na hranice kraje). Za 
sledované čtyřleté období se podíl obyvatel kraje žijících v „silných“ obvodech POÚ velmi 
výrazně zvýšil – z 9,0 % na 58,4 %.  
Velmi pozitivním jevem je zlepšení situace v nejvíce problémových obvodech v periferních 
částech kraje (zejména POÚ Vranov nad Dyjí a Velké Opatovice, o něco méně také Velká 
nad Veličkou). Na Vranovsku je příčinou zlepšení silný vzrůst podnikatelské aktivity, na 
Velkoopatovicku byl zaznamenán významný pokles míry nezaměstnanosti. Jediným 
obvodem, v němž došlo ke zhoršení, je Adamov.  
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Obr. 9: Socioekonomické hodnocení obvodů POÚ v JMK v roce 2005 
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Obr. 10: Socioekonomické hodnocení obvodů POÚ v JMK v roce 2008 
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Rozvojové předpoklady obvodů POÚ 
V kartodiagramu (obr. 11) je propojen pohled na jednotlivé složky socioekonomické situace, 
hodnocené v syntetických kartogramech, s dopravní polohou. Tím je umožněno posouzení 
situace v kraji z více hledisek.  
Nejlepší dopravní polohu má centrum kraje, tedy Brno a jeho okolí; zde se projevuje vliv 
dálnice D1 a rychlostních silnic (např. u POÚ Rosice, Pohořelice, Břeclav). Souhrnný údaj o 
kvalitě dopravní polohy za POÚ je mírně ovlivněn sídelní strukturou POÚ. Příkladem je 
Blanensko, které je blíže k Brnu (a mohlo by tedy teoreticky mít lepší dopravní polohu) než 
Letovicko, ale velký počet obcí se špatnou polohou na Blanensku vytváří horší celkové 
hodnocení daného POÚ. I přes tuto generalizaci však ukazatel dopravní polohy dosti dobře 
ilustruje předpoklady pro další rozvoj, zejména při pokud je doplněn analýzou vazeb dalších 
ukazatelů na dopravní polohu.  

Populace kraje je stabilizovaná. Za sledované čtyřleté období se počet obyvatel prakticky 
nezměnil, resp. jen velmi mírně roste (přibylo pouze 1,5 % obyvatel). Nejvíce obyvatel 
přibylo v suburbánním zázemí Brna – na Kuřimsku a Šlapanicku (téměř 7 %), a také na 
Židlochovicku, Rousínovsku a Rosicku (kolem 4 %). Obyvatelstvo ubývá zejména 
v Adamově (2,9 %), mírně i v dalších sedmi POÚ, především v periferních oblastech (do 
1,5 %).  

Obyvatelstvo v kraji od roku 2005 zestárlo. Zatímco v roce 2005 byl podíl nejmladších 
obyvatel vyšší než nejstarších (index stáří činil 94,3 %), v roce 2008 již byla situace opačná 
(103,9 %). Ve třetině POÚ však stále byl podíl nejmladších obyvatel vyšší. Proces stárnutí 
obyvatel je nejvýraznější v POÚ Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou a Velké Opatovice, 
kde se index stáří zvýšil cca o pětinu, tzn. přibližně dvojnásobně oproti průměru kraje. Zcela 
minimálně bylo stárnutí zaznamenáno v POÚ Slavkov u Brna a Kuřim. Změny indexu stáří 
prostorově souvisejí se změnami počtu obyvatel – tam, kde počet obyvatel roste, je věková 
struktura příznivější (do těchto regionů se přestěhovávají především mladší obyvatelé) a 
naopak.  
Počet podnikatelských subjektů, přepočtený na 1 000 obyvatel, se celkově zvýšil přibližně o 
pětinu. Nejnižší nárůst byl zaznamenán na Rosicku (4,7 %), Hustopečsku a Hodonínsku 
(9,1 %, resp. 9,5 %). Naprosto nejvíce podnikatelských subjektů přibylo v POÚ Vranov nad 
Dyjí (nárůst o více než polovinu) a Slavkov u Brna (o třetinu). V žádném obvodu POÚ se 
podnikatelská aktivita nesnížila.  
Velmi podstatně se snížila míra nezaměstnanosti, jak v kraji jako celku, tak i v jednotlivých 
POÚ. V kraji poklesla průměrně o třetinu; nejvíce v POÚ Bučovice a Pohořelice (téměř o 
polovinu), nejméně, tj. zhruba o desetinu, na Velkoopatovicku. Ve srovnání s ostatními kraji 
je míra nezaměstnanosti v JMK dlouhodobě mírně nadprůměrná.  

 
I přes určité zlepšení stále zůstávají periferní oblasti na jihovýchodě, jihozápadě a severu 
kraje nejvíce ohroženými regiony. Z kartodiagramu rozvojových předpokladů lze vyvodit 
tematické oblasti, které jsou v daných obvodech zdroji problémů. Na tyto potenciální 
problémy (resp. jejich příčiny) by měly být navázány adekvátní nástroje regionální politiky.  
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Obr. 11: Rozvojové předpoklady obvodů POÚ v JMK 
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C. ZHODNOCENÍ REALIZACE PRK 2006–2009 

 
VÝVOJ PROGRAMU ROZVOJE KRAJE 
První program rozvoje Jihomoravského kraje byl vypracován a schválen v roce 2002. Členil 
se na 7 problémových okruhů a v rámci nich na 72 opatření. Přibližně třetina těchto opatření 
nebyla naplňována. 
V roce 2006 byla v návaznosti na Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016 
zpracována aktualizace programu rozvoje kraje, nicméně strukturou, pojetím i obsahem šlo o 
zcela nový dokument. Věcná struktura programu se členila na 26 opatření v šesti prioritách. 
Srovnáme-li věcné členění, tak program rozvoje z roku 2006 koncentroval do jedné priority 
všechna hospodářská odvětví a obdobně soustředil zastřešující otázky řízení rozvoje území, 
spolupráce a fungování veřejné správy. V obou programech zůstala v obdobné podobě témata 
technická infrastruktura a životní prostředí a přírodní zdroje. U tématu lidské zdroje došlo 
k přesunu problematiky trhu práce z hospodářského okruhu do priority lidských zdrojů. 
 

 

KONCEPČNÍ DOKUMENTY KRAJE A JEJICH SOUVISLOSTI 
Jihomoravský kraj má zpracováno více než dvacet tematických krajských koncepcí. Jde o 
dokumenty různé doby vzniku, délky platnosti, míry obecnosti i celkového pojetí. Jsou 
důležitým vstupem pro identifikaci jednotlivých aktivit naplňovaných v programu rozvoje. 
Program rozvoje je současně dokumentem propojujícím zpracované koncepce v kontextu 
aktuální socioekonomické i politické situace. 
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ZHODNOCENÍ VĚCNÉHO NAPLŇOVÁNÍ A DOPADŮ 
Základem zhodnocení věcného naplňování PRJMK 2006–2009 byla konfrontace plánovaných 
aktivit uvedených u jednotlivých opatření PRK s informativními ročními zprávami o 
naplňování PRK obsahujícími uskutečněné činnosti a realizované projekty. Vedle prostého 
posouzení naplnění programu, resp. naplnění cílů budou na základě analýz plnění programů 
zformulována doporučení pro nastavení PRJMK 2010–2013.  

 

Zhodnocení naplňování 
Hodnocení realizace PRJMK 2006–2009 za období 2006–2008  
 Opatření  Komentář (aktivity) 2006 2007 2008 pa/ua 

A Podnikání, výzkum, inovace   x xx xx  

A1 Rozvoj a podpora výzkumných a 
technolog. center a inkubátorů  

Vědeckotechnický park JMK, 
podpora JIC formou dotace x x xx 4/4 

A2 Podpora spolupráce VŠ s komerční 
sférou 

Konání konferencí, dotace pro 
Regionální hospodářskou komoru x x xx 3/2 

A3 Podpora nových podnikatelských 
aktivit, podpora drobného, MSP  

Realizace programu Podpory 
MSP, Dotační program JMK pro 
začínající podnikatelé, realizace 
Strategie rozvoje hospodářství 

xx xx xxx 6/5 

A4 Podpora přílivu investic do regionu 
a revitalizace ploch brownfields   

Konání veletrhů, budování 
přístupových komunikací 
k průmyslovým zónám 

x x xx 8/6 

A5 

Stabilizace a modernizace podniků 
agrobyznysu zaměřených na 

konkurenceschopné komodity 
s oporou v horizontální a vertikální 
integraci prvovýroby, zpracování a 

obchodu 

Pořádání tematických seminářů a 
zábavných akcí pro veřejnost x x - 8/3 

A6 Podpora podnikatelských aktivit 
v cestovním ruchu  

Centrála CR, veletrhy na CR, 
propagace JMK xxx xx xxx 23/17 

B Rozvoj venkova  x xx x  

B1 Podpora infrastruktury, služeb a 
aktivit pro rozvoj venkova 

Podpora DSO a MAS, Program 
obnovy venkova xx xx x 16/11 

B2 Rozvoj polyfunkčního využívání 
krajiny 

Koncepční dokumenty, 
protipovodňová opatření x x x 6/3 

C Lidské zdroje a trh práce  xx xx xx  

C1 
Podpora vzdělávání obyvatelstva a 

podpora rozvoje vzdělávacího 
systému  

Tvorba koncepčních dokumentů, 
školící programy xxx xxx xxx 18/7 

C2 Zlepšování podmínek pro 
zaměstnanost 

Integrace cizinců, zapojení Romů 
na trh práce, vybudování vzděl. 
center, průzkum zaměstnanosti 

JMK 

xx xx x 10/7 

C3 

Podpora a rozvoj sítě 
zdravotnických a sociálních 

zařízení a zkvalitňování 
zdravotnických a sociálních služeb  

Dotační programy na protidrog. a 
protikrim. prevenci, rekonstrukce 

nemocnic (Břeclav, Hodonín, 
Znojmo, Vyškov), vzdělávání 
pracovníků v SS, dotace NNO, 

xxx xxx xxx 17/15 
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 Opatření  Komentář (aktivity) 2006 2007 2008 pa/ua 

C4 

Podpora aktivit a infrastruktury 
v oblasti kultury sportu a volného 
času, péče o přírodní a kulturní 

dědictví kraje 

Dotační program na podporu 
romských žáků, zkvalitnění 
sportovního prostředí JMK, 

podpora pořádání sportovních 
akcí, podpora lidských zdrojů 
v oblasti tělovýchovy a sportu, 
materiálně technická základna 

mimoškolních zájmových aktivit 

xxx xxx xxx 13/13 

C5 Podpora bydlení  - - - 6/0 
D Dostupnost a infrastruktura  x xx x  

D1 
Podpora diferencovaného zajištění 
dopravní dostupnosti všech částí 

kraje  

IDS – JMK, budování 
přístupových komunikací xx xx x 8/4 

D2 Zkvalitnění dopravní sítě kraje jako 
součásti evropské dopravní sítě 

Generel dopravy, odbavovací 
terminál letiště Brno – Tuřany, 
rekonstrukce silnic I. a II. tř., 
analýza prodloužení Baťova 

kanálu 

xx xx xx 23/13 

D3 Podpora efektivního vodního 
hospodářství  

Podpora v oblasti vodárenství, 
podpora v oblasti odkanalizování 

a čištění odpadních vod; 
Dotační programy na podporu 

tvorby projektů v oblasti vodního 
hospodářství: podpora staveb 

protipovodňové ochrany 

xxx xxx xxx 3/3 

D4 Podpora ostatní technické 
infrastruktury 

Vysokorychlostní internet pro 
obce JMK,videokonferenční 

systém 
x x x 3/3 

E Životní prostředí a přírodní zdroje  x xx x  

E1 Zlepšení kvality vod a přirozeného 
stavu vodních toků a ploch 

Podpora v oblasti vodárenství, 
podpora v oblasti odkanalizování 

a čištění odpadních vod; 
Dotační programy na podporu 

tvorby projektů v oblasti vodního 
hospodářství: podpora staveb 

protipovodňové ochrany; 
Projekt Čisté povodí svratky;  

Sledování koupacích vod 
Krajskou hygienickou stanicí 

xxx xxx xxx 5/4,5 

E2 Posilování ekologické stability 
území a ochrana přírody 

Cílená biotechnická péče o stav 
132 zvláště chráněných území; 
Nové vyhlášení 2 přírodních 

památek; 
Dva uplatněné projekty z OPŽP 

v roce 2008, prioritní osa 6, oblast 
podpory 6.1 na biologické 

průzkumy a plány péče 26 a 37 
Evropsky významných lokalit;  
Časopis Jihomoravské ekolisty, 

setkání s NNO 
Projekt Síť EVVO v JMK  

xxx xxx xxx 8/8 

E3 Zmírňování dopadů lidské činnosti Podpora v oblasti odpadového xxx xx xxx 6/6 
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 Opatření  Komentář (aktivity) 2006 2007 2008 pa/ua 
na ŽP hospodářství; 

Dotační programy EVVO; 
Program pro poskytování dotací 

v oblasti EVVO 

E4 
Podpora energetických úspor a 
zvýšení podílu obnovitelných 

zdrojů energie 

Aktualizace územně energetické 
koncepce kraje, Energetické 

audity budov 
x x x 5/3 

F Integrovaný rozvoj území  x x x  

F1 

Rozvoj všestranné spolupráce 
subjektů na území kraje při 

uskutečňování přijatých 
rozvojových záměrů 

Podpora spolupráce obcí v rámci 
svazků obcí - x x 3/2 

F2 
Rozvoj partnerství při řešení 

společných problémů s okolními 
regiony 

Spolupráce se zahraničními MSP 
(Econet Platform), portál 

cykloturistiky JMK v návaznosti 
na Dolní Rakousko 

x x x 6/2 

F3 
Rozvoj spolupráce různých 

subjektů na národní, mezinárodní a 
euroregionální úrovni 

Vytvoření koordinač. 
managementu pro region 

CENTROPE, kancelář JMK pro 
meziregionální spolupráci 

x x x 8/5 

F4 Zvyšování práce veřejné správy a 
zkvalitnění veřejných služeb 

Školení v rámci projektu 3.3 
ROP, Benchmarking a 

benchlearning, ISO 9001 v ORP, 
zavedení moderních metod řízení 

v ORP - CAF 

x x x 4/4 

F5 Podpora koncepčního rozvoje 
území 

Aktualizace PRK, SRK, Dotační 
program na zpracování územních 

plánů, techn. a urban. studie 
využití letiště Brno - Tuřany 

xx xx x 7/5 

Pramen: Informativní zpráva o vyhodnocení realizace Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2006, 2007, 2008 
Vysvětlivky: - neplněno, x plněno slabě, xx plněno částečně, xxx výrazně plněno 
pa/ua = počet plánovaných aktivit / počet uskutečňovaných aktivit 
 

V roce 2006 nebyla u 2 opatření realizována žádná aktivita. V roce 2007 došlo z hlediska 
počtu aktivit ke zlepšení oproti předchozímu roku. Nejvíce byly naplňovány cíle v oblasti C 
Lidské zdroje a trhu práce, zde bylo realizováno nejvíce aktivit. Na druhou stranu ve sféře B 
Rozvoj venkova a E Životní prostředí byly cíle naplňovány méně. 
Na základě komplexního zhodnocení dotačních programů vyplývá, že programy jsou 
nastaveny správně a v podstatě nechybí pokrytí žádné z uvedených oblastí. Jako problém se 
však jeví nedostatečná provázanost jednotlivých programů a efektivnost vynakládání 
krajských financí.  

 

Zhodnocení dopadů 
Součástí zhodnocení realizace programu rozvoje kraje musí být vedle prověření plnění 
zamýšlených aktivit i posouzení, zda realizované aktivity vedly k dosažení cílů programu. 
Limitem tohoto posuzování je obtížná oddělitelnost vlivů rozvojových aktivit realizovaných 
či podporovaných krajem a působení legislativních změn, činnosti státní správy a aktivit 
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samosprávy. Je také metodicky náročné zobecnit různorodý vývoj a dopady v jednotlivých 
dílčích oblastech. Uvedené zhodnocení je třeba proto brát jako orientační. 
Zhodnocení realizovaných aktivit vzhledem k dopadu na cíle PRK 
 Cíl opatření Zhodnocení dosažení cíle 

A Podnikání, výzkum, inovace  

A1 

Posílit výzkumný, vývojový a inovační 
potenciál JMK na úroveň vyspělých regionů 
EU, tak aby se JMK stal významným místem 
koncentrace vědy, výzkumu a inovací v EU. 

Jihomoravský kraj má nadprůměrnou inovační 
infrastrukturu a v oblasti vědy a výzkumu 
došlo k významnému posílení celé řady 

činností. 

A2 

Posílit spolupráci vysokých škol s komerční 
sférou v oblastech podnikatelské, výzkumné, 

inovační a profesní aktivity, aby tato 
spolupráce vedla ke zvýšení ekonomické síly a 

dynamiky JMK. 

V rámci inovační infrastruktury byly 
vytvořeny podmínky pro posílení spolupráce. 
Zatím však potenciál spolupráce není zdaleka 

využit. 

Podpora inovací prostřednictvím spojení mezi 
malými a středními podniky, univerzitami a 
výzkumnými a technologickými centry – 
vytváření klastrů a podnikatelských sítí  

Iniciativy vedoucí ke vzniku klastru nevedly 
ke vzniku funkčních klastrů. 

Systematický rozvoj otevřeného 
podnikatelského prostředí, které bude vytvářet 

podmínky pro zahájení a další rozvoj 
podnikatelských aktivit, včetně rozvoje 

lidských zdrojů v podnikatelských subjektech 

Rozvoji podnikatelského prostředí napomohly 
některé změny legislativy a k rozvoji lidských 

zdrojů přispěly možnosti získání finanční 
podpory z fondů EU. 

A3 

Umožnit vstup firem do „moderních“ odvětví 
(např. nanotechnologie, biotechnologie, přesné 

strojírenství, přístrojová technika pro vědu a 
zdravotnictví, energetické a ekologické 

inženýrství) 

Kraj je sídlem celé řady firem podnikajících v 
„moderních“ odvětvích. Jejich příchod se však 

převážně datuje do dřívějšího období. Ke 
vzniku a rozvoji menších firem v této kategorii 

přispívá inovační infrastruktura. 
Získat nové domácí i zahraniční investory Příchod nových investorů. 

Vytvořit podmínky pro vznik a rozvoj 
podnikatelských zón 

Vznikly nové či byly rozvíjeny stávající 
podnikatelské zóny. 

Vyřešit revitalizace a využití objektů 
brownfields 

Některé problémové lokality byly využity, 
nicméně komplexního řešení nabylo dosaženo. 
Byly vytvořeny předpoklady pro účinný postup 

při řešení problematiky brownfields. 

A4 

Posílení terciérního sektoru v Jihomoravském 
kraji (hi-tech technologie, výzkum, inovace, 

strategické služby, atd.) 

Terciérní sektor posílil, otázkou je míra 
skutečných efektů. 

Stabilizovat střední a velké zemědělské 
podniky a dosáhnout uspořádání právních 

vztahů k obhospodařované půdě. 

Zemědělské podniky jsou relativně 
stabilizované, nicméně situace v celém 

zemědělském sektoru nenahrává jejich rozvoji. 
Právní vztahy k obhospodařované půdě nejsou 

ve značné míře stále uspořádané. 
Zvýšit rozsah investic do nových produktů, 

postupů a technologií v ucelených 
konkurenceschopných komoditních vertikálách 

Investice do zemědělství putují v omezené 
míře. Významným impulzem je Program 

rozvoje venkova ČR 2007-2013. 
Posílit pozici odbytově úspěšných 

podnikatelských sdružení prvovýroby, 
dodavatelů, zpracovatelů a obchodníků na 

vyšším stupni horizontální i vertikální 
integrace. 

Pozice podnikatelských sdružení nebyla 
výrazně posílena. 

A5 

Rozšířit využití nových, ekologicky 
příznivějších technologií, zajišťujících 

Nové technologie se v zemědělském sektoru 
rozšiřují v nevelké míře. 
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 Cíl opatření Zhodnocení dosažení cíle 
certifikovanou kvalitu od vstupů po finální 

výrobky s vyšší přidanou hodnotou 
Rozvinout nepotravinářskou produkci, 

zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
Nepotravinářská produkce se rozvíjí okrajově a 

selektivně. 

Zvýšit pobytovou návštěvnost v kraji Stoupl počet přenocování a přes zkrácení délky 
pobytu celková návštěvnost vzrostla. 

Prodloužit turistickou sezónu na jižní Moravě Sezona se prodloužila díky řadě aktivit 
zasahujících do jara a do podzimu. 

Zvýšit příjmy z cestovního ruchu v 
soukromém i veřejném sektoru 

Příjmy z cestovního ruchu vzrostly, nicméně 
méně než v ostatních odvětvích hospodářství. 

Zvýšit podnikatelskou aktivitu malých a 
středních podniků v cestovním ruchu 

V souvislosti s možnostmi financování z EU 
vzrostla aktivita podniků v oblasti cestovního 

ruchu a byla podána řada projektů.  

A6 

Zkvalitnit profesní připravenost aktérů v 
cestovním ruchu 

Profesní připravenost aktérů není stále 
dostatečná. Zlepšení situace v posledních 

letech nelze jednoznačně posoudit. 
B Rozvoj venkova  

B1 

Rozvoj venkovského prostoru a jeho 
obyvatelstva a to především zlepšením 

podmínek dopravní a technické obsluhy území, 
udržením základního občanského vybavení, 

kultivací prostředí a posilováním kulturního a 
spolkového života. 

Podmínky ve venkovském prostoru se zlepšily, 
a to jak po stránce vybavenosti, tak díky IDS i 
v oblasti dostupnosti. Kumulace problémů a 
špatné podmínky pro rozvoj v okrajových 

částech kraje přetrvávají. 

B2 
Dosáhnout polyfunkčního uspořádání krajiny 
s optimálním zastoupením krajinných složek a 

s udržitelným způsobem využívání. 

Cíl je dlouhodobý a byl naplňován pouze 
dílčím způsobem. 

C Lidské zdroje a trh práce  

Podstatně zvýšit počet vysokoškoláků v kraji Počet vysokoškoláků se významně zvýšil. Jde 
ale o celorepublikový trend. 

Vytvořit fungující a územně dostupný systém 
institucí a forem vzdělávání a celoživotního 

učení 

Existuje široká nabídky vzdělávacích 
možností, nicméně funkční propojený a 

komplexní systém nebyl vytvořen. 
Zvýšit míru zapojení obyvatelstva do procesů 

celoživotního učení  Míra zapojení se příliš nezvýšila. 
C1 

Rozvíjet instituce a programy poskytující 
neformální vzdělávání 

Oblast neformální a mimoškolní výchovy se 
úspěšně rozvíjí a existuje poměrně značná 

nabídka. 
Zvýšit míru zaměstnanosti obyvatelstva, 
zlepšit využití potenciální pracovní síly  

Využití potenciální pracovní síly se výrazně 
zvýšilo v souvislosti s hospodářským růstem. 

Vybudovat instituce a struktury zajišťující 
vazby mezi sférou vzdělání a trhem práce 

Struktury zajišťující vazby mezi sférou 
vzdělání a trhem práce nejsou systematicky 

dobudovány. 
Využívat rekvalifikační programy pro 

absolventy i pro střední generaci jako nástroj 
přizpůsobování struktury pracovních sil 

potřebám trhu práce 

Rekvalifikační programy byly využívány, 
nicméně nevedly k výraznějšímu 

přizpůsobování struktury pracovních sil. 

Efektivně využívat všechny nástroje aktivní 
politiky zaměstnanosti 

Aktivní politika zaměstnanosti má stále rezerv 
v efektivnosti. 

C2 

Posilovat sociální integraci ohrožených skupin 
obyvatelstva 

Sociální integrace ohrožených skupin 
obyvatelstva byla úspěšná pouze v dílčích 

případech. 
C3 Vytvořit věcně a územně provázaný systém Provázaný systém zdravotní a zejména sociální 
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 Cíl opatření Zhodnocení dosažení cíle 
zdravotní a sociální péče a služeb péče a služeb nebyl dotvořen. 

Dosáhnout funkční spolupráce mezi zařízeními 
zdravotní a sociální péče, fungování domácí 

zdravotní péči 

Spolupráce je stále omezená. Domácí 
zdravotní a sociální péče nedosáhla 

předpokládaného stavu. 
Zvýšit dostupnost zdravotnické péče a služeb 

sociální péče ve všech částech kraje 
Dostupnost zdravotnické a sociální péče se 
zvýšila, a to i v okrajových částech kraje. 

Zvýšit kvalitu zdravotní péče a úroveň 
zdravotnických zařízení a služeb i mimo území 

Brna 

Kvalita zdravotní péče a úroveň zařízení se 
zvýšila. Nemocnice jsou intenzivně 

modernizovány. 

Účinně využívat preventivní zdravotní 
programy 

Preventivní zdravotní programy jsou 
využívány, nicméně jejich účinnost má 

rezervy. 

Omezit výskyt sociálně patologických jevů Výskyt kriminality se nesnížil, ostatní projevy 
jsou v rámci ČR mírně podprůměrné. 

Zvýšit nabídku volnočasových aktivit obyvatel 
regionu, se zvláštním zaměřením na děti 

a mládež 
Nabídka volnočasových aktivit se zvýšila. 

Zkvalitnit sportovní a kulturní infrastrukturu, 
včetně infrastruktury pro sportovní a kulturní 

aktivity na profesionální úrovni 
 

Sportovní a kulturní infrastruktura pro běžné 
využívání byla zkvalitněna, v případě 

infrastruktury pro aktivity na profesionální 
úrovni je zlepšení slabé. 

Zachovat, resp. obnovit kulturní a přírodní 
dědictví 

Stav kulturního a přírodního dědictví se 
zlepšil. 

C4 

Rozvíjet regionální kulturu a tradice Regionální kultura a tradice se úspěšně rozvíjí. 

C5 

Stabilizovat, rozvíjet a zkvalitňovat bydlení v 
Jihomoravském kraji v souladu s přijatými 
koncepčními dokumenty s cílem vytvoření 

podmínek pro stabilizaci obyvatelstva v 
regionu. Cílevědomě usměrňovat rozvoj 
bydlení v suburbánním území především 

kolem Brna a podporovat stabilizaci bydlení v 
marginálních oblastech. 

Bydlení v rámci kraje je v zásadě 
stabilizované. Rozvoj bydlení v suburbánním 

území není cílevědomě usměrňován.  

D Dostupnost a infrastruktura  
Zajistit provázanost regionální železniční 

dopravy s kolejovou městskou hromadnou 
dopravou v Brně s návazností na ostatní 

subsystémy MHD a zatraktivnit veřejnou 
integrovanou osobní dopravu (IDS JMK) 

Provázanost byla zajištěna a IDS JMK 
významně zatraktivnil veřejnou dopravu. 

Zvýšit potenciální mobilitu obyvatelstva 
včetně podpory zvyšování zaměstnanosti 

Mobilita obyvatelstva v rámci území 
obsluhovaného IDS JMK se zvýšila. 

Posílit vnitřní dopravní integritu kraje Dopravní integrita kraje je posilována 
v souvislosti s IDS JMK. 

Eliminovat další marginalizaci rizikových částí 
kraje způsobenou nedostatečnou dopravní 

dostupností 

Dopravní obslužnost většiny okrajových částí 
kraje se se zavedením IDS JMK a investicemi 

do dopravní infrastruktury zlepšila. 

D1 

Zintenzívnit využívání letecké dopravy 
Využívání letecké dopravy bylo zintenzivněno, 

nicméně všechny letecké linky se nepodařilo 
udržet. 

D2 

Realizovat důležitá kontinentální spojení v 
pozemní dopravě přes území JMK, urychlit 

dostavbu, rekonstrukci a modernizaci součástí 
evropské dopravní infrastruktury 

Důležitá spojení a výstavba evropské dopravní 
infrastruktury nebyla zrealizována. 
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 Cíl opatření Zhodnocení dosažení cíle 

Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury 

Stav regionální dopravní infrastruktury se 
příliš nezlepšuje. Vložené investice pouze 
udržují stav, takže nedochází k celkovému 
zhoršování. Ke zlepšení by bylo třeba 
minimálně zdvojnásobit investice. 

Posílit regionální dopravní význam Brna na 
dopravních cestách a dodat Brnu další 

potřebné atributy pro evropskou konkurenci (v 
letecké dopravě, v logistice, v projektování a 

budoucí výstavbě dopravních tras nové 
generace – např. VRT, vybudování Europointu 

Brno) 

Dopravní význam Brna s výjimkou letecké 
dopravy nebyl významně posílen. 

Zajištění kvalitní pitné vody Kvalitní pitná voda je na většině území 
zajištěna. 

Zlepšení technického stavu vodovodní sítě Stav se zlepšil. D3 
Zajištění čištění odpadních vod budováním 

kanalizací a čistíren odpadních vod 
Situace v čištění odpadních vod se neustále 

zlepšuje, zbývá však řada investic. 
Rozvíjet globální informační technologie a 

jejich uplatnění v JMK.  
Globální informační technologie se uplatňují 

pouze dílčím způsobem. 
Zlepšit možnosti a podporovat dostupnost 

připojení na internet. 
Došlo k výraznému zlepšení možností a 

dostupnosti. D4 

Zajistit potřebnou infrastrukturu a její 
propojení pro řešení krizových situací Infrastruktura je postupně vytvářena. 

E Životní prostředí a PZ  
Zlepšit kvalitu vody ve vodních tocích 
minimálně o jednu třídu, zajistit snížení 

maximálního znečištění 

Jakost povrchových vod se dlouhodobě 
zlepšuje. 

E1 Naplňovat evropskou směrnici prosazující 
možnost zdravotně nezávadného koupání ve 

volné přírodě (vodní toky, nádrže, rybníky…) 

Jsou činěny kroky ke zlepšení kvality vod ve 
vodních plochách.  

Docílit konsensuální shody v krajinném rázu 
konkrétních území, která by se stala základem 
ekologicky stabilizované krajiny, vycházet z 

pojetí krajiny jako živého kulturního dědictví. 

Širší dohoda nebyla uskutečněna. 

Přizpůsobit zemědělskou produkci 
ekologickým možnostem území 

Zemědělská produkce je přizpůsobena 
ekologickým možnostem území pouze 

částečně. 
Respektovat v rozvoji dopravních sítí 

ekologickou stabilitu krajiny a náročněji 
vyžadovat aplikaci postupů EIA/SEA 

Ekologická stabilita krajiny je respektována. 

E2 

Chránit, udržovat a rozvíjet významné přírodní 
lokality 

Významné přírodní lokality jsou účinně 
chráněny a rozvíjeny. 

Naplňovat Plán odpadového hospodářství kraje 
v jednotlivých resortech i v sídlech Plán je naplňován. 

Likvidovat staré ekologické zátěže a 
nepřipustit vznik nových 

Likvidace ekologických zátěží postupuje 
nepříliš rychle (Pozn.: JMK není povinnou 
osobou k rekultivaci starých skládek, tudíž 
nemůže ovlivnit rychlost provádění sanací). 

Kontrolovat průmyslovou produkci z hlediska 
dodržování ekologických limitů jejího provozu 

Průmyslová produkce je kontrolována 
z hlediska dodržování ekologických limitů. 

E3 

Nepovolovat lokalizaci průmyslových 
provozů, jež zhoršují kvalitu životního 

V kraji jsou nově lokalizovány podniky 
výrazně nezatěžující životní prostředí. 
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 Cíl opatření Zhodnocení dosažení cíle 
prostředí 

Snížit energetickou spotřebu v produkci zboží 
a služeb 

Energetická spotřeba nebyla významně 
snížena. 

Posílit využívání místních obnovitelných 
zdrojů energie 

Došlo k mírnému zvýšení využívání 
obnovitelných zdrojů energie. E4 

Snížit energetickou spotřebu ve veřejných 
budovách Byla podniknuta řada úsporných opatření. 

F Integrovaný rozvoj území  
Podporovat spolupráci mezi jednotlivými 
subjekty na území Jihomoravského kraje, 

zejména mezi obcemi navzájem, mezi obcemi 
a podnikateli, mezi podnikateli a jinými 
subjekty, mezi různými institucemi atd. 

Spolupráce je podporována a došlo 
k nemalému zlepšení. 

F1 

Rozvíjet občanskou společnost podporou 
neziskových organizací a zapojování občanů 

do procesu participace na rozvoji území 
Neziskový sektor se úspěšně rozvíjí. 

F2 

Rozvíjet partnerství při řešení společných 
problémů s okolními regiony – s okolními kraji 

ČR, s okolními zahraničními regiony, 
přeshraniční spolupráce 

Partnerství s okolními regiony se úspěšně 
rozvíjí. 

Uplatnit výhody pohraniční polohy měst 
Znojmo, Mikulov a Břeclav pro spolupráci 

s Rakouskem 

Výhody příhraničních měst nebyly výrazně 
uplatněny. 

Posílit funkčnost svazku CENTROPE Vytvoření koordinačního managementu by 
mělo posílit funkčnost. 

Zefektivnit zahraniční meziregionální 
spolupráci zajišťovanou JMK 

Zahraniční meziregionální spolupráce se 
postupně prohlubuje a úspěšně rozšiřuje.  

F3 

Rozvinout zapojení subjektů z území JMK do 
mezinárodní spolupráce vedoucí k zefektivnění 

jejich činnosti 

Zapojení subjektů z území JMK do 
mezinárodní spolupráce se dílčím způsobem 

daří. 
Zvýšit kvalitu práce veřejné správy a zkvalitnit 

veřejné služby Kvalita práce veřejné správy se zvýšila. 
F4 

Zvýšit bezpečnost obyvatel Bezpečnost obyvatel se zvýšila rozvinutím 
systému krizového řízení. 

Řídit a usměrňovat rozvoj Jihomoravského 
kraje prostřednictvím provázaných 

koncepčních dokumentů 

Dokumenty nejsou dostatečně a efektivně 
využívány, není dostatečně prováděn 

monitoring. 
Dosáhnout efektivního využívání rozvojových 
a územně-plánovacích dokumentů obcí a měst 

při vlastním rozvoji 

Ve využívání koncepčních dokumentů jsou 
stále rezervy, přestože situace se zlepšila. F5 

Racionálně rozvíjet systém osídlení kraje 
usměrňováním suburbanizačních tendencí v 

okolí města Brna a posilováním pozice 
okrajových území při respektování přírodních 

a kulturních hodnot. 

Urbanizace je usměrňována nedostatečně a 
pozice okrajových území se příliš nezlepšila. 

 
Realizované aktivity zcela jistě přispěly ke zlepšení plnění cílů, nicméně dosažení poměrně 
široce formulovaných cílů je otázkou delšího období, navíc se zatím jedná o vyhodnocení 
pouze ¾ původního PRK. Rok 2009 teprve probíhá a jeho výsledky budou známy až na 
začátku roku 2010. U cílů vyjádřitelných kvantitativně jsme schopni jednoznačného srovnání, 
u cílů kvalitativních je nutné expertní posouzení při znalosti celkového kontextu.  
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Celkově lze konstatovat, že více než polovina cílů byla téměř plně dosažena, ostatní cíle byly 
dosaženy pouze částečně, několik cílů není naplněno vůbec. Řady cílů bylo také dosaženo 
běžným vývojem pouze s dílčím působením kraje v určitých segmentech. Příkladem těchto 
cílů může být zlepšení dostupnosti internetu, kde došlo v rámci tržního prostředí k zásadnímu 
posunu. Lze vysledovat vysoké plnění cílů v oblastech přímé garance kraje a nepříliš úspěšné 
aktivity v oblastech, kde kraj může pouze působit nepřímo politickou silou, jako iniciátor a 
koordinátor. 
 
DOTAČNÍ PODPORA A ROZLOŽENÍ PROJEKTŮ 
Podpora rozvoje kraje prostřednictvím poskytnutí dotačních prostředků jednotlivým 
subjektům působícím na území kraje je významnou součástí realizace programu rozvoje. 
Objemem finančních prostředků sice dominují krajské projekty, zejména v oblasti rozvoje 
venkova, rozvoje lidských zdrojů a zlepšování životního prostředí je však pro změnu situace 
klíčové zapojení velkého množství drobných subjektů. 
Dotační tituly Jihomoravského kraje a alokace prostředků v letech 2007 a 2008 

2007 2008 

Dotační program Částka  
v tis. Kč 

Počet  
akcí 

Prům. 
částka na 
akci v tis. 

Kč 

Částka  
v tis. Kč 

Počet 
akcí 

Částka 
na akci v 

tis. Kč 

A. Podnikání, výzkum, inovace 
Dotační prostředky v rámci priority A jsou přidělovány formou přímé podpory organizacím a 

projektům. 
B. Rozvoj venkova 

Program rozvoje venkova 64 980 458 142 64 710 502 129 
Podpora zpracování dokumentace 

rozvojových projektů mikroregionů  2 000 36 56 2 040 41 50 

C. Lidské zdroje a trh práce 
Podpora zařazení škol zřizovaných JMK do 

programu "Škola podporující zdraví" x x x 420 5 84 

Preventivní programy realizované školami a 
školskými zařízeními v oblasti protidrogové 

prevence 
784 14 56 836 33 25 

Preventivní programy realizované školami a 
školskými zařízeními v oblasti prevence 

kriminality 
784 15 52 3 342 46 73 

Podpora tělovýchovy a sportu 12 747 179 71 10 660 262 41 
Rozvoj materiálně technické základny 
mimoškolních zájmových aktivit dětí a 

mládeže 
4 926 80 62 3780 50 76 

Podpora protidrogových aktivit 8 500 32 266 8 400 33 255 
Podpora prevence kriminality 2 900 29 100 3 342 47 71 

Podpora nestátních neziskových subjektů v 
oblasti zdravotnictví 7 886 73 108 7 933 70 113 

Podpora nestátních neziskových subjektů 
zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v 

oblasti sociálních služeb 
10 000 76 132 6 906 69 100 

Víceletá podpora nestátních neziskových 
subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou 

činnost v oblasti sociálních služeb 
31 000 61 508 12 934 66 196 
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2007 2008 

Dotační program Částka  
v tis. Kč 

Počet  
akcí 

Prům. 
částka na 
akci v tis. 

Kč 

Částka  
v tis. Kč 

Počet 
akcí 

Částka 
na akci v 

tis. Kč 

Program "Do světa!" 8 937 77 116 9 955 54 184 
Podpora kultury a památkové péče 35 409 376 94 37 365 518 72 

Podpora činnosti národnostních menšin v 
Jihomoravském kraji 1 253 18 70 2 281 35 65 

D. Dostupnost a infrastruktura 
Rozvoj dopravy je realizován pomocí investičních projektů příspěvkové organizace kraje (Správa a 

údržba silnic JMK). 
Podpora v oblasti vodního hospodářství 214701 211 1 018 23 076 78 296 

Podpora tvorby projektů v oblasti vodárenství 
a odkanalizování a čištění odpadních vod 131020 54 2 426 12 000 39 308 

Projekty vodárenství a odkanalizování a 
čištění odpadních vod 19 504 65 300 x x x 

Podpora tvorby projektů na katastrálních 
územích obcí ležících na tocích ústících do 

Brněnské údolní nádrže 
x x x 5 660 17 333 

E. Životní prostředí a přírodní zdroje 
Podpora v oblasti vodárenství (FŽP JMK) 12 044 19 634 30 560 23 1 329 
Podpora v oblasti odkanalizování a čištění 

odpadních vod (FŽP JMK) 
118 
475 35 3 385 81 400 26 3 130 

Podpora staveb protipovodňové ochrany (FŽP 
JMK) 16 789 10 1 679 7 670 6 1 278 

Podpora tvorby projektů na katastrálních 
územích obcí ležících na tocích ústících do 

Brněnské údolní nádrže 
x x x 9970 29 344 

Dotační program na podporu tvorby projektů 
protipovodňových opatření 13 016 62 210 5 415 22 246 

Dotační program na podporu tvorby projektů 
v oblasti vodárenství a odkanalizování a 

čištění odpadních vod 
19 504 65 300 12 000 39 308 

Podpora v oblasti odpadového hospodářství 
včetně zavedení systému separace a 

odděleného sběru odpadů 
3 653 6 609 9 061 14 647 

Podpora hospodaření v lesích 25 000 233 107 23 609 344 68,7 
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 890 13 68 943 18 52 

F. Integrovaný rozvoj území 
Priorita F je realizována přímými aktivitami kraje. Spolupráce obcí je podporována v rámci výše 

uvedeného krajského programu rozvoje venkova 
Celkem 766 702 2 297 12 569 396 268 2 486 9 874

Pramen: www.kr-jihomoravsky.cz; pozn. x – dotační program nebyl vypsán 

 

http://www.kr-jihomoravsky.cz;
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Orientační počet projektů realizovaných krajem v letech 2006 – 2009 s vnější dotační podporou 
dle jednotlivých priorit PRJMK 2006–2009  

 Priorita Orientační počet projektů  
A Podnikání, výzkum, inovace  31–40 

B Rozvoj venkova 0–10 
C Lidské zdroje a trh práce 40 a více 
D Dostupnost a infrastruktura 31–40 
E Životní prostředí a přírodní zdroje 50 a více 
F Integrovaný rozvoj území 11–20 

Pramen: Podklady JMK, www.kr-jihomoravsky.cz 
 

http://www.kr-jihomoravsky.cz
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D. SWOT ANALÝZA 

 
S – Silné stránky 
S.1 Výhodná poloha v rámci ČR i Evropy (geopolitická, geoekonomická, dopravní).  

S.2 Kraj s druhým nejsilnějším pólem rozvoje v České republice městem Brnem. 

S.3 Diverzifikovaná výrobní struktura v rámci celého kraje. 

S.4 Funkční a stále se rozšiřující integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje.  

S.5 Mimořádně silná pozice kraje v systému středního, vyššího odborného a vysokého školství 
v ČR a z toho plynoucí nadprůměrná úroveň vzdělanosti obyvatel kraje ve srovnání s ČR. 

S.6 Rozsáhlá infrastruktura pro rozvoj inovativního podnikání a funkční spolupráce v oblasti 
inovací a podpory začínajících firem. 

S.7 V rámci ČR nadprůměrný počet vědecko-výzkumných pracovníků (cca 16 % 
zaměstnanců ve vědě a výzkumu v ČR). 

S.8 Existence vědeckých mezinárodně konkurenceschopných vědeckovýzkumných týmů ve 
vybraných vědních oborech (molekulární biologie, biochemie, medicína, materiálový 
výzkum…). 

S.9 Vysoká odborná a technická úroveň zdravotnictví JMK (fakultní nemocnice, výzkumná a 
specializovaná oddělení, vysoké školy, zahraniční odborníci…). 

S.10 Letiště Brno-Tuřany s mezinárodním statutem, moderním vybavením a stále rostoucím 
počtem odbavených cestujících (za rok 2008 více než 0,5 mil.). 

S.11 Nadprůměrné fyzickogeografické předpoklady kraje k rozvoji produkční funkce 
zemědělství (nejvyšší úroveň přirozené úrodnosti zemědělských půd ve vybraných částech 
kraje v porovnání s ČR). 

S.12 Relativně dobře zachovaný venkovský ráz, místní tradice a folklór. 

S.13 Řada vysoce hodnotných přírodních lokalit - NP Podyjí, CHKO Moravský kras, Pálava, Bílé 
Karpaty, 16 přírodních parků, oblastí Natura 2000, biosférické rezervace Dolní Morava a Bílé 
Karpaty, CHOPAV Kvartér řeky Moravy. 

S.14 Široká nabídka přírodních, kulturních a společenských atraktivit mezinárodního významu 
(přírodní i kulturní lokality UNESCO, národní park, 3 CHKO, mnoho národních kulturních 
památek, mezinárodní akce a slavnosti, veletrhy, kongresy…).  

S.15 Existence krajské marketingové organizace Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava a její stále 
se zlepšující fungování a působení v kraji jako hybatele rozvoje nejen cestovního ruchu.  

S.16 Vinařství, které dosáhlo moderní evropské úrovně se zachováním svých tradičních atributů, jako 
republikový fenomén a jedinečnost nejenom turistická, ale také i ekonomická. Novým 
fenoménem je také rozvíjející se vinařská turistika, které dává šanci jižní Moravě zařadit se mezi 
nejatraktivnější vinařské regiony Evropy. 

S.17 Kvalitní zázemí pro veletržní a kongresovou turistiku (BVV, budování kongresových kapacit, 
sílící marketingová podpora…). 

S.18 Dobré podmínky pro rozvoj lázeňství, venkovské turistiky, gastroturistiky nebo zážitkové 
turistiky.  

S.19 Migrační atraktivita kraje. 

S.20 Nízká produkce komunálního odpadu vzhledem k počtu obyvatel. 



PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010–2013 – ANALYTICKÁ ČÁST 
 

87 
 

W – Slabé stránky 
W.1 Chybějící páteřní rychlostní silniční komunikace ve směru sever – jih (z Pardubického 

kraje směrem k česko-rakouským hranicím). 

W.2 Chybějící vazba mezi nabídkou studijních oborů a trhem práce.  

W.3 Neuspokojivý technický stav silničních komunikací zejména II. a III. tříd a regionálních 
železničních tratí. 

W.4 Okrajová území kraje s koncentrujícími se problémy socioekonomického charakteru 
(nezaměstnanost, nedostatek pracovních míst, nízké mzdy, obtížná dopravní dostupnost). 

W.5 Nekoncepční rozvoj suburbánního území zejména brněnské aglomerace. 

W.6 Slabá spolupráce s okolními kraji při rozvoji území na hranicích kraje. 

W.7 Dramatický růst nezaměstnanosti a pokles počtu volných pracovních míst ve všech 
okresech Jihomoravského kraje od začátku roku 2009. 

W.8 Výrazný stupeň znečištění vodních toků, zejména v nížinných oblastech kraje, značná 
eutrofizace vodních ploch. 

W.9 Nevhodné přírodní podmínky pro rozvoj zimní turistiky v téměř celém kraji a výrazná 
sezónnost (léto) cestovního ruchu v kraji. 

W.10 Nejnižší průměrná doba pobytu návštěvníků ze všech krajů ČR z důvodu minimálního 
rozvoje vhodných typů cestovního ruchu, které vyvolávají dlouhodobější pobyty (např. 
lázeňská nebo lyžařská turistika).   

W.11 Pokles zpracovatelských kapacit potravinářského průmyslu a jejich celková technologická 
zaostalost. 

W.12 Existence jen malé skupiny lidí s kompetencemi potřebnými pro založení a rozvoj 
inovativních firem a řízení inovačních procesů/projektů v existujících firmách. 

W.13 Roztříštěná organizační struktura a řízení cestovního ruchu zejména na regionální a 
lokální úrovni. 

W.14 Nedostatečné zapojení a spolupráce podnikatelské sféry v rámci koordinace cestovního 
ruchu na území kraje. 

W.15 Přetížená kapacita dálnice D1 a problémy jejího technického stavu. 
W.16 Nedokončená rekonstrukce železničních uzlů Brno a Břeclav. 

W.17 Chybějící síť cyklostezek v intravilánech velkých měst. 

W.18 Nízká kvalita zdrojů pitné vody v kraji. 

W.19 Nedostatečné odkanalizování a čištění odpadních vod menších sídel do 2 000 ekvivalentních 
obyvatel a technologicky zastaralé vybavení ČOV větších obcí.  

W.20 Relativně nízký stupeň ekologické stability krajiny především v jižní části kraje (vysoké 
zornění, nízká lesnatost a zatravnění). 

W.21 Vysoká míra ohrožení zemědělské půdy působením degradačních činitelů (úbytek humusu, 
vodní a větrná eroze, zatížení polutany). 

W.22 Dlouhodobý trend poklesu chovaných hospodářských zvířat (především skotu, krav).  

W.23 Vysoký export surového dřeva bez vyšší přidané hodnoty a nedostatek podniků 
dřevozpracujícího průmyslu. 

W.24 Negativní důsledky v minulosti provedených vodohospodářských úprav (zvyšující se podíl 
oblastí s dlouhodobě špatnou vláhovou bilancí půdy). 
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O – Příležitosti 
O.1 Možnost financovat rozvojové projekty s využitím finančních prostředků z fondů EU. 

O.2 Zájem tuzemských a zahraniční investorů o disponibilní výrobní a technologické zóny a 
vědecko-výzkumného zázemí. 

O.3 Prosazení Brna jako města vysokého školství, technologického vývoje a veletržních tradicí 
a jako centra obchodu a veletrhů pro střední a východní Evropu. 

O.4 Zájem dopravních společností o využití letiště Brno-Tuřany a rozšíření pravidelných linek 
(včetně nízkonákladových dopravců) po Evropě. 

O.5 Intenzivnější rozvoj přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Slovenskem (zejména 
v oblasti podnikání a cestovního ruchu). 

O.6 Usnadnění spolupráce jednotlivých subjektů uvnitř kraje (obce, podnikatelé, neziskové 
organizace), zejména úpravou legislativy a vyřešením finančních otázek. 

O.7 Využití nových poznatků vědy, výzkumu a vývoje k posílení konkurenceschopnosti 
různých odvětví hospodářství kraje.  

O.8 Využití zahraničních mladých výzkumných pracovníků pro řešení výzkumných grantů 
(JCMM). 

O.9 Zvýšení zájmu o lázeňskou a relaxační turistiku (nové lázně, využití geotermálních 
pramenů, rozšiřování relaxačních programů). 

O.10 Realizace připravovaných dopravních projektů celostátního významu (R43, R52, R55, 
tratě Brno - Přerov, Brno - Jihlava) 

O.11 Realizace připravovaných dopravních projektů regionálního významu. 
O.12 Zvýšení povědomí o Jihomoravském kraji v zahraničí. 

O.13 Zájem o tradiční i nové místní produkty. 

O.14 Postupné zvyšovaní zájmu zahraničních turistů o krajské atraktivity.  

O.15 Rozvoj vinařství v návaznosti na posílení atraktivity regionu z hlediska potenciálu pro cestovní 
ruch. 

O.16 Zesílení principu tzv. „potravinové bezpečnosti“ státu. 

O.17 Budování odbytových a zpracovatelských center zemědělských prvovýrobců a jejich možná 
provázanost (produkční vertikály). 

O.18 Rozvoj možností využití obnovitelných zdrojů energie a podněty pro využití nepotravinářské 
zemědělské produkce. 

O.19 Využití potenciálu velkých projektů na výstavbu VaV infrastruktury v regionu (CEITEC, 
ICRC…).  

O.20 Zlepšení kvality služeb v oblasti železniční dopravy v souvislosti se zvýšením konkurence na 
vybraných regionálních tratích.  

O.21 Prohloubení programů revitalizace krajiny a jejich integrace s tvorbou ÚSES. 

O.22 Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesnictví s cílem zlepšování krajinného rázu. 

O.23 Pokračující trend zvyšování recyklace odpadů a budování dalších recyklačních kapacit 
v návaznosti na podporu třídění komunálního odpadu. 

O.24 Relativní blízkost mezinárodního letiště ve Vídni, které se po dobudování dálnice Vídeň – 
Mikulov (ideálně také Mikulov – Pohořelice) dostane na velmi přijatelnou dojezdovou dobu 
z Brna. 
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T – Ohrožení 
T.1 Konkurence okolních regionálních center v oblasti získávání vědeckých kapacit, nabídce 

výzkumné infrastruktury a ve vytváření podmínek pro investory. 

T.2 Nastavení Společné zemědělské politiky Evropské unie (odklon od podpory produkčního 
zemědělství, nerovné podmínky zemědělských subjektů jednotlivých států EU). 

T.3 Omezení vnějších zdrojů financování na důležité rozvojové projekty v kraji a oddalování 
realizace z důvodů obstrukcí (zejména důležité dopravní stavby). 

T.4 Negativní dopady hospodářské krize na klíčová odvětví kraje. 

T.5 Úbytek zahraničních návštěvníků z důvodu celosvětové ekonomické krize případně jiných 
globálních hrozeb (celosvětové pandemie, katastrofy, terorismus…). 

T.6 Pozastavení případně zrušení realizace vybraných projektů k financování z dotačních 
zdrojů z důvodu zhoršeného přístupu k úvěrům nebo platební neschopnosti žadatelů díky 
poklesu poptávky. 

T.7 Závislost protipovodňové ochrany na územích ležících mimo území kraje.  

T.8 Zatěžující tranzit v silniční kamionové dopravě, zejména na D1 a D2. 
T.9 Zvyšující se tlak investorů a developerů na zábory zemědělského půdního fondu. 

T.10 Pokračující oslabování či podceňování neformální výchovy a mimoškolních aktivit již od 
raného věku.  

T.11 Zhoršení postavení zemědělských prvovýrobců způsobené nedostatečnou 
konkurenceschopností vůči dovozům a prohlubování rozdílů mezi cenami vstupů a 
odbytovými cenami v zemědělské prvovýrobě. 

T.12 Postupující globalizace světového agrárního trhu vedoucí ke zhoršení postavení místních 
podnikatelských subjektů. 

T.13 Ztráty trhů pro místní zpracovatelský průmysl. 
T.14 Odliv pracovišť klíčových firem z hlediska zaměstnanosti a vyšší přidané hodnoty výrobků 

zejména z oblasti průmyslu (velké výrobní firmy, firmy výzkumu a vývoje…). 

T.15 Snižující se kvalita zdrojů pitné vody a zvyšující se vzdálenost hlavních zdrojů od míst 
zásobování. 

T.16 Šíření geograficky nepůvodních invazních druhů rostlin a živočichů. 
T.17 Snižující se výkupní ceny a poptávka po druhotně využitelných odpadech. 
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Příl. 1: Vývoj počtu mužů a žen Jihomoravského kraje (vždy v 31. 12.) v letech 1991–2008  
Pramen: ČSÚ, vlastní zpracování 
 
Příl. 2: Počet obcí ve velikostních kategoriích, jejich podíl, počet osob žijících v uvedené 
kategorii a jejich podíl v okresech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2007 

počet do 500 500–999 1 000–2 999 3 000–9 999 10 000–49 999 50 000 + celkem 
Blansko 73 24 13 4 2 0 116 

Brno-město 0 0 0 0 0 1 1 
Brno-venkov 77 57 40 12 1 0 187 

Břeclav 12 18 26 6 1 0 63 
Hodonín 21 25 23 10 3 0 82 
Vyškov 36 30 10 3 1 0 80 
Znojmo 96 26 18 3 1 0 144 

podíl do 500 500 - 999 1 000 - 2 999 3 000 - 9 999 10 000 - 49 999 50 000 + celkem 
Blansko 62,9 20,7 11,2 3,4 1,7 0,0 100,0 

Brno-město 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 
Brno-venkov 41,2 30,5 21,4 6,4 0,5 0,0 100,0 

Břeclav 19,0 28,6 41,3 9,5 1,6 0,0 100,0 
Hodonín 25,6 30,5 28,0 12,2 3,7 0,0 100,0 
Vyškov 45,0 37,5 12,5 3,8 1,3 0,0 100,0 
Znojmo 66,7 18,1 12,5 2,1 0,7 0,0 100,0 
počet do 500 500 - 999 1 000 - 2 999 3 000 - 9 999 10 000 - 49 999 50 000 + celkem 

Blansko 16 594 16 744 20 927 19 550 31 908 0 105 723 
Brno-město 0 0 0 0 0 368 533 368 533 

Brno-venkov 18 100 41 563 65 875 59 821 10 285 0 195 644 
Břeclav 4 778 13 447 43 003 27 624 24 319 0 113 171 
Hodonín 6 649 18 229 40 916 41 805 49 577 0 157 176 
Vyškov 11 112 21 013 15 813 17 680 21 901 0 87 519 
Znojmo 24 022 18 082 23 744 12 245 34 735 0 112 828 
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podíl do 500 500 - 999 1 000 - 2 999 3 000 - 9 999 10 000 - 49 999 50 000 + prům. vel. 
Blansko 15,7 15,8 19,8 18,5 30,2 0,0 911 

Brno-město 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 368 533 
Brno-venkov 9,3 21,2 33,7 30,6 5,3 0,0 1 046 

Břeclav 4,2 11,9 38,0 24,4 21,5 0,0 1 796 
Hodonín 4,2 11,6 26,0 26,6 31,5 0,0 1 917 
Vyškov 12,7 24,0 18,1 20,2 25,0 0,0 1 094 
Znojmo 21,3 16,0 21,0 10,9 30,8 0,0 784 

Pramen: ČSÚ, vlastní výpočty  
 
Příl. 3: Vybrané charakteristiky jednotlivých okresů v rámci Jihomoravského kraje v r. 2007 

 JMK Blansko Brno - 
město 

Brno - 
venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo 

Počet obyvatel (k 
31. 12. 2007) 

1 140 
534 105 663 368 533 195 644 113 171 157 176 87 519 112 828 

Podíl cizinců na 
obyv. (%) 2,9 1,9 4,6 3,6 1,7 0,9 1,6 1,5 

Podíl obyvatel ve 
věku k 31. 12. 

(%) 
        

0–14 let 13,9 14,4 12,8 15,0 14,1 14,0 14,5 14,9 
15–64 let 70,9 70,4 70,5 70,3 72,1 71,4 71,0 71,4 

65 a více let 15,2 15,2 16,7 14,7 13,8 14,6 14,5 13,7 
Naděje dožití - 

průměr let 2001–
2005 (roky) 

        

Muži 72,8 72,7 74,0 73,0 71,4 71,8 72,7 71,8 
Ženy 79,5 78,9 79,3 79,9 79,8 79,4 79,3 79,4 
Míra 

nezaměstnanosti 
(%) 

6,92 5,59 5,98 4,53 7,46 10,70 4,88 11,53 

muži 5,64 4,19 4,81 3,32 6,82 9,13 3,71 9,34 
ženy 8,57 7,40 7,39 6,13 8,30 12,86 6,51 14,34 

Pramen: ČSÚ  
 
Příl. 4: Obecná charakteristika území obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2007 

Počet Podíl v % 
  obcí částí 

obcí katastrů obyva- 
tel 

jedn. 
v RES  

Rozloha 
v ha zeměděl-

ské půdy 
lesních 

pozemků 
zast. 
ploch 

Kraj celkem 673 912 891 1 140 534269 366 719 556 59,7 28,0 2,0 
v tom SO ORP:          

Blansko 43 60 59 55 204 10 469 35 131 38,5 52,3 1,6 
Boskovice 73 114 116 50 459 8 877 51 136 53,1 37,1 1,5 

Brno 1 58 48 368 533 112 785 23 019 34,5 27,7 9,1 
Břeclav 18 23 23 58 716 12 913 43 881 60,5 24,3 2,0 

Bučovice 20 26 26 15 727 3 130 17 104 68,7 21,7 1,7 
Hodonín 18 19 18 61 606 13 512 28 605 60,7 23,6 2,8 

Hustopeče 28 29 29 34 849 7 825 35 518 76,6 10,3 1,9 
Ivančice 17 24 25 23 693 4 355 17 237 54,4 33,6 1,8 
Kuřim 10 10 10 20 439 4 217 7 704 51,2 35,4 3,0 
Kyjov 42 48 46 56 016 10 379 47 021 61,7 28,4 2,2 
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Počet Podíl v % 

Mikulov 17 17 17 19 606 4 544 24 427 66,3 13,5 1,5 
Moravský Krumlov 33 40 41 22 324 4 529 34 802 71,3 19,8 1,5 

Pohořelice 13 15 16 12 626 2 462 19 526 73,8 9,7 1,4 
Rosice 24 25 25 23 954 4 581 17 438 45,9 45,1 1,8 

Slavkov u Brna 18 18 18 20 887 4 085 15 770 72,3 17,3 2,1 
Šlapanice 40 43 43 57 965 12 682 34 311 50,9 38,2 2,2 

Tišnov 59 89 84 28 141 5 491 34 252 47,7 43,2 1,3 
Veselí nad 
Moravou 22 26 26 39 554 7 659 34 282 67,6 22,3 2,0 

Vyškov 42 74 64 50 905 10 291 54 732 44,9 42,9 1,4 
Znojmo 111 130 133 90 504 18 931 124 236 67,5 22,7 1,3 

Židlochovice 24 24 24 28 826 5 649 19 426 81,3 5,9 2,2 
Pramen: ČSÚ  
 
 
Příl. 5: Vybrané mezikrajské srovnání školské sítě v ČR (počty zařízení a žáků) k 31. 12. 2007 
 ČR Praha SČK VYS JMK OLK ZLK MSK 
Mateřské školy 4 808 321 629 277  630 365 309  471 
děti 291 194 29 859 33 818 14 946  32 170 19 036 16 849  34 486 
na 1 třídu 22,9 23,9 23,1 22,2  22,4 22,7 23,4  22,7 

Základní školy  4 155 253 524 268  474 309 256  460 
žáci celkem 844 863 77 116 96 442 45 314  91 546 52 722 49 683  107 018 
na 1 třídu 19,5 20,2 19,3 19,6  19,3 19,1 19,2  19,6 

Střední školy celkem 1 447 200 151 72  146 97 82  156 
žáci denního studia 533 940 69 632 46 958 27 064  61 798 34 639 32 672  67 147 
z toho obory:                 
gymnázií  373 67 34 18  42 20 16  46 
žáci denního studia 145 447 24 550 12 955 6 936  18 043 10 081 8 169  17 137 

středních odborných škol 916 110 96 48  93 51 53  101 
žáci denního studia 209 746 28 505 17 829 10 760  22 967 12 285 12 665  26 452 

středních odborných učilišť  556 50 59 31  56 44 37  58 
žáci denního studia 158 515 14 147 14 031 8 388  18 447 10 582 10 452  21 315 

Vyšší odborné školy 177 38 18 13  14 7 11  11 
studenti denního studia 22 295 5 250 1 568 1 129  2 750 1 041 1 063  1 793 
Pramen: ČSÚ 
 
Příl. 6: Srovnání průměrné nemocnosti obyvatelstva JMK a ČR v roce 2007 
 Průměrný počet osob 

nemocensky 
pojištěných 

Nově hlášené 
případy na 100 
nemocensky 
pojištěných 

Průměrná doba 
trvání 1 případu 
pracovní 
neschopnosti 

Průměrné procento 
pracovní 
neschopnosti 

ČR 4 697 021 59,31 34,6 5,619 
JMK 524 286 59,77 35,9 5,882 
Pramen: ČSÚ 
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Příl. 7: Věkové složení obyvatelstva JMK v porovnání let 1991 a 2007 
Pramen: ČSÚ 
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Příl. 8: Vývoj míry nezaměstnanosti a počtu volných pracovních míst v obcích JMK v období 
červen 2008 – březen 2009 
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ÚVOD 
Klíčovou částí programu rozvoje kraje je návrhová část. Návrhová část se věcně odkazuje na 
část analytickou a z hlediska finančního kontextu, monitoringu a realizačních mechanismů je 
rozvinuta v části implementační. 
Analytická část Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013 (PRJMK) byla 
v první pracovní verzi předložena zástupcům kraje v souladu se smlouvou o dílo dne 
19. června 2009. V následujícím měsíci byla prověřována faktografie ve spolupráci s odbory 
krajského úřadu Jihomoravského kraje. V srpnu byly všechny soubory analytické části (A – 
D) vyvěšeny na webovou stránku http://vyzva.partnerstvi-jmk.cz a zpřístupněny k vyjádření 
široké veřejnosti. Dne 10. září 2009 bylo připomínkové řízení k analytické části ukončeno. 
V návaznosti na poznatky z analytické části byly stanoveny priority rozvoje a zformulován 
koncept návrhu opatření a aktivit. Tento návrh byl rozšířen a konkretizován na základě 
Programového prohlášení Rady Jihomoravského kraje ve volebním období 2008–2012 a 
schválených koncepčních dokumentů Jihomoravského kraje. Návrhová část má následující 
strukturu:  
 

 

Opatření a aktivity byly ve dnech 24. 8., 26. 8., 27. 8. a 4. 9. diskutovány na prvních 
jednáních tematických pracovních skupin tvořených zástupci různých organizací 
z Jihomoravského kraje. Diskuze programu proběhla rovněž na Komisi regionálního rozvoje 
Rady Jihomoravského kraje dne 2. 9. Poslední podněty byly vznášeny na odborném semináři 
a na prvním veřejném projednání, které se uskutečnilo 18. 9. a jehož se zúčastnilo více než 30 
zástupců různých subjektů z kraje. Na základě okamžitých podnětů a v návaznosti zaslaných 
připomínek byly rozvíjeny aktivity do podoby, v níž jsou v první verzi návrhové části 
konkretizovány. 
Návrhu konkretizace aktivit programu předcházela intenzivní diskuze, jakým kategoriím by 
měla být u každé aktivity věnována pozornost. Hlavním kritériem rozhodování byla 
užitečnost, resp. smysluplnost kategorie v procesu naplňování programu. Byla zohledněna i 
vyváženost výroků. Vzhledem k tomu, že program nebude již dále specifikován ve formě 
akčního plánu, jsou tyto kategorie podobnější, než bývá u dokumentů tohoto typu obvyklé 
(detailní specifikace bývá spíše ve vazbě na opatření a aktivity jsou uvedeny pouze výčtem). 
To klade výraznější nároky nejen na zpracovatelský tým, ale i na příslušné odbory kraje a na 
zapojení subjektů zodpovědných za přímou realizaci příslušných opatření. 
V rámci konkretizace byly přehodnoceny, resp. ještě bude nutné přehodnotit některé aktivity, 
a to z hlediska jejich realizátora a reálnosti uskutečnění ve vztahu k období programu a 
dostupným finančním prostředkům. Údaje o finančních prostředcích budou hlavním vstupem 
do finančního plánu. 

PRIORITA  (5) 

Opatření  (17) 

Aktivita  (154) 

http://vyzva.partnerstvi-jmk.cz
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Ve dnech 21., 22., 23. a 27. 10. proběhlo druhé kolo jednání tematických pracovních skupin, 
kde byly specifikace jednotlivých aktivit detailně diskutovány a dopracovávány. V návaznosti 
na tato jednání probíhalo intenzivní připomínkování formou podpůrné webové aplikace. 
Předkládaná verze zohledňuji a provazuje výsledky všech uskutečněných jednání a 
doručených připomínek a blíží se již definitivní podobě. 
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E. VIZE, CÍLE, PRIORITY, OPATRENÍ A AKTIVITY 

VIZE A CÍLE 
Vize Jihomoravského kraje dle Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006–2016: 
Jihomoravský kraj jako dynamicky se rozvíjející region, který v souladu s principy 
udržitelného rozvoje, disponuje výkonnou a konkurenceschopnou ekonomikou založenou 
na moderních technologiích s vysokou přidanou hodnotou, vysokou úrovní vzdělanosti 
s důrazem na přípravu a využití kvalitních lidských zdrojů, udržuje přijatelný stav životního 
prostředí a krajiny, moderně orientovaným zemědělstvím, udržuje regionální kulturní 
specifika, využívá svou příznivou geografickou polohu na důležitých kontinentálních osách, 
využívá potenciál cestovního ruchu a koncepčně usměrňuje proces suburbanizace.  
 

Motto Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013: 

Atraktivní a inovativní Jihomoravský kraj – do čela středoevropského regionu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ve vztahu ke středoevropskému regionu by se Jihomoravský kraj měl dostat do jeho čela 
zejména v naplňováním priorit B a D. 

 
Celkový cíl: Zefektivnit rozvojové procesy v Jihomoravském kraji a využít dostupného 
potenciálu území. 
 
Dílčí cíle vážící se k jednotlivým prioritám: 
Cíl 1: Zlepšit kvalitu a dostupnost veřejných služeb zajišťovaných Jihomoravským krajem, 
zajistit jejich hospodárný provoz a rozvinout zázemí pro kvalitní život obyvatel kraje. 
Cíl 2: Rozvinout a udržet klíčové aspekty konkurenceschopnosti kraje (vzdělanost, výzkum a 
inovace, dostupnost, atraktivnost) a posílit spolupráci jednotlivých subjektů.  
Cíl 3: Zkvalitnit dopravní infrastrukturu, podpořit budování páteřních komunikací a zajistit 
obslužnost území kraje veřejnou dopravou. 
Cíl 4: Zvýšit návštěvnost a prodloužit dobu pobytu na území Jihomoravského kraje. Zdůraznit 
jeho jedinečnost a výjimečnost. 
Cíl 5: Snížit negativní působení lidské činnosti na přírodu a krajinu, provázat a sladit 
rozvojové procesy ve vztahu k prostorovému vývoji a přírodnímu prostředí. 
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PRIORITY A OPATŘENÍ 
 
A. KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL 
A.1 Zlepšení a podpora kvalitního systému vzdělávání 
A.2 Zajištění dostupné a kvalitní zdravotní a sociální péče ve všech částech kraje a 
průřezová prorodinná podpora 
A.3 Rozvoj kultury, památkové péče a možností trávení volného času 
A.4 Zajištění bezpečnosti obyvatel 
 
B. ZNALOSTNÍ POTENCIÁL A KONKURENCESCHOPNOST – VĚDA, VÝZKUM, 
INOVACE 
B.1 Podpora vzniku firem a rozvoje inovačních schopností firem 
B.2 Podpora vědy, výzkumu a vývoje (se zvláštním zřetelem na lidské zdroje ve VaV, 
popularizaci  VaV a využití výsledků VaV v aplikačním sektoru) 
B.3 Podpora podnikatelského prostředí  
 
C. DOSTUPNOST A OBSLUŽNOST 
C.1 Zlepšení klíčové dopravní infrastruktury kraje 
C.2 Zlepšení regionální dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti 

 
D. ATRAKTIVNOST DESTINACE 
D.1 Koordinace a podpora rozvoje cestovního ruchu 
D.2 Marketingová podpora kraje 
D.3 Rozvoj lázeňství a s ním spojené turistické infrastruktury a služeb 
D.4 Podpora budování doprovodné turistické infrastruktury a služeb 
 
E. KVALITA PROSTŘEDÍ A KRAJINY 
E.1 Zlepšování stavu životního prostředí a zmírňování negativních dopadů lidské 
činnosti na životní prostředí 
E.2 Udržitelný rozvoj území 
E.3 Multifunkční zemědělství 
E.4 Rozvinutí potenciálu venkova 
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Struktura priorit a opatření Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013 

1. Zlepšení a podpora 
kvalitního systému 

vzdělávání 

1. Podpora vzniku firem a 
rozvoje inovačních 
schopností firem 

1. Zlepšení klíčové 
dopravní infrastruktury 

kraje 

1. Koordinace a podpora 
rozvoje cestovního ruchu 

1. Zlepšování stavu ŽP 
a zmírňování negativních 
dopadů lidské činnosti na 

životní prostředí 

2. Zajištění dostupné 
a kvalitní zdravotní a 
sociální péče ve všech 

částech kraje a průřezová 
prorodinná podpora 

2. Podpora vědy, 
výzkumu a vývoje (se 
zvláštním zřetelem na 
lidské zdroje ve VaV, 
popularizaci  VaV a 

využití výsledků VaV 
v aplikačním sektoru) 

2. Zlepšení regionální 
dopravní infrastruktury a 

dopravní obslužnosti 

2. Marketingová podpora 
kraje 

2. Udržitelný územní 
rozvoj 

3. Rozvoj kultury, 
památkové péče a 

možností trávení volného 
času 

3. Podpora 
podnikatelského prostředí 

3. Rozvoj lázeňství a 
s ním spojené turistické 
infrastruktury a služeb 

3. Multifunkční 
zemědělství 

4. Zajištění bezpečnosti 
obyvatel 

4. Podpora budování 
doprovodné turistické 
infrastruktury a služeb 

4. Rozvinutí potenciálu 
venkova 

PRIORITA A. 
 

KVALITA ŽIVOTA 
OBYVATEL 

PRIORITA B. 
 

ZNALOSTNÍ POTENCIÁL 
A KONKURENCESCHOP-
NOST – VĚDA, VÝZKUM, 

INOVACE 

PRIORITA C. 
 

DOSTUPNOST 
A OBSLUŽNOST 

PRIORITA D. 
 

ATRAKTIVNOST 
DESTINACE 

PRIORITA E. 
 

KVALITA PROSTŘEDÍ 
A KRAJINY 
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VAZBY NA STRATEGII ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 
2006 – 2016  

Priority a opatření Specifické cíle a prioritní osy 

A. Kvalita života obyvatel   

A.1 Zlepšení a podpora kvalitního systému vzdělávání SC22 (osa II),  
SC23, SC24, SC29 (osa III) 

A.2 Zajištění dostupné a kvalitní zdravotní a sociální péče ve 
všech částech kraje a průřezová prorodinná podpora SC28, SC30, SC31,  (osa III) 

A.3 Rozvoj kultury, památkové péče a možností trávení volného 
času SC32 (osa III) 

A.4 Zajištění bezpečnosti obyvatel SC28 (osa III) 

B. Znalostní potenciál a konkurenceschopnost – věda, 
výzkum, inovace  

B.1 Podpora vzniku firem a rozvoje inovačních schopností firem SC1, SC4 (osa I) 

B.2 Podpora vědy, výzkumu a vývoje SC2, SC3, SC5 (osa I),  
SC 48 (osa VI) 

B.3 Podpora podnikatelského prostředí SC6, SC8 (osa I), SC26 (osa III), 
SC 38 (osa IV), SC 48 (osa VI) 

C. Dostupnost a obslužnost  

C.1 Zlepšení klíčové dopravní infrastruktury kraje SC41, SC42, SC43 (osa V) 

C.2 Zlepšení regionální dopravní infrastruktury a dopravní 
obslužnosti 

SC35, (osa IV),  
SC41, SC44, SC45 (osa V) 

D. Atraktivnost destinace   

D.1 Koordinace a podpora rozvoje cestovního ruchu SC10, SC11 (osa I) 

D.2 Marketingová podpora kraje SC11(osa I) 

D.3 Rozvoj lázeňství a s ním spojené turistické infrastruktury a 
služeb SC10 (osa I) 

D.4 Podpora budování doprovodné turistické infrastruktury a 
služeb SC10 (osa I) 

E. Kvalita prostředí a krajiny  

E.1 Zlepšování stavu životního prostředí a zmírňování 
negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí 

SC17, SC18, SC19, SC20, SC21 
(osa I), SC 46 (osa V) 

E.2 Udržitelný rozvoj území SC33(osa IV), SC 46 (osa V) 

E.3 Multifunkční zemědělství SC12, SC 14 (osa I), SC40(osa IV) 

E.4 Rozvinutí potenciálu venkova SC 39 (osa IV) 
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SPECIFIKACE OPATŘENÍ A AKTIVIT 
 
Metodická poznámka 
V úvodní části bude u každé priority představen její cíl, širší kontext jejího pojetí a stručně 
zpracována východiska v podobě zachycení současného stavu. Následovat bude informace o 
vztahu k působnosti kraje a uvedení věcných kompetencí členů Rady Jihomoravského kraje 
zodpovědných za danou oblast. 
 
Struktura tabulky pro konkretizaci aktivit a vysvětlení pojetí jednotlivých kategorií 
Název aktivity  
Realizátor: Subjekt přímo (vlastním 
jménem) realizující hlavní část dané 
aktivity, subjekt, který má danou aktivitu 
přímo v kompetenci. 

Spolupracující subjekty: Subjekty 
podporující realizátoru, subjekty řešící 
dílčí části aktivity. 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
krajského úřadu, v jehož kompetenci je 
řešení dané rozvojové oblasti 

Způsob zapojení kraje: specifikace 
činností, resp. typů činností, které bude při 
plnění aktivity zajišťovat přímo kraje 
(např. přímá realizace aktivity, příprava 
projektu, zpracování analýzy, koordinace, 
podpůrné institucionální rozhodnutí, přímá 
dotace, vytvoření dotačního programu, 
partnerství…) 

Předpokládané náklady realizace: Odhad 
celkových prostředků potřebných 
k uskutečnění aktivity, resp. prostředků na 
danou aktivitu k dispozici 

Financování krajem: roční / celkové: 
Objem prostředků, které budou na realizaci 
aktivity každoročně, resp. v určitých 
letech, a celkově směřovat na realizaci 
dané aktivity. 

Cílová skupina: Specifikace kategorií 
subjektů, jejichž situaci má realizace 
aktivity zlepšit.  

Územní dopady: Specifikace územího 
rozsahu realizace aktivity  

Období realizace: Uvedení doby přímého 
plnění aktivity. 

Výstupní indikátory: Ukazatele, pomocí 
nichž bude každoročně vyhodnocováno 
plnění aktivity (indikátory výstupu) – 
zařazeni jak kvalitativních, tak 
kvantitativních ukazatelů dle charakteru 
aktivity (indikátory výsledku budou jako 
komplex zformulovány v implementační 
části) 
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A. KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL 
V této prioritě se promítá komplex podmínek, jež se přímo váží k podmínkám pro život 
obyvatelstva. Protože se jedná o oblast velmi širokou a různorodou, byla jednotlivá témata 
v některých případech sdružena pod jedno opatření. Rozsah jednotlivých opatření je dán 
mimo jiné i možnostmi kraje ovlivnit rozvoj daného tématu.  
První opatření je věnováno vzdělávání a školské infrastruktuře. Druhé se týká dvou 
provázaných oblastí – zdravotní a sociální péče, včetně s tím související podpory rodin. Ve 
třetím opatření jsou shrnuty různé typy aktivit, které se určitým způsobem dotýkají trávení 
volného času (kultura, sport, volnočasové aktivity). Tématem čtvrtého opatření je bezpečnost 
a preventivní programy.  
 
Cíl: Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních veřejných služeb v Jihomoravským kraji, 
podporovat jejich hospodárný provoz a rozvinout zázemí pro kvalitní život obyvatel kraje. 
 
Východiska (stav 2009):  

• Růst celkového počtu obyvatel kraje v posledních letech, zejména migrací  
• Vysoký věkový průměr, pokračuje stárnutí obyvatelstva 
• Více než 37 000 cizinců v kraji, tj. cca 3 % populace (pod průměrem ČR) 
• Pokles počtu žáků ZŠ a SŠ, silný pokles zájmu o obory s výučním listem 
• Velmi hustá síť zdravotnických zařízení, přítomnost špičkových specializovaných 

pracovišť s nadregionálním dosahem. 
• Obtížná ekonomická situace některých nemocnic 
• Vyšší průměrný věk lékařů (praktičtí lékaři pro dospělé, stomatologové)  
• Nárůst poptávky po umístění v zařízeních sociální péče rychlejší než růst kapacit 
• Růst objemu poskytování terénních sociálních služeb 
• Výrazný růst objemu vyplácených dávek státní sociální podpory (absolutně i v 

přepočtu na počet přiznaných dávek)  
• Stabilizovaná síť kulturních zařízení, zachovány tradice, folklór 
• Přítomnost řady významných památkových objektů X nedostatek financí na údržbu 

památek 
• Řada vrcholových sportovních klubů X nedostatečné kapacity pro individuální sport 
• Funkční systém krizového řízení 

 
Působnost: převážně samostatná 
 
Odpovědný člen RJMK:  

• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti školství v záležitostech 
zřizovatelských funkcí 

• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti strategie a programů regionálního 
rozvoje, podpory podnikání a rozvoje lázeňství, školství v záležitostech koncepce a 
optimalizace a sportu a mládeže 

• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti zdravotnictví 
• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti sociálních věcí a rodiny 



PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010–2013 – NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

12 
 

• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti kultury a památkové péče, cestovního 
ruchu, strategie rozvoje lidských zdrojů, podpory vysokého školství, vědy a výzkumu, 
nestátních neziskových organizací 

 
 
A.1 Zlepšení a podpora kvalitního systému vzdělávání 
A.1.1 Přizpůsobení sítě středních škol v kraji populačnímu vývoji s ohledem na potřeby trhu 
práce. 

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: střední školy, Asociace 
krajů, MŠMT 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství 

Způsob zapojení kraje: rozhodnutí o 
zachování/zrušení/sloučení škol nebo jejich částí (u 
škol zřizovaných krajem), zakotvení potřeb 
v Dlouhodobém záměru, jednání s MŠMT 
(prostřednictvím Asociace krajů) ohledně škol 
jiných zřizovatelů 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit Financování krajem: nelze jednoznačně stanovit 

Cílová skupina: žáci základních a středních škol Územní dopady: JMK 
Období realizace: 2010-2011 Výstupní indikátory: naplněnost středních škol v % 
A.1.2 Posílení vazeb středních škol s podnikatelským (odběratelským) sektorem (odborné 
praxe, úpravy vzdělávacích programů, vytváření vzdělávacích strategií škol).  

Realizátor: střední školy, JMK, KHK JM Spolupracující subjekty: podnikatelské subjekty, 
úřady práce 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství, 
Odbor regionálního rozvoje 

Způsob zapojení kraje: koordinace, iniciace 
jednání, metodická pomoc, využití GG OP VK 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
v současné době stanovit Financování krajem: nelze v současné době stanovit 

Cílová skupina: žáci středních škol Územní dopady: nemá přímé územní dopady 

Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory: počet společných aktivit škol 
a podnikatelů, počet úprav vzdělávání na školách 

A.1.3 Všestranná podpora zvýšení prestiže vybraných učňovských a odborných studijních 
oborů na středních školách. 

Realizátor: střední školy, JMK Spolupracující subjekty: podnikatelské subjekty, 
KHK JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství Způsob zapojení kraje: dotační program, vlastní 
projekty, metodická podpora  

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit 

Financování krajem: první rok realizace 3 mil. Kč, 
další roky postupné navyšování až na 5 mil. Kč 

Cílová skupina: žáci základních a středních škol Územní dopady: nemá přímé územní dopady 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet žáků ve 
vybraných učňovských a odborných studijních 
oborech, podíl na celkovém počtu žáků SŠ 

A.1.4 Údržba a modernizace škol a školských zařízení. 
Realizátor: školy a školská zařízení Spolupracující subjekty:  JMK 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství Způsob zapojení kraje: dotační program 
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Předpokládané náklady realizace: 450 mil. Kč Financování krajem: 80 mil. Kč ročně, 130 mil. Kč 
z EIB 

Cílová skupina: školy, školská zařízení, žáci Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory:  snížení provozních nákladů 
škol a školských zařízení 

A.1.5 Podpora kvality základního školství v kraji se zvláštním důrazem na udržení a 
získávání kvalifikovaných pedagogů a zlepšení vybavenosti škol.  

Realizátor: základní školy Spolupracující subjekty: střediska služeb školám, 
JMK, obce   

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství Způsob zapojení kraje: metodická podpora 
Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: základní školy, pedagogové na 
ZŠ Územní dopady: nemá přímé územní dopady 

Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory: počet plně kvalifikovaných 
pedagogů, počet škol vybavených novým zařízením 

A.1.6 Podpora integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Realizátor: střední školy Spolupracující subjekty: JMK, pedagogicko-
psychologické poradny  

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství, 
Odbor regionálního rozvoje 

Způsob zapojení kraje: metodická podpora, využití 
GG OP VK 

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami Územní dopady: nemá přímé územní dopady 

Období realizace: 2010-2013 

Výstupní indikátory: podíl integrovaných žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami na celkovém 
počtu žáků, počet žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

A.1.7 Podpora talentovaných žáků. 
Realizátor: střední školy, Jihomoravské centrum 
pro mezinárodní mobilitu Spolupracující subjekty: JMK 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství, 
Odbor regionálního rozvoje 

Způsob zapojení kraje: dotační program (Program 
podpory nadaných studentů), metodická podpora, 
využití GG OP VK 

Předpokládané náklady realizace: 24 mil. Kč Financování krajem: 6 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: talentovaní žáci SŠ Územní dopady: nemá přímé územní dopady 

Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory: počet podpořených 
talentovaných žáků 

A.1.8 Rozvíjení spolupráce se vzdělávacími institucemi v zahraničí, podpora mezinárodní 
mobility žáků. 

Realizátor: základní a střední školy Spolupracující subjekty: JMK, zahraniční 
vzdělávací instituce  

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství Způsob zapojení kraje: dotační program (Do světa!) 
Předpokládané náklady realizace: 20 mil. Kč Financování krajem: 5 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: žáci základních a středních škol Územní dopady: nemá přímé územní dopady 

Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory: počet žáků zapojených do 
mezinárodní spolupráce 
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A.1.9 Podpora zavádění školních vzdělávacích programů na všech úrovních vzdělávání.  
Realizátor: školy Spolupracující subjekty: JMK, obce 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství, 
Odbor regionálního rozvoje 

Způsob zapojení kraje: metodická pomoc, využití 
GG OP VK 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit Financování krajem: nelze jednoznačně určit 

Cílová skupina: žáci všech typů škol Územní dopady: nemá přímé územní dopady 
Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory: podíl škol se zavedeným ŠVP 
A.1.10 Zkvalitnění specifických aspektů kurikulární reformy – výuky cizích jazyků, 
informační gramotnosti, začlenění programu Zdraví 21.  

Realizátor: školy a školská zařízení Spolupracující subjekty: JMK, Střediska služeb 
školám, pedagogicko-psychologické poradny, NNO 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství, 
Odbor regionálního rozvoje 

Způsob zapojení kraje: metodická podpora, dotační 
program, GG OP VK 

Předpokládané náklady realizace: 6 mil. Kč Financování krajem: 1,5 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: žáci všech typů škol Územní dopady: nemá přímé územní dopady 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet škol s úspěšnou 
realizací specifických aspektů kurikulární reformy 
do vzdělávání 

A.1.11 Podpora aktivit v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. 

Realizátor: JMK, NNO, Lipka Spolupracující subjekty: školy, střediska ekologické 
výchovy 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství, 
Odbor životního prostředí 

Způsob zapojení kraje: přímá dotace, dotační 
program 

Předpokládané náklady realizace: 2 mil. Kč Financování krajem: 0,5 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: děti z MŠ, žáci ZŠ a SŠ Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory: počet zapojených dětí MŠ a  
žáků ZŠ a SŠ 

A.1.12 Poradenská síť v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. 

Realizátor: JMK  Spolupracující subjekty: NNO, školy, střediska 
ekologické výchovy 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor životního 
prostředí 

Způsob zapojení kraje: poradenství, metodická 
pomoc 

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: realizátoři EVVO Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory: počet konzultací a metodické 
pomoci  

A.1.13 Monitorování kvality výchovně vzdělávacího procesu, autoevaluace škol, realizace 
systému hodnocení zřizovatelem u škol zřizovaných JMK. 
Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: školy 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství Způsob zapojení kraje: analýzy, monitoring, 
hodnocení kvality  

Předpokládané náklady realizace: 8 mil. Kč Financování krajem: 2 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: školy Územní dopady: nemá přímé územní dopady 
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Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: monitorovací a evaluační 
zprávy, počet zaměstnaných absolventů, podíl 
absolventů přijatých na VŠ 

A.1.14 Rozvoj a publicita dalšího a celoživotního vzdělávání a neformální výchovy mládeže. 
Realizátor: školy, NNO, vzdělávací instituce, 
Regionální poradenské a vzdělávací centrum 
pro služby zaměstnanosti  

Spolupracující subjekty: JMK, profesní organizace, 
KHK JM, ANNO JMK 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství, 
Odbor regionálního rozvoje 

Způsob zapojení kraje: dotační program, metodická 
pomoc, využití GG OP VK 

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: obyvatelé Územní dopady: nemá přímé územní dopady 

Období realizace: 2010-2013 

Výstupní indikátory: počet účastníků zapojených do 
dalšího vzdělávání ; počet účastníků zapojených do 
neformálního vzdělávání; počet aktivit na podporu 
dalšího vzdělávání a neformálního vzdělávání 

A.1.15 Podpora a rozvoj vzdělávání seniorů v rámci zdravého stárnutí (univerzita třetího 
věku, kurzy práce na PC a další).  
Realizátor: vzdělávací instituce, NNO Spolupracující subjekty: JMK 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství Způsob zapojení kraje: dotační program 
Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: senioři nad 64 let Územní dopady: nemá přímé územní dopady 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet účastníků zapojených do 
vzdělávání; počet aktivit zaměřených na vzdělávání 
seniorů 

A.1.16 Podpora vzniku a činnosti Regionálního poradenského a vzdělávacího centra pro 
služby zaměstnanosti – Bosonohy. 
Realizátor: Příspěvková organizace SOŠ a SOU 
stavební Brno-Bosonohy  

Spolupracující subjekty: JMK, vzdělávací instituce, 
profesní svazy, NNO, úřady práce 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství Způsob zapojení kraje: realizace projektu, dotace na 
činnost 

Předpokládané náklady realizace: investice 35 
mil. Kč (30 mil. Kč z fondů EU), provoz 2 mil. 
Kč ročně (s postupným poklesem) 

Financování krajem: investice cca 5 mil. Kč, 
provoz 2 mil. Kč ročně (s postupným poklesem) 

Cílová skupina: žáci, nezaměstnaní  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2011 Výstupní indikátory: stav realizace projektu, 
výroční zpráva o činnosti 

A.1.17 Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Realizátor: školy a školská zařízení Spolupracující subjekty: JMK, vzdělávací instituce, 
obce 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství, 
Odbor regionálního rozvoje 

Způsob zapojení kraje: metodická podpora, využití 
GG OP VK 

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: pedagogové MŠ, ZŠ a SŠ Územní dopady: JMK 
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Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet pedagogických 
pracovníků zapojených do dalšího vzdělávání, 
počet kurzů dalšího vzdělávání pedagogů 

A.1.18 Podpora vzdělávacích aktivit podporujících začlenění cizinců a národnostních 
menšin (zejména výuka českého jazyka a výuka znalostí pro orientaci v prostředí ČR). 
Realizátor: školy, NNO, JMK, Jihomoravské 
regionální centrum na podporu integrace 
cizinců 

Spolupracující subjekty: JMK 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství, 
Odbor regionálního rozvoje 

Způsob zapojení kraje: dotační program, metodická 
pomoc 

Předpokládané náklady realizace: 24 mil. Kč Financování krajem: 6 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: cizinci, příslušníci 
národnostních menšin Územní dopady: nemá přímé územní dopady 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet účastníků vzdělávacích 
aktivit na podporu začlenění cizinců a 
národnostních menšin,  počet vzdělávacích aktivit  

 
 
A.2 Zajištění dostupné a kvalitní zdravotní a sociální péče ve všech částech kraje a 

průřezová prorodinná podpora 
A.2.1 Realizace aktivit vedoucích k dosažení efektivního provozu zdravotnických zařízení 
zřizovaných krajem. 
Realizátor: JMK, CEJIZA Spolupracující subjekty: zdravotnická zařízení 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
zdravotnictví 

Způsob zapojení kraje: analýza, iniciace změn v 
hospodaření 

Předpokládané náklady realizace: nelze určit Financování krajem: dosud nelze určit 
Cílová skupina: zdravotnická zařízení Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2012 
Výstupní indikátory: výsledek hospodaření 
krajských zdravotnických zařízení; úspory výdajů 
vůči předešlému rozpočtovému období (%) 

A.2.2 Dořešení právní formy zdravotnických zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem.  
Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: zdravotnická zařízení 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
zdravotnictví 

Způsob zapojení kraje: analýza, rozhodnutí o 
vhodné právní formě 

Předpokládané náklady realizace: dosud nelze 
určit Financování krajem: dosud nelze určit 

Cílová skupina: zdravotnická zařízení, 
poskytovatelé sociálních služeb Územní dopady: nemá přímé územní dopady 

Období realizace: 2010 Výstupní indikátory: struktura zařízení dle právní 
formy 

A.2.3 Zlepšování a standardizace kvality péče ve zdravotnických zařízeních kraje. 
Realizátor: zdravotnická zařízení Spolupracující subjekty: JMK 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
zdravotnictví 

Způsob zapojení kraje: metodické vedení, 
provádění hodnocení kvality 

Předpokládané náklady realizace: dosud nelze 
určit Financování krajem: dosud nelze určit 

Cílová skupina: zdravotnická zařízení, pacienti Územní dopady: nemá přímé územní dopady 
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Období realizace: 2010-2013 

Výstupní indikátory: počet zařízení se zavedenými 
standardy kvality, naplňování standardů kvality, 
kladné klientské hodnocení na základě šetření 
kvality 

A.2.4 Stabilizace kvalifikovaného lékařského i nelékařského personálu v krajských 
nemocnicích.  
Realizátor: zdravotnická zařízení Spolupracující subjekty: JMK 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
zdravotnictví 

Způsob zapojení kraje: analýza situace, metodická 
pomoc, finanční podpora 

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: lékaři, nelékařský personál Územní dopady: nemá přímé územní dopady 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: struktura zaměstnanců ve 
zdravotnických zařízeních, obsazenost funkčních 
míst personálem s potřebnou kvalifikací 

A.2.5 Vytváření podmínek pro zakládání praxí praktických lékařů a stomatologů mladými 
lékaři.  
Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: lékařská komora, obce 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
zdravotnictví 

Způsob zapojení kraje: iniciace, metodická 
podpora 

Předpokládané náklady realizace: nelze určit Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 
Cílová skupina: začínající praktičtí lékaři a 
stomatologové Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet začínajících 
praktických lékařů a stomatologů s vlastní praxí, 
průměrný věk lékařů 

A.2.6 Zpracování krajské koncepce zdravotní politiky. 

Realizátor: JMK 
Spolupracující subjekty: zdravotnická zařízení, 
hygienická stanice, zdravotní ústav, zdravotnická 
zařízení 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
zdravotnictví 

Způsob zapojení kraje: zadání zpracování 
dokumentu 

Předpokládané náklady realizace: 600 tis. Kč Financování krajem: 600 tis. Kč 
Cílová skupina: obyvatelé Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010 Výstupní indikátory: stav zpracování dokumentu a 
zavedení do praxe 

A.2.7 Vypracování koncepčních dokumentů z oblasti zdravotnictví (koncepce sítě lůžkových 
zdravotnických zařízení, ZZS, LSPP a dalších dílčích koncepcí).  

Realizátor: JMK 
Spolupracující subjekty: zdravotnická záchranná 
služba, praktičtí lékaři, zdravotnická zařízení 
zřizovaná krajem 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
zdravotnictví 

Způsob zapojení kraje: zadání zpracování 
dokumentů, financování 

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: ZZS, LSPP, zdravotnická 
zařízení zřizovaná krajem, praktičtí lékaři Územní dopady: JMK 
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Období realizace: 2010-2011 Výstupní indikátory: stav zpracování dokumentů a 
jejich zavedení do praxe 

A.2.8 Zajištění dostupnosti zdravotnické záchranné služby ve všech částech kraje.  

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: zdravotnická záchranná 
služba, SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
zdravotnictví 

Způsob zapojení kraje: iniciace jednání, úprava 
struktury výjezdových stanovišť, finanční podpora 

Předpokládané náklady realizace: nelze dosud 
stanovit Financování krajem: nelze dosud stanovit 

Cílová skupina: obyvatelé, ZZS Územní dopady: JMK, zejména periferní oblasti 

Období realizace: 2010-2011 
Výstupní indikátory: doba dostupnosti 
zdravotnické záchranné služby v obcích JMK, 
zkrácení průměrné dojezdové vzdálenosti 

A.2.9 Podpora preventivních zdravotních programů pro občany Jihomoravského kraje 
(výživa, pohybová aktivita, tabák, alkohol, prevence úrazů, prevence HIV/AIDS, 
kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění, obezita, diabetes mellitus, zvýšení 
zdravotní odolnosti apod.).  

Realizátor: JMK 

Spolupracující subjekty: zdravotnická zařízení, 
NNO, ANNO JMK, obce, krajská hygienická 
stanice, Státní zdravotní ústav, pobočka Brno, VŠ 
(zejména LF MU, PedF MU), zdravotní 
pojišťovny 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
zdravotnictví Způsob zapojení kraje: dotační program 

Předpokládané náklady realizace: 40 mil. Kč Financování krajem: 10 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: obyvatelé Územní dopady: nemá přímé územní dopady 

Období realizace: 2010-2013 

Výstupní indikátory: počet účastníků 
preventivních zdravotních programů, výskyt 
vybraných chorob, počet preventivních 
zdravotních programů a jejich evaluace 

A.2.10 Podpora terénních sociálních služeb (pečovatelské služby, osobní asistence, 
odlehčovací služby atd.) za účelem efektivnějšího využívání příspěvku na péči v přirozeném 
domácím prostředí a odlehčení kapacitám pobytových organizací sociálních služeb. 
Realizátor: poskytovatelé sociálních služeb Spolupracující subjekty: JMK, obce, NNO 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor sociálních 
věcí 

Způsob zapojení kraje: dotační program pro 
poskytovatele, osvěta mezi uživateli příspěvku 

Předpokládané náklady realizace: bude 
upřesněno v pozdější době 

Financování krajem: bude upřesněno v pozdější 
době 

Cílová skupina: obyvatelé, poskytovatelé 
sociálních služeb Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet podpořených 
organizací, počet dotčených klientů, zaměstnanost 
v terénních sociálních službách 
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A.2.11 Zajištění potřebné, rovnoměrně vyvážené sítě poskytovatelů sociálních služeb, jejich 
srovnatelné dostupnosti pro občany v jednotlivých částech kraje a posílení jejich kapacit 
(zejména výstavba domu pro seniory v objektu bývalé transfuzní stanice Tomešova v Brně, 
rekonstrukce bývalé LDN v areálu Domova pro seniory v Zastávce u Brna na další pavilon 
domova pro seniory, výstavba nových domovů pro seniory). 
Realizátor: poskytovatelé sociálních služeb Spolupracující subjekty: JMK, obce, SOM JM 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor sociálních 
věcí 

Způsob zapojení kraje: dotační program, 
spolufinancování projektů z fondů EU 

Předpokládané náklady realizace: 1 400 mil. Kč Financování krajem: 157 mil. Kč ročně, 750 mil. 
Kč z EIB 

Cílová skupina: obyvatelé Územní dopady: JMK, především Brno a Zastávka  

Období realizace: 2010-2013 

Výstupní indikátory: počet nových či 
rekonstruovaných zařízení, kapacita zařízení, 
zkrácení doby čekání na dostupnost sociální 
služby 

A.2.12 Zajištění metodické podpory a kontroly v oblasti naplňování a dodržování standardů 
kvality v organizacích sociálních služeb, zajištění zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních 
služeb, obce 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor sociálních 
věcí 

Způsob zapojení kraje: metodická podpora, 
inspekce 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit Financování krajem: nelze jednoznačně určit 

Cílová skupina: poskytovatelé sociálních služeb Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet zařízení dodržujících 
standardy kvality služeb, kladné klientské 
hodnocení na základě šetření kvality 

A.2.13 Zpracování analýzy zdrojů financování sociálních služeb a možností jejich 
diverzifikace, rozšíření systému víceletého financování projektů v oblasti sociálních služeb. 
Podpora neziskových organizací působících v sociální oblasti. 

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: poskytovatelé sociálních 
služeb, NNO, ANNO JMK 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor sociálních 
věcí 

Způsob zapojení kraje: zadání analýzy 
financování, dotační program (formou jednoletých 
i víceletých projektů), metodická podpora  

Předpokládané náklady realizace: 192 mil. Kč Financování krajem: 48 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: poskytovatelé sociálních služeb, 
NNO Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 

Výstupní indikátory: struktura finančních zdrojů,  
počet podpořených NNO, objem finančních 
prostředků víceletého financování; zvýšení 
zaměstnanosti v NNO působících v sociálních 
službách 

A.2.14 Podpora dalšího vzdělávání pracovníků zdravotních a sociálních služeb a zajištění 
systematické gerontologické supervize v zařízeních pobytových sociálních služeb (cílová 
skupina uživatelů – senioři).  

Realizátor: JMK, zdravotnická zařízení, 
poskytovatelé sociálních služeb Spolupracující subjekty: vzdělávací instituce, obce 
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Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
zdravotnictví, Odbor sociálních věcí 

Způsob zapojení kraje: dotační program, projekt, 
metodická podpora  

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: pracovníci v oblasti 
zdravotnictví a sociální péče Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 

Výstupní indikátory: počet účastníků dalšího 
vzdělávání v certifikovaných vzdělávacích 
programech, počet subjektů prošlých procesem 
supervize 

A.2.15 Zajištění komplexní informovanosti v oblasti sociálních a zdravotních služeb a 
podpora spolupráce sociálních služeb a zdravotnictví. 

Realizátor: zdravotnická zařízení, poskytovatelé 
sociální péče Spolupracující subjekty: JMK, obce 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
zdravotnictví, Odbor sociálních věcí 

Způsob zapojení kraje: metodická pomoc, dotační 
program, osvěta 

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: obyvatelé, zdravotnická zařízení, 
poskytovatelé sociální péče Územní dopady: nemá přímé územní dopady 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet aktivit zaměřených na 
informovanost; počet realizovaných aktivit 
s kladnou evaluací 

A.2.16 Podpora organizací poskytujících služby a poradenství pro rodiny. 

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: NNO, organizace 
působící v oblasti rodinného poradenství, obce 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor sociálních 
věcí 

Způsob zapojení kraje: dotační program, 
metodická podpora 

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: organizace poskytující služby a 
poradenství pro rodiny Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet podpořených 
organizací, počet klientů, kladné klientské 
hodnocení na základě šetření kvality 

A.2.17 Podpora komunitního plánování v oblasti sociálních služeb. 

Realizátor: JMK 
Spolupracující subjekty: obce, poskytovatelé 
sociálních služeb, koordinátoři komunitního 
plánování v oblasti sociálních služeb 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor sociálních 
věcí 

Způsob zapojení kraje: metodická podpora, 
dotační program, vzdělávání 

Předpokládané náklady realizace: 4 mil. Kč Financování krajem: 1 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: obyvatelé Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet vytvořených platforem 
s fungujícím komunitním plánováním v oblasti 
sociálních služeb 
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A.2.18 Rozvíjení projektu Rodinné pasy. 

Realizátor: JMK 
Spolupracující subjekty: poskytovatelé služeb, 
podnikatelské subjekty, kulturní instituce, subjekty 
působící v cestovním ruchu, obce, SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor sociálních 
věcí Způsob zapojení kraje: finanční podpora, osvěta 

Předpokládané náklady realizace: 1,2 mil. Kč Financování krajem: 0,3 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: rodiny Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory: počet zapojených subjektů, 
počet uživatelů Rodinných pasů 

A.2.19 Informační podpora života rodin (info-point na portálu JMK, katalog prorodinných 
organizací a iniciativ včetně nabízených programů a služeb, další informační materiály), 
podpora rozšiřování pozitivního prostředí pro rodiny (např. „obec přátelská rodině“, „firma 
přátelská rodině“). 

Realizátor: JMK 
Spolupracující subjekty: organizace působící 
v oblasti rodinného poradenství, obce, NNO, 
podnikatelské subjekty, SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor sociálních 
věcí 

Způsob zapojení kraje: provoz webové aplikace, 
vydávání informačních materiálů, průběžná 
aktualizace, dotační program, metodická podpora 

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: rodiny Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 

Výstupní indikátory: počet vydaných 
informačních materiálů, počet zapojených 
subjektů, počet uživatelů nabízených služeb, počet 
realizovaných aktivit s kladnou klientskou 
odezvou 

A.2.20 Podpora činnosti Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců 
(poradenství, informace). 

Realizátor: Jihomoravské regionální centrum na 
podporu integrace cizinců 

Spolupracující subjekty: JMK, školy (zejména 
jazykové školy), NNO, ANNO JMK, cizinecká 
policie, úřady práce, obce, zaměstnavatelé 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
zdravotnictví, Odbor vnějších vztahů, Odbor 
regionálního rozvoje 

Způsob zapojení kraje: dotace, metodická pomoc 

Předpokládané náklady realizace: 10 mil. Kč 
ročně Financování krajem: 2,5 mil. Kč ročně 

Cílová skupina: cizinci z tzv. třetích zemí Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010, případně i déle (v 
závislosti na trvání projektu) 

Výstupní indikátory: počet akcí realizovaných 
Centrem s pozitivním dopadem do společnosti, 
počet klientů zapojených do procesu integrace, 
počet subjektů zapojených do regionální platformy 
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A.3 Rozvoj kultury, památkové péče a možností trávení volného času 
A.3.1 Rozvoj zázemí kulturních institucí a posílení jejich dalšího využití. 

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: příspěvkové organizace 
kraje, nestátní neziskové organizace 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor kultury a 
památkové péče 

Způsob zapojení kraje: přímá dotace, dotační 
program 

Předpokládané náklady realizace: 600 mil. Kč Financování krajem: 150 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: obyvatelé  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: návštěvnost jednotlivých 
zařízení, počet aktivit zajišťujících další příjmy 
kulturních institucí 

A.3.2 Podpora významných a tradičních organizací v oblasti kultury a památkové péče. 

Realizátor: JMK 
Spolupracující subjekty: příspěvkové organizace 
kraje, NNO, obce, organizace zřizované obcemi a 
státem, SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor kultury a 
památkové péče 

Způsob zapojení kraje: přímá dotace, dotační 
program, partnerství 

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: obyvatelé  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 

Výstupní indikátory: zvýšení návštěvnosti 
organizací, počet účastníků aktivit  zajišťovaných 
organizacemi, počet realizovaných aktivit 
s kladným hodnocením; 

A.3.3 Koncepční podpora ochrany a využití movitého i nemovitého kulturního dědictví a 
zachování tradic.  

Realizátor: JMK 
Spolupracující subjekty: obce, příspěvkové 
organizace kraje, Památkový ústav, vlastníci 
objektů, NNO, SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor kultury a 
památkové péče 

Způsob zapojení kraje: dokument, podpůrné 
institucionální rozhodnutí, dotační program 

Předpokládané náklady realizace: 64 mil. Kč Financování krajem: 16 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: obyvatelé  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet památek, ve kterých 
bylo rozšířeno jejich využití, počet návštěvníků 
těchto památek 

A.3.4 Podpora významných a tradičních kulturních akcí i drobných lokálních kulturních 
akcí, důležitých pro zachování regionální identity.  

Realizátor: JMK, obce Spolupracující subjekty: příspěvkové organizace 
kraje, NNO, organizátoři akcí, SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor kultury a 
památkové péče 

Způsob zapojení kraje: přímá dotace, dotační 
program, partnerství 

Předpokládané náklady realizace: 28 mil. Kč  Financování krajem: 7 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: obyvatelé  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet kulturních akcí 
s kladným hodnocením návštěvníků, počet 
účastníků kulturních akcí 
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A.3.5 Podpora fungování a rozvoje stávajících a budování nových tělovýchovných a 
sportovních zařízení pro členy i veřejnost.  

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: NNO, obce, vlastníci 
objektů 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství Způsob zapojení kraje: dotační program 
Předpokládané náklady realizace: 240 mil. Kč Financování krajem: 60 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: obyvatelé  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory: počet inovovaných 
tělovýchovných a sportovních zařízení 

A.3.6 Podpora budování vybrané infrastruktury pro vrcholový sport s nadregionálním 
významem. 
Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: obce 
Věcně příslušný odbor kraje: Obor školství Způsob zapojení kraje: projekt, dotační program  
Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: organizovaní sportovci, obyvatelé  Územní dopady: JMK 
Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory: počet vybudovaných objektů 
A.3.7 Podpora činnosti neziskových organizací zabývajících se mimoškolní a neformální 
výchovou a volnočasovými aktivitami. 

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: NNO, obce, ANNO 
JMK 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství Způsob zapojení kraje: dotační program 
Předpokládané náklady realizace: 164 mil. Kč Financování krajem: 41 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: obyvatelé  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 

Výstupní indikátory: počet účastníků zapojených 
do mimoškolní, neformální výchovy a 
volnočasových aktivit, počet realizovaných 
aktivit s kladnou evaluací 

A.3.8 Podpora činnosti center volného času a základních uměleckých škol. 

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: příspěvkové organizace 
kraje, NNO, obce, SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství Způsob zapojení kraje: dotační program 
Předpokládané náklady realizace: 44 mil. Kč Financování krajem: 11 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: obyvatelé  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet účastníků zapojených 
do činnosti center volného času a ZUŠ, zvýšení 
příspěvku od zřizovatele na činnost ZUŠ 

A.3.9 Podpora aktivního stárnutí – akce a aktivity určené pro seniory (společenské, 
zájmové, pohybové).  

Realizátor: JMK 
Spolupracující subjekty: nestátní neziskové 
organizace, příspěvkové organizace kraje, obce, 
SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor sociálních 
věcí, Odbor školství 

Způsob zapojení kraje: přímá dotace, dotační 
program, partnerství, projekt, osvěta 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit Financování krajem: nelze jednoznačně určit 

Cílová skupina: senioři  Územní dopady: JMK 
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Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet účastníků zapojených 
do realizovaných aktivit, počet aktivit 
zaměřených na podporu aktivního stárnutí 

A.3.10 Podpora aktivit národnostních menšin, které napomohou k udržení jejich kulturní 
tradice. 

Realizátor: NNO Spolupracující subjekty: obce, JMK, příspěvkové 
organizace kraje, ANNO JMK, SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství 
 

Způsob zapojení kraje: přímá dotace, dotační 
program 

Předpokládané náklady realizace: 2 mil. Kč  Financování krajem: 0,5 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: národnostní menšiny Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 

Výstupní indikátory: počet aktivit zaměřených na 
udržení kulturních tradic národnostních menšin, 
počet účastníků kulturních aktivit zaměřených na 
podporu národnostních menšin 

 
 
A.4 Zajištění bezpečnosti obyvatel 
A.4.1 Realizace projektů prevence kriminality. 
Realizátor: JMK, obce, NNO, Městská policie 
Brno 

Spolupracující subjekty: Policie ČR, střední 
školy, MV ČR, SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství Způsob zapojení kraje: projekt, dotační program 
Předpokládané náklady realizace: 8 mil. Kč Financování krajem: 2 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: obyvatelé  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet realizovaných akcí 
s kladnými výstupy, počet účastníků, míra 
kriminality 

A.4.2 Realizace projektů prevence sociálně patologických jevů. 
Realizátor: JMK, školy a školská zařízení, NNO, 
obce Spolupracující subjekty: Policie ČR, MŠMT 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství, 
Odbor sociálních věcí Způsob zapojení kraje: projekt, dotační program 

Předpokládané náklady realizace: 34 mil. Kč Financování krajem: 8,5 mil. Kč ročně  
Cílová skupina: obyvatelé  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet realizovaných akcí, 
počet účastníků akcí zaměřených na prevenci 
sociálně patologických jevů 

A.4.3 Realizace projektů prevence dopravních úrazů (Bezpečná obec, Bezpečná komunita, 
Bezpečná cesta do školy) a posilování dopravní bezpečnosti.  

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: Policie ČR, obce, NNO, 
SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy, 
Odbor školství, Odbor zdravotnictví Způsob zapojení kraje: projekt, dotační program 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: účastníci silničního provozu Územní dopady: JMK 
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Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet realizovaných akcí, 
počet účastníků akcí zaměřených na prevenci 
dopravních úrazů 

A.4.4 Realizace projektů zaměřených na bezpečí seniorů (prevence násilí, úrazů, bezpečná 
doprava).  

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: NNO, Policie ČR, 
Městská policie Brno 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor školství, 
Odbor sociálních věcí Způsob zapojení kraje: projekt, dotační program 

Předpokládané náklady realizace: 4 mil. Kč  Financování krajem: 1 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: senioři Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: počet realizovaných akcí, 
počet účastníků akcí zaměřených na bezpečí 
seniorů 

A.4.5 Zpracování bezpečnostního auditu Jihomoravského kraje a zdokonalování systému 
krizového řízení (např. pro oblast živelních pohrom). 

Realizátor: JMK 

Spolupracující subjekty: Policie ČR, Hasičský 
záchranný sbor JMK, Zdravotnická záchranná 
služba JMK, správci vodních toků, obce, ORP, 
SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor kanceláře 
hejtmana  

Způsob zapojení kraje: analýza, dokument, přímá 
dotace, dotační program 

Předpokládané náklady realizace: 24 mil. Kč Financování krajem: 6 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: obyvatelé  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 
Výstupní indikátory: stav zpracování auditu, , 
dojezdový čas k místu nehody, počet inovativních 
opatření ke zdokonalení systému 

A.4.6 Podpora fungování a dalšího rozvoje integrovaného záchranného systému. 

Realizátor: JMK 
Spolupracující subjekty: Hasičský záchranný sbor 
JMK, Zdravotnická záchranná služba JMK, obce, 
sousední kraje 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor kanceláře 
hejtmana 

Způsob zapojení kraje: přímá dotace, dotační 
program 

Předpokládané náklady realizace: 168 mil. Kč Financování krajem: 42 mil. Kč ročně 
Cílová skupina: obyvatelé  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory:  počet inovativních opatření 
ke zdokonalení systému 

A.4.7 Podpora obnovy materiálového vybavení dobrovolných hasičských sborů. 

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: obce, sbory 
dobrovolných hasičů 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor kancelář 
hejtmana Způsob zapojení kraje: dotační program 

Předpokládané náklady realizace: 80 mil. Kč Financování krajem: 20 mil. Kč ročně  
Cílová skupina: sbory dobrovolných hasičů Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory: počet nového/opraveného 
vybavení SDH 
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B. ZNALOSTNÍ POTENCIÁL A KONKURENCESCHOPNOST – VĚDA, VÝZKUM, 
INOVACE 
Cíl: Rozvinout a udržet klíčové aspekty konkurenceschopnosti kraje (vzdělanost, výzkum a 
inovace, dostupnost, atraktivnost) a posílit spolupráci jednotlivých subjektů. 
 
Východiska:  

• HDP v přepočtu na obyvatele v roce 2007 činil 318,9 tis. Kč, což je čtvrtá nejvyšší 
hodnota v ČR (po Praze, Středočeském a Plzeňském kraji – hodnoty na 2. – 4. místě se 
však liší minimálně). Podíl JMK na HDP ČR v roce 2007 činil 10,3 % (3. nejvyšší).  

• V Jihomoravském kraji dominuje přirozené průmyslové centrum Brno. JMK má 
konkurenční výhodu v poloze, neboť co se týká dodávek do zahraničí, výhodou kraje 
je kromě sousedství s Rakouskem také blízkost tradičního obchodního partnera 
Slovenska. 

• V roce 2008 bylo v JMK 286 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci. 
• Nejsilnějšími odvětvími v JMK jsou strojírenství, elektrotechnika, informační 

technologie a life-sciences.   
• Z pohledu podpory podnikání jsou velmi důležité průmyslové zóny, které jsou 

typickým komplexním představitelem infrastruktury napomáhající ekonomickému 
růstu kraje, resp. regionů obecně.  

• Nadprůměrné aktivity na podporu podnikání v Brně představují 4 podnikatelské 
inkubátory (z 13 v celé ČR): Technologický inkubátor VUT, Technologický inkubátor 
II, Podnikatelský inkubátor Brno-Jih, Biotechnologický inkubátor INBIT. 

• Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného rozvoje vědecko-výzkumných a 
inovačních aktivit v regionech je dosažitelnost kvalifikované pracovní síly. 
Kvalifikované lidské zdroje sehrávají klíčovou úlohu v procesu vytváření a transferu 
znalostí, jež jsou jedním ze zásadních předpokladů zajištění dlouhodobě udržitelného 
ekonomického a technologického rozvoje regionů České republiky. 

• Celková vzdělanostní úroveň obyvatelstva i pracovní síly v JMK se dlouhodobě 
všeobecně zlepšuje, pozitivní tendence jsou více patrné u žen. 

• V Brně studuje na třinácti vysokých školách cca 82 tis. vysokoškolských studentů (pět 
veřejných, jedna státní a sedm soukromých vysokých škol), což činí pětinu všech 
vysokoškolských studentů České republiky. Z hlediska zaměření na vědu a výzkum 
jsou pro JMK klíčové tyto vysoké školy a instituce: 
− Vysoké učení technické v Brně, 
− Masarykova univerzita, 
− Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 
− Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,  
− Univerzita obrany, 
− ústavy AVČR, 
− Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.  

• Z kvantitativního hlediska představují nejdůležitější skupiny terciárního vzdělávání 
studenti vysokých škol a v rámci nich vykazují nesilnější vazbu k vědě a výzkumu 
osoby v doktorských studijních programech. 
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• Z hlediska uplatnění ve vědecko-výzkumných aktivitách tvoří vlastní jádro potenciální 
pracovní síly osoby zapojené v doktorských studijních programech se zaměřením na 
přírodovědné a technické obory. Téměř každý čtvrtý doktorand v této specializaci 
studuje v Jihomoravském kraji. 

• Úspěšnost výzkumu a vývoje a jeho další možnosti jsou limitovány finančními zdroji 
a pracovním potenciálem. V rámci České republiky v roce 2006 činil podíl výdajů na 
výzkum a vývoj 1,54 % z HDP v běžných cenách. Jihomoravský kraj byl podílem 
1,56 % v pořadí krajů na 4. místě. 

• Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v JMK činily v roce 2006 více než 5 miliard Kč 
(10,1 % výdajů v ČR). Proti 2001 nárůst o 65,2 %. Vcelku příznivé postavení 
Jihomoravského kraje v této oblasti je možno přisuzovat přítomnosti významných 
výrobních podniků v kraji a rozvinutému sektoru terciárního školství 

• V roce 2006 se v JMK věnovalo výzkumu a vývoji 6,2 tis. zaměstnanců (13,0 % z 
ČR). Ve srovnání s rokem 2001 se počet zaměstnanců v kraji zvýšil o 65,0 %.  
K nejvýraznějšímu zvýšení počtu zaměstnanců i počtu výzkumných pracovníků (v 
obou případech se počet více než zdvojnásobil) došlo v podnikatelském sektoru.   

 
Působnost: samostatná 
 
Odpovědný člen RJMK:  

• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti kultury a památkové péče, cestovního 
ruchu, strategie rozvoje lidských zdrojů, podpory VŠ, vědy a výzkumu, NNO 

• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti strategie a programů regionálního 
rozvoje, podpory podnikání a rozvoje lázeňství, školství v záležitostech koncepce a 
optimalizace a sportu a mládeže 

• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti meziregionálních vztahů 
 
 
B.1 Podpora vzniku firem a rozvoje inovačních schopností firem 
B.1.1 Podpora začínajících a stávajících malých a středních podniků 
Realizátor: JMK, KHK JM Spolupracující subjekty: podnikatelé, RRAJM 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje Způsob zapojení kraje: dotační program  

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit Financování krajem: 8,7 mil. Kč 

Cílová skupina: malé a střední podniky  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet podpořených malých 
a středních podniků, objem uskutečněných 
investic MSP 

B.1.2 Dobudování inkubátorů a vědecko-technických parků (VTP) za účelem dosažení 
nutného kritického objemu této infrastruktury v JMK (zejména CERIT Science Park, 
inkubátory a VTP v okresních městech JMK).  

Realizátor: JMK 
Spolupracující subjekty: Brno, JIC, VŠ (zejména 
MU a VUT), bývalá okresní města JMK, RRA 
JM 
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Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: projekt  
(provozovatelem infrastruktury je JIC)  

Předpokládané náklady realizace: cca 500 mil. 
Kč Financování krajem: cca 125 mil. Kč 

Cílová skupina: začínající inovativní firmy (v 
případě inkubátoru); rozvinuté firmy (v případě 
VTP)  

Územní dopady: Brno, případně okresní města 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet m2 hrubé podlažní 
plochy, obsazenost inkubátorů  

B.1.3 Zajištění finančních zdrojů pro inovační firmy (založení seed fondu, rozvoj fondu 
mikropůjček, podpora realizace finančních fór).  
Realizátor: Jihomoravské inovační centrum Spolupracující subjekty: JMK, Brno, VŠ 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: vložení finančních 
prostředků do fondu, financování realizace 
finančních fór  

Předpokládané náklady realizace: 5 mil. Kč/rok Financování krajem: 5 mil. Kč/rok  
Cílová skupina: začínající inovační firmy  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 

Výstupní indikátory: počet realizovaných 
půjček/investic do inkubovaných firem; počet 
realizovaných investic (od soukromých 
investorů) do firem v/mimo inkubátor; počet 
úspěšných firem opouštějících inkubátor  

B.1.4 Podpora fungování stávajících inkubátorů (a VTP) a podpora rozvoje 
konzultantských služeb pro začínající inovační firmy.  
Realizátor: Jihomoravské inovační centrum Spolupracující subjekty: JMK, Brno, VŠ, AVČR  
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: vklad finančních 
prostředků do JIC  

Předpokládané náklady realizace: cca 2525 mil. 
Kč/rok  Financování krajem: cca 20 mil. Kč/rok  

Cílová skupina: začínající inovační firmy (cca 10 
nových ročně)  Územní dopady: brněnská aglomerace 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet konzultovaných 
inovačních firem, počet úspěšných odchodů 
z inkubátoru  

B.1.5 Rozvoj (konzultantských) služeb pro inovační firmy (sídlící mimo inkubátory). 

Realizátor: Jihomoravské inovační centrum Spolupracující subjekty: JMK, Brno, KHK JM, 
VŠ, AVČR, RRA JM  

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: financování např. 
podnikatelských misí, inovačních auditů ve 
firmách, vzdělávání, financování technology 
watch, technology scouting apod.  

Předpokládané náklady realizace: 5 - 10 mil. Kč  Financování krajem: 5 - 10 mil. Kč  
Cílová skupina: technologicky orientované firmy 
sídlící mimo inkubátor z celého JMK Územní dopady: nemá přímý územní dopad 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet konzultovaných 
inovačních firem  



PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010–2013 – NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

29 
 

B.1.6 Zkvalitnění informačních center pro podnikatele – rozšíření poskytovaných služeb do 
oblasti přenosu inovací a nových poznatků do praxe. 
Realizátor: KHK JM Spolupracující subjekty: JMK, Brno 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje Způsob zapojení kraje: financování služeb  

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit Financování krajem: nelze jednoznačně určit 

Cílová skupina: technologické firmy  Územní dopady: JMK 
Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet konzultovaných firem  
B.1.7 Podpora rozvoje klíčových odvětví (klastrů) JMK – elektrotechnika, strojírenství, 
informační technologie a life –sciences.    

Realizátor: JMK, JIC, KHK JM Spolupracující subjekty: VŠ, AVČR, v.v.i., Brno, 
fakultní nemocnice, RRA JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: financování aktivit na 
rozvoj spolupráce firem v „klastrech“ 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit Financování krajem: nelze jednoznačně určit 

Cílová skupina: technologické firmy  Územní dopady: JMK  

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet fungujících klastrů, 
počet podpořených společných projektů 

 
 
B.2 Podpora vědy, výzkumu a vývoje  (se zvláštním zřetelem na lidské zdroje ve VaV, 
popularizaci VaV a využití výsledků VaV v aplikačním sektoru)  
B.2.1 Rozvíjení mezinárodních mobilitních programů pro studenty, doktorandy, mladé 
vědce a zkušené vědce (incoming/outgoing/reintegrace). 
Realizátor: Jihomoravské centrum pro 
mezinárodní mobilitu (JCMM) 

Spolupracující subjekty: JMK, VŠ, Brno, AVČR, 
v.v.i., fakultní nemocnice   

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor vnějších 
vztahů; Odbor regionálního rozvoje 

Způsob zapojení kraje: financování konkrétních 
programů (např. SOMOPRO)  

Předpokládané náklady realizace: 40 mil. 
Kč/rok  Financování krajem: cca 30 mil. Kč/rok 

Cílová skupina: zahraniční studenti, zahraniční 
vědci, reintegrující se Češi Územní dopady: nemá přímý územní dopad 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet „incoming“ vědců, 
počet outgoing studentů, počet reintegrací vědců  

B.2.2 Rozvíjení servisu pro zahraniční vědce.  
Realizátor: Jihomoravské centrum pro 
mezinárodní mobilitu 

Spolupracující subjekty: JMK, VŠ, AVČR, RRA 
JM, Brno 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor vnějších 
vztahů   

Způsob zapojení kraje: financování aktivit na 
posílení integrace zahraničních vědců   

Předpokládané náklady realizace: 1 mil. Kč/rok  Financování krajem: 0,5 mil. Kč/rok  
Cílová skupina: zahraniční vědci a reintegrující 
se čeští vědci Územní dopady: Brno a okolí 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet konzultovaných 
klientů (zahraničních vědců)   
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B.2.3 Podpora akcí na popularizaci výzkumu, vývoje a inovací (např. realizace projektu 
Moravského science centra). 

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: JCMM, Brno, VŠ, 
AVČR, v.v.i., nemocnice, firmy, JIC, RRAJM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
regionálního rozvoje  

Způsob zapojení kraje: kraj je nositelem 
projektu, řídí výstavbu, provozovatelem bude 
jím určená instituce, např. realizace aktivit 
„Jihomoravská hlava“ apod. 

Předpokládané náklady realizace: 750 mil. Kč  Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: děti, studenti, rodiny, veřejnost  Územní dopady: nemá přímý územní dopad 

Období realizace: 2010–2013 

Výstupní indikátory: počet realizovaných 
popularizačních akcí, počet účastníků akcí, počet 
m2 hrubé podlažní plochy Moravského science 
centra 

B.2.4 Podpora medializace výsledků VaV a rozvinutí mezinárodního marketingu výsledků 
VaV – např. zřízení „International Scientific Press Office“.  

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: JCMM, Brno, VŠ, 
AVČR, v.v.i., nemocnice, firmy, JIC, RRA JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
regionálního rozvoje, Odbor vnějších vztahů  Způsob zapojení kraje: finanční podpora 

Předpokládané náklady realizace: 2 – 4 mil. 
Kč/rok   Financování krajem: 2 – 4 mil. Kč/rok   

Cílová skupina: zahraniční výzkumná 
pracoviště, zahraniční technologické firmy 
s ambicí expanze/hledající nové výzkumné 
projekty  

Územní dopady: nemá přímý územní dopad 

Období realizace: 2011–2013 
Výstupní indikátory: počet medializovaných 
výsledků, stav realizace „International Scientific 
Press Office“ 

B.2.5 Podpora internacionalizace VaV – zapojování VaV týmů a firem do 7. Rámcového 
programu pro VaV.  
Realizátor: JMK, JIC, JCMM, KHK JM Spolupracující subjekty: VŠ, AVČR, Brno 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
regionálního rozvoje  

Způsob zapojení kraje: financování 
specializovaných akcí (brokerage events), 
podpora univerzit ve větší snaze se zapojovat do 
projektů 7. RP (např. formou financování 
jednoho experta na  VŠ v oblasti RP)  

Předpokládané náklady realizace: 2 mil. Kč  Financování krajem: 1 mil. Kč/rok  
Cílová skupina: výzkumné týmy, firmy  Územní dopady: nemá přímý územní dopad 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet podaných / 
úspěšných žádostí do 7. RP, počet úspěšně 
realizovaných projektů s dopady do praxe 

B.2.6  Podpora rozvoje transferu technologií z VŠ a AVČR do aplikační sféry (firem).  
Realizátor: Jihomoravské inovační centrum ve 
spolupráci s vysokými školami 

Spolupracující subjekty: JMK, VŠ, AVČR, 
Brno, KHK JM, RRA JM 
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Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
regionálního rozvoje  

Způsob zapojení kraje: politická podpora 
nastavování systému komercializace výsledků 
VaV na univerzitách; financování aktivit spojené 
s aktivním vyhledáváním komerčně uplatnitelných 
výsledků VaV – technology scouting a aktivit 
spojených s prodejem licencí; financování aktivit 
na podporu kontrahovaného výzkumu – např. 
inovační vouchery   

Předpokládané náklady realizace: 8 mil. Kč  Financování krajem: 8 mil. Kč/rok  
Cílová skupina: výzkumné týmy, firmy  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet 
komercionalizovaných výsledků VaV  

B.2.7 Podpora intersektorální mobility mezi VaV institucemi a firmami. 

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: VŠ, AVČR, v.v.i., 
nemocnice, firmy 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
regionálního rozvoje 

Způsob zapojení kraje: politická podpora, 
financování neuznatelných nákladů  

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit Financování krajem: nelze jednoznačně určit 

Cílová skupina: VŠ, AVČR, v.v.i., nemocnice  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet člověkoměsíců 
strávených v hostující instituci   

B.2.8 Podpora projektů financovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace (zejména CEITEC a ICRC).  

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: Brno, JIC, JCMM, RRA 
JM, VŠ, AVČR, v.v.i., nemocnice 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
regionálního rozvoje, Odbor vnějších vztahů 

Způsob zapojení kraje: politická podpora (např. 
formou zastoupení JMK v Bruselu), financování 
a částečné zajišťování marketingu výsledků VaV 
(popularizace VaV) 

Předpokládané náklady realizace: 2 mil. Kč/rok Financování krajem: 2 mil. Kč/rok 
Cílová skupina: VŠ, AVČR, v.v.i., nemocnice  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: objem realizovaných 
investic, počet nových pracovních míst ve VaV  

 
 
B.3 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí  

B.3.1 Vytvoření systému péče o domácí a zahraniční investory s jasným vymezením 
kompetencí a realizace této péče. 

Realizátor: JMK nebo pověřený subjekt (RRA 
JM) 

Spolupracující subjekty: Brno, RRA JM, JIC, 
KHK JM, podniky, univerzity, úřady práce, 
personální agentury, CzechInvest 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
regionálního rozvoje 

Způsob zapojení kraje: nastavení zásad 
komunikace veřejného sektoru s firmami 
v regionu a určení odpovědností mezi ostatní 
instituce, realizace pravidelného intenzivního 
sběru a vyhodnocování informací od podniků  

Náklady realizace: 2 mil. Kč  Financování krajem: 2 mil. Kč 
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Cílová skupina: technologické firmy  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet provedených 
konzultací s firmami spojených s rozvojem 
podnikání v území kraje 

B.3.2 Identifikace potřebných legislativních změn na podporu malého a středního 
podnikání v JMK a vyvíjení  tlaku na jejich provedení. 
Realizátor: JMK, Krajská hospodářská komora 
jižní Moravy 

Spolupracující subjekty: podniky, univerzity, 
RRA JM, JIC  

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
regionálního rozvoje, Odbor kanceláře hejtmana 

Způsob zapojení kraje: sběr informací od 
ostatních institucí, které komunikují s podniky  

Náklady realizace: 0,5 mil. Kč  Financování krajem: nelze jednoznačně určit 
Cílová skupina: podnikatelé Územní dopady: nemá územní dopady 

Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory: počet návrhů změn a jejich 
schválení  

B.3.3 Podpora obchodních misí, které povedou k expanzi jihomoravských firem. 

Realizátor: KHK JM Spolupracující subjekty: JMK, podnikatelské 
subjekty, RRA JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
regionálního rozvoje, Odbor vnějších vztahů 

Způsob zapojení kraje: konzultace, analytická 
činnost, tvorba nabídek podnikatelských 
nemovitostí (web, katalog), koordinace postupů 
dotčených institucí, příprava vhodných nástrojů 
regenerace brownfields 

Náklady realizace: nelze vyčíslit Financování krajem: nelze jednoznačně určit 
Cílová skupina: podnikatelské subjekty Územní dopady: nelze jednoznačně stanovit 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet obchodních misí, 
počet zúčastněných subjektů 

B.3.4 Podpora in-comingových podnikatelských misí (především pro podnikatele z 
 Rakouska), které povedou k podpoře jejich spolupráce se subjekty v JMK 

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: BVV,  konzulát 
Rakouské republiky 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor vnějších 
vztahů, Odbor regionálního rozvoje 

Způsob zapojení kraje: dotační program pro 
podnikatele z Rakouska podporujících jejich 
účast na vybraných veletrzích 

Náklady realizace: nelze vyčíslit Financování krajem: nelze jednoznačně určit 
Cílová skupina: podnikatelské subjekty Územní dopady: nelze jednoznačně stanovit 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet podpořených 
vystavujících subjektů na BVV 

B.3.5 Rozvojová pomoc hospodářsky slabým regionům  
Realizátor: JMK  Spolupracující subjekty:   
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor vnějších 
vztahů 

Způsob zapojení kraje: podpora vzájemné 
spolupráce; finanční a materiální podpora 

Náklady realizace: nelze vyčíslit Financování krajem: nelze jednoznačně určit 
Cílová skupina: nelze určit Územní dopady: bez územních dopadů v JMK 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet podpořených 
rozvojových aktivit lokalizovaných 
v hospodářsky slabých regionech 
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B.3.6 Podpora spolupráce Jihomoravského kraje se zahraničními regiony 
Realizátor: Kancelář Jihomoravského kraje pro 
meziregionální spolupráci  Spolupracující subjekty: JMK 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor vnějších 
vztahů 

Způsob zapojení kraje: podpora zastoupení 
Jihomoravského kraje v klíčových regionech pro 
Jihomoravský kraj (Belgie, Srbsko, ...) 

Náklady realizace: nelze jednoznačně stanovit Financování krajem: průběžně 
Cílová skupina: nelze určit Územní dopady: bez územních dopadů v JMK 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet akcí s účastí 
zastoupení Jihomoravského kraje, počet 
tiskových zpráv souvisejících s jejich činností 

B.3.7 Podpora řešení regenerace brownfields. 
Realizátor: JMK, RRA JM  Spolupracující subjekty: Brno, JMK, obce  

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor 
regionálního rozvoje, Odbor územního 
plánování a stavebního řádu 

Způsob zapojení kraje: konzultace, analytická 
činnost, tvorba nabídek podnikatelských 
nemovitostí (web, katalog), koordinace postupů 
dotčených institucí, příprava vhodných nástrojů 
regenerace brownfields 

Náklady realizace: nelze vyčíslit Financování krajem: nelze jednoznačně určit 
Cílová skupina: nelze vyčíslit Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet regenerovaných 
brownfields, počet ha regenerované plochy 
brownfields 

 
Pozn.: Některé z výše specifikovaných aktivit navrhuje také řešit Regionální inovační 
strategie Jihomoravského kraje na léta 2009-2013. Program rozvoje kraje tímto 
explicitně podporuje důslednou implementaci Regionální inovační strategie 
Jihomoravského kraje.  
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C. DOSTUPNOST A OBSLUŽNOST  
Dopravní infrastruktura je důležitou podmínkou rozvoje podnikání i fungování jednotlivých 
obcí. Kraj jako vlastník a správce silnic II. a III. třídy investuje značné prostředky do těchto 
komunikací. Pro rozvoj kraje a kvalitu života je důležité zajištění obslužnosti veřejnou 
dopravou. Vzhledem k vysoké investiční náročnosti dopravních projektů je nezbytné 
soustředění na klíčové akce a hledání nejlepší kombinace způsobů dopravy. 

 
Cíl: Zkvalitnit dopravní infrastrukturu, podpořit budování páteřních komunikací a zajistit 
obslužnost území kraje veřejnou dopravou. 
 
Východiska: 

• Dobrá poloha Jihomoravského kraje v dopravní síti.  
• Nedobudované páteřní komunikace. 
• Silná orientace dopravní sítě na Brno – přetížení dopravních uzlů ve městě a okolí. 
• 134 km dálnic, 446 km silnic I. třídy, 1436 km silnic II. třídy a 2438 km silnic III. 

třídy. 
• Železniční síť tvořena 13 celostátními dráhami a 9 regionálními dráhami (celkem 790 

km, z toho 574 km připadá na celostátní dráhy) – limitované kapacity v souvislosti 
s IDS JMK. 

• Mezinárodní letiště Brno-Tuřany – 506 174 odbavených cestujících v roce 2008; tři 
pravidelné linky k 1. 9. 2009. 

• Více než 3600 km cyklotras. 
• V Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje v roce 2009 začleněno 

76 % obcí (513) s 91 % obyvatel. 
 
Působnost: V oblastech dopravní obslužnosti působnost samostatná, v oblasti správy 
dopravní infrastruktury kombinace samostatné a přenesené působnosti 
 
Odpovědný člen RJMK: 

• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti dopravy – dopravní infrastruktury a v 
oblasti majetku JMK souvisejícího s dopravní infrastrukturou JMK 

• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti dopravy – veřejné osobní dopravy a 
dopravní obslužnosti 

• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti územního plánování 
 
 
C.1 Zlepšení klíčové dopravní infrastruktury kraje 
C.1.1 Aktivní podpora dokončení projektové přípravy a zahájení realizace rychlostní 
komunikace R43 (Troubsko – Kuřim – Sebranice – Moravská Třebová). 

Realizátor: Ředitelství silnic a dálnic Spolupracující subjekty: Jihomoravský kraj, 
obce, Ministerstvo dopravy 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor územního 
plánování a stavebního řádu, odbor dopravy 

Způsob zapojení kraje: vyjednávání financování 
a podpora při přípravě dokumentace, řešení 
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návazností 
Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: – 

Cílová skupina: obyvatelé a dopravci Územní dopady: Brno, severní část kraje. 

Období realizace: Nelze jednoznačně určit 
Výstupní indikátory: stav územně plánovací 
dokumentace, zahájení realizace, délka 
vybudované silnice v km 

C.1.2 Aktivní podpora dokončení projektové přípravy a zahájení realizace pokračování 
rychlostní komunikace R52 (Pohořelice – Mikulov – státní hranice). 
Realizátor: Ředitelství silnic a dálnic Spolupracující subjekty: Jihomoravský kraj 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor územního 
plánování a stavebního řádu, odbor dopravy 

Způsob zapojení kraje: vyjednávání financování 
a podpora při přípravě dokumentace, řešení 
návazností 

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: – 

Cílová skupina: obyvatelé a dopravci Územní dopady: obce z ORP Pohořelice a 
Mikulov  

Období realizace: 2010–2013  Výstupní indikátory: zahájení realizace, délka 
vybudované silnice v km 

C.1.3 Aktivní podpora dokončení projektové přípravy a zahájení realizace pokračování 
rychlostní komunikace R55 (Břeclav – Hodonín – Moravský Písek – Hulín (Zlínský kraj)). 
Realizátor: Ředitelství silnic a dálnic Spolupracující subjekty: Jihomoravský kraj 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor územního 
plánování a stavebního řádu, odbor dopravy 

Způsob zapojení kraje: podpora při vyjednávání a 
při přípravě dokumentace, řešení návazností 

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: – 

Cílová skupina: obyvatelé a dopravci Územní dopady: Jihovýchodní část okresu 
Břeclav a okres Hodonín 

Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory: zahájení realizace, délka 
vybudované silnice v km 

C.1.4 Podpora zkapacitnění dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice. 
Realizátor: Ředitelství silnic a dálnic Spolupracující subjekty: Jihomoravský kraj 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: podpora při vyjednávání a 
při přípravě dokumentace, řešení návazností 

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno  Financování krajem: – 

Cílová skupina: obyvatelé a dopravci Územní dopady: Brno a okolní obce na trase 
daného úseku D1 

Období realizace: nelze jednoznačně určit. Výstupní indikátory: zahájení realizace, délka 
rozšíření v km 

C.1.5 Podpora územní a projektové přípravy jihozápadní (Troubsko – Modřice – Chrlice) a 
jihovýchodní tangenty (Chrlice – Holubice). 
Realizátor: Ředitelství silnic a dálnic Spolupracující subjekty: Jihomoravský kraj 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor územního 
plánování a stavebního řádu 

Způsob zapojení kraje: podpora při vyjednávání a 
při přípravě dokumentace, řešení návazností 

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: – 
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Cílová skupina: obyvatelé a dopravci Územní dopady: Přiléhající obce v okolí Brna  

Období realizace: nelze jednoznačně určit Výstupní indikátory: zahájení realizace, délka 
vybudovaných úseků v km 

C.1.6 Podpora rychlého dokončení rozestavěných staveb a zahájení výstavby dalších staveb 
velkého městského okruhu v Brně. 
Realizátor: Ředitelství silnic a dálnic Spolupracující subjekty: Brno, Jihomoravský kraj 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: řešení návazností, obecná 
podpora 

Předpokládané náklady realizace: bude 
upřesněno průběžně Financování krajem: – 

Cílová skupina: obyvatelé a dopravci Územní dopady: Brno 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: délka vybudovaných úseků 
v km 

C.1.7 Podpora dokončení projektové přípravy a zahájení realizace modernizace silnice I/53 
Pohořelice – Znojmo. 
Realizátor: Ředitelství silnic a dálnic Spolupracující subjekty: Jihomoravský kraj 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: podpora při vyjednávání a 
při přípravě dokumentace, řešení návazností 

Předpokládané náklady realizace: nebylo dosud 
stanoveno Financování krajem: – 

Cílová skupina: obyvatelé, dopravci Územní dopady: Znojemsko 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: délka vybudovaných úseků 
v km 

C.1.8 Příprava a zahájení realizace obchvatů krajských silnic dopravně exponovaných 
sídel (Tuřany, Slatina, Hradčany, Čebín, Želešice) 
Realizátor: SÚS JMK Spolupracující subjekty: JMK, města a obce 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: podpora projektové 
dokumentace, financování nebo spolufinancování 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: obyvatelé, dopravci Územní dopady: území dopravně exponovaných 
sídel 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet nových obchvatů, 
délka vybudovaných obchvatů v km 

C.1.9 Podpora přestavby železničního uzlu Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního 
nádraží. 
Realizátor: Správa železniční dopravní cesty Spolupracující subjekty: Brno, Jihomoravský kraj 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor územního 
plánování a stavebního řádu 

Způsob zapojení kraje: podpora při vyjednávání a 
při přípravě dokumentace, řešení návazností 

Předpokládané náklady realizace: I. část 
osobního nádraží 9172,9 mil. Kč, úprava trasy 
nákladního průtahu 2578,2 mil. 

Financování krajem: 2010 - 14 mil. Kč, 2011 - 91 
mil. Kč 

Cílová skupina: obyvatelé, cestující Územní dopady: Brno 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: stav realizace přestavby 
ŽUB 
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C.1.10 Podpora územní a projektové přípravy severojižního kolejového diametru v Brně. 
Realizátor: Správa železniční dopravní cesty Spolupracující subjekty: Brno, JMK 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: podpora při vyjednávání a 
při přípravě dokumentace, řešení návazností 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit 

Financování krajem: bude upřesněno v pozdější 
době 

Cílová skupina: obyvatelé Územní dopady: Brno a okolní obce 

Období realizace: 2012-2013 Výstupní indikátory: stav zpracované 
dokumentace 

C.1.11 Podpora zdvojkolejnění tratě č. 240 v úseku Střelice – Zastávka a modernizace a 
elektrizace v úseku Brno – Jihlava.  
Realizátor: Správa železniční dopravní cesty Spolupracující subjekty: Jihomoravský kraj 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: podpora při vyjednávání a 
při přípravě dokumentace, řešení návazností 

Předpokládané náklady realizace:  Financování krajem: – 
Cílová skupina: obyvatelé, cestující Územní dopady: obce v okolí tratě 
Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: stav realizace 
C.1.12 Podpora modernizace tratě č. 300 Brno – Přerov (I. etapa Blažovice – Nezamyslice). 
Realizátor: Správa železniční dopravní cesty Spolupracující subjekty: Jihomoravský kraj 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: podpora při vyjednávání a 
při přípravě dokumentace, řešení návazností 

Předpokládané náklady realizace: bude 
upřesněno na základě dalšího jednání Financování krajem: –  

Cílová skupina: obyvatelé, cestující Územní dopady: Obce v okolí tratě 
Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: stav realizace 
C.1.13 Podpora širšího zapojení letiště Brno-Tuřany do kombinované dopravy. 

Realizátor: Letiště Brno Spolupracující subjekty: Brno, Jihomoravský 
kraje 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy 
Způsob zapojení kraje: podpora při vyjednávání a 
při přípravě dokumentace, řešení návazností, 
finanční podpora 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit Financování krajem: nelze dosud stanovit 

Cílová skupina:  Územní dopady: Brno, přilehlé obce u letiště 

Období realizace: 2010–2013  
Výstupní indikátory: zvýšení objemu 
přepravovaného nákladu z jednotlivých způsobů 
dopravy 

C.1.14 Podpora zavádění telematiky ke zvýšení plynulosti provozu na nejzatíženějších 
dopravních komunikacích v kraji. 

Realizátor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Spolupracující subjekty: JMK, SÚS JMK, město 
Brno, Ministerstvo dopravy 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: podpora při přípravě 
Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit Financování krajem: –  

Cílová skupina: obyvatelé, dopravci  Územní dopady: Nelze jednoznačně určit 
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Období realizace: 2010–2013  
Výstupní indikátory: počet vybudovaných 
telematických prvků, snížení výskytu dopravních 
zácp 

C.1.15 Podpora realizace protihlukových opatření v dopravně exponovaných oblastech 
kraje (přeložky komunikací, obchvaty, protihlukové bariéry, stavební a organizační 
opatření).  
Realizátor: ŘSD, SŽDC, SÚS JMK Spolupracující subjekty: Brno, JMK, KHS 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: podpora vytipování 
vhodných míst, spolufinancování 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit 

Financování krajem: nelze v současné době 
stanovit 

Cílová skupina: obyvatelé  Územní dopady: Nelze jednoznačně určit. 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet a délka 
vybudovaných protihlukových staveb, míra 
snížení hluku po realizaci opatření  

C.1.16 Podpora přípravy nadregionálního veřejného logistického centra v brněnské 
aglomeraci a podpora zlepšování podmínek pro posílení kombinované dopravy. 

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: Brno, obce v rámci 
aglomerace 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: vytipování vhodných 
míst, koordinace, vyjednávání 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit 

Financování krajem: bude upřesněno v pozdější 
době 

Cílová skupina: podnikatelé Územní dopady: Nelze jednoznačně určit. 
Období realizace: 2011–2013 Výstupní indikátory: stav dokumentace  
C.1.17 Zpracování aktualizace studie rozvoje letiště Brno-Tuřany a zpracování studie 
proveditelnosti rozšíření leteckých linek z letiště Brno-Tuřany. 
Realizátor: Letiště Brno Spolupracující subjekty: JMK, Brno 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: finanční podpora 
zpracování 

Předpokládané náklady realizace: několik set 
tisíc Kč 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 

Cílová skupina: dopravci, cestující Územní dopady: Brno 
Období realizace: 2010–2011  Výstupní indikátory: stav studie 
C.1.18 Prověření napojení jižní Moravy vodní cestou na Dunaj. 
Realizátor: ŘVC, Povodí Moravy Spolupracující subjekty: JMK 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: politická podpora, 
spolufinancování 

Předpokládané náklady realizace:  Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 

Cílová skupina: dopravci (vodní doprava), 
vodohospodáři, zemědělci, rekreanti 

Územní dopady: zejména Břeclavsko, 
Hodonínsko 

Období realizace: 2010-2013 Výstupní indikátory: stav realizace projektu 
napojení na Dunaj 
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Schéma plánovaných nosných staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR v Jihomoravském kraji 
Pramen: www.silnicenamorave.cz  
 
C.2 Zlepšení regionální dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti 
C.2.1 Dokončení Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) na 
území celého kraje a optimalizace IDS JMK. 
Realizátor: KORDIS Spolupracující subjekty: dopravci, JMK 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: finanční podpora, 
spolupráce na přípravě 

Předpokládané náklady realizace: bude doplněno 
po schválení rozpočtu na rok 2010 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 

Cílová skupina: obyvatelé Územní dopady: Znojemsko 

Období realizace: dokončení 2010, optimalizace 
po celé období platnosti programu 

Výstupní indikátory: počet zapojených obcí, míra 
využití jednotlivých spojů, míra spokojenosti 
cestujících dle průzkumů 

C.2.2 Propojení IDS JMK se systémy v sousedních státech (Slovensko, Rakousko). 
Realizátor: KORDIS Spolupracující subjekty: dopravci, JMK 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: finanční podpora, 
spolupráce na přípravě 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: obyvatelé Územní dopady: JMK 

http://www.silnicenamorave.cz


PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010–2013 – NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

40 
 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet přeshraničních linek, 
uznávání cestovních dokladů, počet hraničních 
přechodů zapojených do systému 

C.2.3 Příprava a realizace přestupních terminálů IDS JMK a jejich propojení s prvky 
bezmotorové dopravy. 

Realizátor: KORDIS Spolupracující subjekty: JMK, obce, dopravci, 
SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: organizační podpora, 
koordinace s dalšími projekty, finanční podpora 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: obyvatelé Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013  
Výstupní indikátory: počet nových či upravených 
terminálů, počet vybudovaných prvků pro 
nemotorovou dopravu 

C.2.4 Podpora budování záchytných parkovišť a systému „Bike and Ride“ na uzlech IDS 
JMK. 

Realizátor: obce Spolupracující subjekty: obce, JMK, SŽDC, 
KORDIS, SOM JM  

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy 
Způsob zapojení kraje: podpora projektové 
dokumentace, koordinace s dalšími projekty, 
finanční podpora 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: obyvatelé Územní dopady: uzlové obce IDS 

Období realizace: 2011 - 2013 
Výstupní indikátory: počet a plocha 
vybudovaných parkovišť, počet nových 
cyklostojanů, počet půjčoven kol 

C.2.5 Zavedení elektronického odbavování cestujících a příprava integrace poplatků za 
systémy „Park&Ride“ do tarifů IDS JMK. 
Realizátor: KORDIS Spolupracující subjekty: dopravci, JMK 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: podpora přípravy 
dokumentace, spolufinancování  

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: obyvatelé Územní dopady: nelze jednoznačně určit 
Období realizace: 2010–2013  Výstupní indikátory: stav realizace 
C.2.6 Rozvoj telematiky v řízení a provozu IDS JMK, zlepšování návazností spojů a 
zvyšování kvality obslužné infrastruktury. 

Realizátor: KORDIS Spolupracující subjekty: JMK, dopravci, SŽDC, 
DPMB 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: koordinace, podpora při 
přípravě a realizaci, finanční podpora 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: dopravci, cestující  Územní dopady: Nelze jednoznačně určit 
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Období realizace: 2010–2013  
Výstupní indikátory: počet vybudovaných prvků, 
počet zkvalitněných dispečinků, počet nových 
informačních prvků pro cestující 

C.2.7 Podpora přípravy a realizace modernizace dílčích částí železniční sítě jako součásti 
procesu zkvalitňování obslužnosti v rámci IDS JMK – Křenovická spojka, Boskovická 
spojka, modernizace a elektrizace traťových úseků Hrušovany – Židlochovice a Šakvice – 
Hustopeče. 
Realizátor: Správa železniční dopravní cesty Spolupracující subjekty: JMK, KORDIS 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: podpora při vyjednávání a 
při přípravě dokumentace, řešení návazností 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit. 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: obyvatelé Územní dopady: různé části JMK 
Období realizace: 2010–2013  Výstupní indikátory: délka nových úseků v km 
C.2.8 Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech 
Realizátor: Správa železniční dopravní cesty Spolupracující subjekty: JMK, KORDIS 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy 

Způsob zapojení kraje: podpora při projednávání 
rušení železničních přejezdů, aktivní spolupráce 
v rámci krajských přejezdových komisí, finanční 
spoluúčast na zvýšení bezpečnosti na žel. 
přejezdech 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit. Financování krajem: nelze dosud stanovit 

Cílová skupina: obyvatelé, dopravci Územní dopady: Jihomoravský kraj 

Období realizace: 2010–2013  
Výstupní indikátory: počet zrušených 
železničních přejezdů, počet přejezdů se 
zvýšeným zabezpečením 

C.2.9 Podpora ekologizace dopravy – podpora moderního vozového parku dopravců 
zajišťujících provoz regionální veřejné dopravy. 
Realizátor: Dopravní podnik města Brna, ostatní 
dopravci, JMK Spolupracující subjekty: obce, dopravci 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: koordinace, podpora 
přípravy 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit. 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: obyvatelé Územní dopady: nemá přímé územní dopady 

Období realizace: 2010–2013  Výstupní indikátory: počet 
nových/modernizovaných vozidel 

C.2.10 Podpora rozvoje městské dopravy – omezení individuální automobilové dopravy 
v centrech měst. 
Realizátor: města  Spolupracující subjekty: JMK, DPMB, dopravci   
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: podpora při přípravě  
Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit. Financování krajem: – 

Cílová skupina: obyvatelé Územní dopady: centra větších měst 

Období realizace: 2010–2013  Výstupní indikátory: počet automobilů v centru, 
plocha pěších zón, počet odstavných parkovišť 
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C.2.11 Realizace souvislých oprav povrchu významných ucelených úseků silnic II. a III. 
třídy. 
Realizátor: Správa a údržba silnic JMK Spolupracující subjekty: Jihomoravský kraj, obce 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: financování, podpora 
zajištění příspěvkovou organizací kraje 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit. 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: obyvatelé a dopravci Územní dopady: nelze obecně specifikovat 

Období realizace: 2010–2013  Výstupní indikátory: délka opravených 
komunikací 

C.2.12 Rekonstrukce, opravy a výměny mostů ve špatném a havarijním stavu na silnicích 
II. a III. třídy. 
Realizátor: Správa a údržba silnic JMK Spolupracující subjekty: Jihomoravský kraj 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: financování, podpora 
zajištění příspěvkovou organizací kraje 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit. 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: obyvatelé a dopravci Územní dopady: nelze obecně specifikovat 
Období realizace: 2010–2013  Výstupní indikátory: počet opravených mostů 
C.2.13 Optimalizace posypového managementu a údržby komunikací. 
Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: obce, ŘSD, SÚS JMK 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor životního 
prostředí, Odbor dopravy 

Způsob zapojení kraje: finanční podpora, 
koordinace 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit. 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: obyvatelé  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013  
Výstupní indikátory: změna objemu a struktury 
posypových hmot, délky komunikací dle typu 
údržby 

C.2.14 Zpracování přehledu nepotřebné dopravní infrastruktury a nalezení nejvhodnějších 
způsobů nového využití. 
Realizátor: JMK, obce Spolupracující subjekty: SÚS JMK, ŘSD, SŽDC 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor dopravy Způsob zapojení kraje: koordinace, přímá 
podpora zpracování 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit 

Financování krajem: finanční nároky budou 
minimální 

Cílová skupina: vlastníci dopravní infrastruktury  Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010 

Výstupní indikátory: počet subjektů se 
zpracovanými přehledy nepotřebné dopravní 
infrastruktury, počet jednotek majetku s novým 
využitím 
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D. ATRAKTIVNOST DESTINACE 
Cestovní ruch tvoří velmi široké spektrum aktivit a procesů, které jsou provozovány ještě 
rozsáhlejším souborem aktérů – od různých úrovní veřejné sféry (obce, mikroregiony, 
neziskové organizace…) přes úroveň podnikatelských subjektů (hotely, restaurace, 
půjčovny…) až po jejich smíšené formy (organizace cestovního ruchu, místní akční 
skupiny…). Tito aktéři mají velmi rozdílné zájmy, které je z důvodu plynulého rozvoje 
cestovního ruchu nutné koordinovat. V Jihomoravském kraji se některé úspěšné kroky již 
udělaly (založení Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, koordinace TIC…), ale mnoho 
jich stále chybí (výraznější koordinace OCR, podpora veřejně-soukromého partnerství…). 
Rozsah turistických marketingových aktivit v Jihomoravském kraji i mimo něj je velmi široký 
a dalo by se říci i dostatečný. Problém spočívá spíše v jejich konkrétní tematické profilaci a 
priorizaci (např. téma víno, rodáci…), výběru vhodných cílových skupin (senioři, účastníci 
kongresů…), tvorbě jasné značky apod. V tomto ohledu by měly mít subjekty 
Jihomoravského kraje konkrétní a detailní marketingovou strategii cestovního ruchu. 
Jihomoravský kraj kvůli absenci vysokých hor postrádá zimní sezónu. To je spolu 
s charakterem krajských atraktivit jednou z hlavních příčin kratší doby pobytu návštěvníků, 
než je tomu v jiných krajích. Jednou z významných cest k prodloužení pobytu v kraji je rozvoj 
lázeňství. Téma lázeňství je proto vnímáno Jihomoravským krajem jako významná priorita a 
od podpory v této oblasti očekává zvýšení celkového přínosu cestovního ruchu celému kraji. 
Základní turistická infrastruktura je v kraji dostatečně kvantitativně rozvinuta, spíše je potřeba 
jí stále zkvalitňovat a adekvátně doplňovat o doprovodnou infrastrukturu a služby, které jsou 
často velmi nedostatečné. Významný potenciál Jihomoravský kraj spatřuje v pokračování 
rozvoje infrastruktury pro aktivní turistiku, kongresy a veletrhy nebo rekreaci u vody. 
 
Cíl: Zvýšit návštěvnost a prodloužit dobu pobytu na území Jihomoravského kraje. Zdůraznit 
jeho jedinečnost a výjimečnost. 
 
Východiska (současný stav – 2009):  

• Druhý nejnavštěvovanější kraj v ČR (1 185 770 hostů za rok 2008) X nejnižší 
průměrná doba pobytu (3,0 dne) návštěvníka ze všech krajů. 

• Dlouhodobě slabé využití lůžek (28,4 % za rok 2007) v kraji X počet ubytovacích 
zařízení i lůžek v kraji stále roste (518 ubytovacích zařízení, 32 212 lůžek). 

• Trendy za 1. pol. roku 2009 – nejvýraznější pokles návštěvnosti (o 17 %) ze všech 
krajů ČR a s ním spojených statistik (významný vliv hospodářské krize). 

• Existence lokalit v kraji s vysokou koncentrací návštěvníků (Moravský kras, 
Lednicko-valtický areál, město Brno…) X oblasti téměř bez návštěvnosti. 

• Dlouhodobý úbytek zahraničních návštěvníků ze „západních“ zemí (Německo, Itálie, 
Nizozemí) X výrazný nárůst návštěvníků ze střední a východní Evropy a dokonce i z 
exotických zemí (J. Korea – 9. místo v pořadí zahraničních hostů v JMK). 

• Existence krajské marketingové organizace Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava 
X roztříštěná struktura organizací cestovního ruchu na regionální a lokální úrovni. 

• Hlavní turistická sezóna pouze v létě X aktivity prodlužující dobu pobytu návštěvníků 
v kraji (pořádání akcí a slavností, lázeňství, kongresy…). 

 
Působnost: samostatná 
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Odpovědný člen RJMK:  
• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti strategie a programů regionálního 

rozvoje, podpory podnikání a rozvoje lázeňství, školství v záležitostech koncepce a 
optimalizace a sportu a mládeže 

• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti kultury a památkové péče, cestovního 
ruchu, strategie rozvoje lidských zdrojů, podpory vysokého školství, vědy a výzkumu, 
nestátních neziskových organizací 

 
 
D.1 Koordinace rozvoje cestovního ruchu 
D.1.1 Podpora a další rozvoj Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava a vzájemná 
spolupráce v rámci společných projektů (např. Ochutnejte Moravu, Moravia Convention 
Bureau, šetření návštěvnosti…). 
Realizátor: JMK, Brno, Svaz obchodu a 
cestovního ruchu (realizátoři jsou zakladatelé 
CCR JM) 

Spolupracující subjekty: podnikatelské subjekty, 
organizace cestovního ruchu (OCR), Česká 
centrála cestovního ruchu (ČCCR), TIC 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: projekt, přímá dotace, 
partnerství 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
odhadnout z důvodu neznalosti projektů Financování krajem: 3-4 mil. Kč / 12-16 mil. Kč 

Cílová skupina: pracovníci CCR JM, návštěvníci, 
obyvatelé Územní dopady: JMK, ČR a zahraničí 

Období realizace: 2010–2013  

Výstupní indikátory: počet realizovaných 
projektů, roční přímá dotace CCR JM, podíl 
cizích zdrojů na vloženou výši dotace z rozpočtu 
JMK 

D.1.2 Prohloubení spolupráce a společná koordinace rozvoje CR s relevantními aktéry 
(např. organizacemi cestovního ruchu, TIC, oborovými organizacemi) v jednotlivých 
turistických oblastech Jihomoravského kraje. 

Realizátor: JMK 

Spolupracující subjekty: zejména funkční OCR 
v turistických oblastech, TIC, CCR JM, město 
Brno, Svaz obchodu a cestovního ruchu, KHK 
JM, obce, RRA JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: častější společná setkání s 
aktéry, aktivnější výměna informací, partnerství 

Předpokládané náklady realizace: 0 Financování krajem: 0 

Cílová skupina: návštěvníci, obyvatelé Územní dopady: JMK s důrazem na jednotlivé 
turistické oblasti kraje 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet setkání se závěry 
s prokazatelnými pozitivními dopady do území 

D.1.3 Podpora projektů a vzájemné spolupráce subjektů veřejného a soukromého sektoru 
na různé územní úrovni (v rámci vymezených turistických oblastí kraje i mezi nimi 
navzájem, na mezikrajské – zejména sousední kraje – a přeshraniční úrovni atd.). 

Realizátor: JMK, CCR JM obce, podnikatelské 
subjekty 

Spolupracující subjekty: CCR JM, sousední kraje 
a země, OCR, ČCCR, mikroregiony, místní akční 
skupiny (MAS), TIC, KHK JM, RRA JM, SOM 
JM 
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Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: zprostředkující subjekt 
pro jednání dotčených aktérů, partnerství 

Předpokládané náklady realizace: 0 Financování krajem: 0 
Cílová skupina: návštěvníci a obyvatelé kraje i 
sousedních území 

Územní dopady: JMK, okolní území (kraje, 
sousední státy) 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet společně 
realizovaných aktivit veřejného a soukromého 
sektoru/rok 

D.1.4 Navázání a podpora intenzivnější spolupráce s domácími i zahraničními 
incomingovými cestovními kancelářemi a její další rozvoj. 
Realizátor: CCR JM,  incomingové cestovní 
kanceláře Spolupracující subjekty: JMK, ČCCR 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: vyvolání společných 
jednání, partnerství 

Předpokládané náklady realizace: 0 Financování krajem: 0 
Cílová skupina: návštěvníci, pracovníci CK Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet navázaných 
partnerství s incomingovými CK 

D.1.5 Koordinace aktivit v cestovním ruchu s okolními destinacemi a samosprávnými 
celky, a to včetně sousedních států. 

Realizátor: JMK 
Spolupracující subjekty: sousední destinace 
(turist. regiony a oblasti), kraje a státy, RRA JM, 
SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje, Odbor vnějších vztahů 

Způsob zapojení kraje: vyvolání společných 
jednání, výměna informací, partnerství 

Předpokládané náklady realizace: 1,2 mil. Kč Financování krajem: 0,3 mil. Kč / 1,2 mil. Kč 
Cílová skupina: návštěvníci a obyvatelé kraje a 
sousedních území Územní dopady: JMK, sousední území 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet jednání 
s prokazatelnými výstupy pro realizaci nebo 
rozvoj společných aktivit 

D.1.6 Podpora činností turistických informačních center. 
Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: ČCCR, CCR JM, TIC 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: analýza stavu TIC v JMK, 
dotační program, odborné poradenství pro TIC 

Předpokládané náklady realizace: 10 mil. Kč Financování krajem: 2,5 mil. Kč / 10 mil. Kč 

Cílová skupina: pracovníci TIC, návštěvníci Územní dopady: lokality v JMK, ve kterých bude 
podpořeno TIC 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet podpořených TIC 
D.1.7 Podpora významných kulturních, společenských a sportovních akcí, které mají 
významný vliv na rozvoj cestovního ruchu. 

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: CCR JM, obce, 
podnikatelské subjekty, RRA JM, SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje, Odbor kultury a památkové péče 

Způsob zapojení kraje: analýza akcí v kraji 
s nadregionálním významem, přímá dotace pro 
akce nadregionálního významu, dotační program 
pro akce regionálního významu 
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Předpokládané náklady realizace: 50 mil. Kč 
Financování krajem: 10 mil. Kč (přímé dotace) a 
2,5 mil. Kč (dotační program) / 40 mil. Kč a 10 
mil. Kč 

Cílová skupina: návštěvníci, obyvatelé Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 

Výstupní indikátory: počet podpořených akcí 
nadregionálního významu, počet podpořených 
akcí regionálního významu, počet účastníků akcí 
nadregionálního a regionálního významu 

D.1.8 Rozvíjení a posilování potenciálu lidských zdrojů v cestovním ruchu. 

Realizátor: CCR JM, odborné firmy, SŠ, VŠ 
Spolupracující subjekty: JMK, oborové 
organizace, MMR ČR, MV ČR, MŠMT ČR, 
ČCCR, Svaz obchodu a cestovního ruchu 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje, Odbor školství 

Způsob zapojení kraje: spolupráce s CCR JM při 
vzdělávacích akcích  

Předpokládané náklady realizace: 1 mil. Kč Financování krajem: 1 mil. Kč / 1 mil. Kč 
Cílová skupina: pracovníci v cestovním ruchu Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010  
Výstupní indikátory: počet proškolených 
pracovníků v CR v JMK, počet vzdělávacích 
kurzů pro pracovníky v CR 

 
 
D.2 Marketingová podpora kraje 
D.2.1 Tvorba jednoznačné a konkrétní marketingové strategie Jihomoravského kraje 
(stanovení jednoznačné marketingové značky turistického regionu Jižní Morava, definice 
hlavních marketingových aktivit a systému propagace, vymezení cílových skupin, 
specifické turistické produkty…) 

Realizátor: odborná firma Spolupracující subjekty: JMK, CCR JM, město 
Brno, BVV, SOM JM, RRA JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: tvorba zadávací 
dokumentace a výběrové řízení pro veřejnou 
zakázku: marketingová strategie CR v JMK 
(dokument) 

Předpokládané náklady realizace: 1,5 mil. Kč Financování krajem: 1,5 mil. Kč / 1,5 mil. Kč 
Cílová skupina: návštěvníci Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010 – 2011 Výstupní indikátory: existence marketingové 
strategie a její pravidelná aktualizace 

D.2.2 Pokračování a prohlubování prezentace Jihomoravského kraje nejen doma a 
v sousedních státech České republiky, ale také ve spolupráci s Českou centrálou cestovního 
ruchu i ve vzdálenějších destinacích. Podpora návštěv diplomatických sborů. 

Realizátor: JMK, CCR JM, město Brno Spolupracující subjekty: ČCCR, BVV, Krajská 
hospodářská komora 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje, Odbor vnějších vztahů 

Způsob zapojení kraje: tvorba tištěných i 
elektronických propagačních materiálů, účast na 
vybraných domácích i zahraničních veletrzích 
nejen CR (např. EXPO 2010) a dalších krajských 
akcí, partnerství v relevantních projektech, 
dotační program. Podpora vrcholových návštěv 
(podpora návštěv diplomatických sborů). 
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Předpokládané náklady realizace: cca 30 mil. Kč Financování krajem: 7-8 mil. Kč / cca 30 mil. Kč 
Cílová skupina: návštěvníci Územní dopady: nelze určit 

Období realizace: 2010–2013  

Výstupní indikátory: počet typů vydaných 
propagačních materiálů a jejich celkový počet, 
počet navštívených veletrhů a akcí, počet  
významných mezinárodních návštěv 

D.2.3 Rozšíření, obsahové prohloubení a podpora medializace oficiálního internetového 
portálu cestovního ruchu Jižní Moravy (http://www.jizni-morava.cz) a na něj navázaných 
portálů Jihomoravského kraje (např. http://www.cyklo-jizni-morava.cz nebo 
http://www.moraviaconvention.cz) jako hlavní turistické informační brány do kraje a 
důležitého marketingového nástroje. 

Realizátor: JMK, CCR JM 
Spolupracující subjekty: TIC a ostatní aktéři CR 
v JMK (doplňování informací do datové skladu) 
např. Vína z Moravy 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: správa (případně 
spolupráce na jeho rozvoji) a rozšiřování portálu 
cestovního ruchu Jižní Moravy 

Předpokládané náklady realizace: 3 mil. Kč Financování krajem: 0,75 mil. Kč / 3 mil. Kč 
Cílová skupina: návštěvníci, obyvatelé Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013  Výstupní indikátory: návštěvnost portálu 
cestovního ruchu Jižní Moravy (roční statistiky) 

D.2.4 Rozvoj vhodných turistických produktů navázaných na nejrozšířenější typy aktivní 
turistiky v Jihomoravském kraji (např. pěší a cykloturistika, gastroturistika, golfová 
turistika, rekreační plavba) a dle specifických cílových skupin. 

Realizátor: JMK, CCR JM, OCR 
Spolupracující subjekty: ČCCR, další aktéři CR 
z JMK (např. TIC, město Brno, obce, 
mikroregiony, NNO, BVV…) 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: partnerství, odborné 
poradenství, dotační titul 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
odhadnout z důvodu neznalosti projektů Financování krajem: 0 

Cílová skupina: návštěvníci Územní dopady: JMK (turistické oblasti a 
regiony) 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet nových turistických 
produktů 

D.2.5 Podpora vinařské turistiky a vinařství jako nejvýznamnější specifické atraktivity 
Jihomoravského kraje v rámci ČR (podpora marketingových materiálů vinařské turistiky, 
synergie s marketingovou podporou značky „Vína z Moravy“, podpora nových vinařských 
cyklostezek a cyklotras…) 
Realizátor: JMK, CCR JM, Národní vinařské 
centrum, Vinařský fond ČR, vinařské obce a 
mikroregiony, sdružení vinařů… 

Spolupracující subjekty: podnikatelské subjekty 
z oblasti vinařství, obce, mikroregiony, MAS, 
NNO, RRA JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: partnerství v projektech, 
tvorba propagačních materiálů, uplatňování 
marketingových nástrojů vzešlých 
z marketingové strategie CR v JMK 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
odhadnout z důvodu neznalosti projektů Financování krajem: 0,5 mil. Kč / 2 mil. Kč 

http://www.jizni-morava.cz)
http://www.cyklo-jizni-morava.cz
http://www.moraviaconvention.cz)
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Cílová skupina: návštěvníci, obyvatelé Územní dopady: JMK s důrazem na vinařské 
obce 

Období realizace: 2010–2013  Výstupní indikátory: počet turistických produktů 
s vinařskou tematikou 

D.2.6 Širší využití potenciálu významných krajských osobností, slavných událostí, příběhů 
a filmů odehrávajících se na území kraje nebo s krajem přímo souvisejících (např. J. G. 
Mendel, L. Janáček, T. G. Masaryk, A. Mucha, Věstonická Venuše, bitva u Slavkova, 
obléhání města Brna švédským vojskem, filmy o víně atd.) 

Realizátor: JMK, CRR JM Spolupracující subjekty: ČCCR, regionální 
muzea a galerie, VŠ, RRA JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje, Odbor kultury a památkové péče, Odbor 
vnějších vztahů 

Způsob zapojení kraje: analýza relevantních 
osobností, událostí nebo pověstí, které budou 
nosným předmětem propagace, tvorba 
propagačních materiálů, široká medializace v ČR 
i v zahraničí   

Předpokládané náklady realizace: 6 mil. Kč Financování krajem: 1,5 mil. Kč / 6 mil. Kč 

Cílová skupina: návštěvníci 

Územní dopady: JMK s důrazem na konkrétní 
území dle osobnosti, události, pověsti atd. (např. 
okolí Slavkova v případě bitvy u Slavkova nebo 
město Brno v případě J. G.Mendela) 

Období realizace: 2010–2013  
Výstupní indikátory: počet turistických produktů 
zaměřených na významné události, osobnosti, 
příběhy či filmy o jižní Moravě 

 
 
D.3 Rozvoj lázeňství a s ním spojené turistické infrastruktury a služeb 
D.3.1 Pokračování v rozvoji přírodních léčebných lázní v obcích Lednice, Hodonín a další 
rozvoj budoucího lázeňského centra Pasohlávky a budování návazné turistické 
infrastruktury. 
Realizátor: Lázně Hodonín, Thermal Pasohlávky, 
město Hodonín, Lednice a Pasohlávky, DSO 
Jihomoravské lázně 

Spolupracující subjekty: JMK, podnikatelské 
subjekty, Krajská správa a údržba silnic, 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje, Odbor dopravy, Odbor investic 

Způsob zapojení kraje: prováděcí dokumentace 
pro lázně Pasohlávky, přímá dotace do Thermal 
Pasohlávky, dotační program pro lázně Hodonín 
a Lednice, partnerství v projektech 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
odhadnout z důvodu neznámého rozsahu všech 
prací (celkově to budou více než stovky mil. Kč) 

Financování krajem: nelze odhadnout z důvodu 
neznámého rozsahu všech prací 

Cílová skupina: návštěvníci, lázeňští pacienti a 
personál, obyvatelé 

Územní dopady: obec Hodonín, Lednice, 
Pasohlávky a jejich sousední obce 

Období realizace: 2010–2013  Výstupní indikátory: počet přírodních léčebných 
lázní v JMK, počet lůžek v lázeňských zařízeních 

D.3.2 Průzkum možností budování dalších komplexních lázeňských zařízení ve vhodných 
lokalitách v kraji (např. Valtice, Mikulov, Lednice, Ostrov u Macochy, Klobouky u 
Brna…). 
Realizátor: JMK, dotčené obce (např. Valtice, 
Mikulov, Lednice, Ostrov u Macochy…)  

Spolupracující subjekty: odborné firmy, VŠ, MZ 
ČR 
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Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: analýza potenciálních 
lokalit pro vybudování lázeňských zařízení 

Předpokládané náklady realizace: 5 mil. Kč 
(analytická studie k jedné lokalitě – 1 mil. Kč) Financování krajem: 1 mil. Kč / 2 mil. Kč 

Cílová skupina: návštěvníci Územní dopady: JMK s důrazem na vybrané 
potenciální lokality 

Období realizace: 2010–2011  Výstupní indikátory: počet detailně 
analyzovaných případných lokalit pro lázeňství 

D.3.3 Podpora tvorby produktů zaměřených na rozvoj lázeňských a relaxačních pobytů a 
produktů, které je vhodně doplňují (gastroturistika, poznávací turistika, folklór, kulturní 
akce, vodní plavba…). 
Realizátor: JMK, CCR JM, podnikatelské 
subjekty, OCR… 

Spolupracující subjekty: mikroregiony, MAS, 
obce, NNO…  

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: dotační program, 
partnerství v projektu 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
odhadnout z důvodu neznalosti počtu projektů Financování krajem: 1 mil. Kč / 4 mil. Kč 

Cílová skupina: návštěvníci, obyvatelé Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013  Výstupní indikátory: počet turistických produktů 
relevantního zaměření 

 
 
D.4 Podpora budování doprovodné turistické infrastruktury a služeb 
D.4.1 Ochrana, rekonstrukce a následné zpřístupnění kulturních a vybraných přírodních 
atraktivit pro širokou veřejnost. 

Realizátor: JMK, ČR, vlastníci památek Spolupracující subjekty: Národní památkový 
ústav, regionální muzea, vysoké školy 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje, Odbor kultury a památkové péče, Odbor 
životního prostředí 

Způsob zapojení kraje: analýza přírodních a 
kulturních památek kraje, s ohledem na jejich 
urychlené zpřístupnění či rekonstrukci, dotační 
program, partnerství v projektech 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
odhadnout z důvodu neznalosti počtu projektů 

Financování krajem: 2 mil. Kč (dotační program) 
/ 8 mil. Kč 

Cílová skupina: návštěvníci, obyvatelé  Územní dopady: JMK s ohledem na vybrané 
lokality 

Období realizace: 2010–2013  

Výstupní indikátory: počet nově zpřístupněných 
kulturních/přírodních památek (nebo památek s 
rozšířeným zpřístupněním), počet 
zrekonstruovaných kulturních památek 

D.4.2 Pokračování v budování a údržbě turistických liniových tras a stezek (pěší, cyklo, 
hipo…). 

Realizátor: JMK, obce, mikroregiony, MAS, 
NNO 

Spolupracující subjekty: Klub českých turistů, 
Nadace Partnerství, podnikatelské subjekty, 
vlastníci pozemků  
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Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: analýza vhodných lokalit, 
příprava dokumentace ke stavebnímu povolení 
dotační program, partnerství v projektu 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
odhadnout z důvodu neznalosti počtu projektů Financování krajem: 1 mil. Kč / 4 mil. Kč 

Cílová skupina: návštěvníci, obyvatelé Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013  

Výstupní indikátory: počet kilometrů nově 
vyznačených/obnovených značení pěších tras, 
počet kilometrů nových cyklostezek/cyklotras, 
počet kilometrů nových hipostezek  

D.4.3 Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a služeb pro kongresovou a veletržní 
turistiku. 
Realizátor: CCR JM, JMK, město Brno, BVV, 
majitelé velikostně adekvátních ubytovacích 
zařízení 

Spolupracující subjekty: AHR, ČCCR 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: iniciace jednání, 
partnerství v projektu, propagace 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
odhadnout z důvodu neznalosti počtu projektů Financování krajem: 0,75 mil. Kč / 3 mil. Kč 

Cílová skupina: návštěvníci (účastníci kongresů a 
veletrhů), obyvatelé 

Územní dopady: JMK s důrazem na město Brno 
(sídlo BVV a největších kongresových zařízení) 

Období realizace: 2010–2013  
Výstupní indikátory: počet vybudovaných či 
zkvalitněných kongresových zařízení, počet 
uspořádaných kongresů/veletrhů 

D.4.4 Podpora zlepšování stavu vodních ploch (přírodních i umělých) pro koupání v kraji, 
budování nadregionálních aquaparků a infrastruktury pro rekreační plavbu (podpora 
prodloužení Baťova kanálu na soutok Moravy a Dyje i rozvoje dalších vodních cest pro 
rekreační plavbu). 
Realizátor: JMK, podnikatelské subjekty, 
vlastníci vodních ploch v kraji, správy 
příslušného povodí 

Spolupracující subjekty: obce, mikroregiony, 
MAS, Baťův kanál, Lodní doprava Vranov, 
Dopravní podnik města Brna, 1. PLAVEBNÍ …  

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje, Odbor životního prostředí 

Způsob zapojení kraje: analýza potenciálních 
vodních přírodních ploch využitelných k rekreaci 
a vodních ploch pro revitalizaci, dotační 
program, partnerství v projektu 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
odhadnout z důvodu neznalosti počtu projektů 

Financování krajem: 0,5 mil. Kč (dotační 
program pro rekreační vodní plavbu) / 2 mil. Kč 

Cílová skupina: návštěvníci, obyvatelé,  Územní dopady: JMK s důrazem na známé 
lokality rekreace u vody 

Období realizace: 2010–2013  
Výstupní indikátory: počet revitalizovaných 
vodních ploch, počet nových aquaparků, délka 
vodních cest využitelných pro rekreační plavbu 
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E. KVALITA PROSTŘEDÍ A KRAJINY 
Priorita E. provazuje a slaďuje rozvojové procesy ve vztahu k prostorovému vývoji a 
přírodnímu prostředí (životní prostředí, krajina, ochrana území, územní rozvoj, územní 
plánování, urbanizační procesy, zemědělství, rozvoj venkova). Svým pojetím usiluje o 
prostorový nadhled a o uchopení souvislostí mezi důležitými okruhy životních podmínek 
obyvatel v kraji (sídelní struktura, urbanizační tendence, liniové a plošné stavby apod.), 
činnostmi úzce spojenými s využitím širšího území (zemědělství, lesnictví) a kvalitou 
jednotlivých složek životního prostředí a akceptování jejich specifik při realizaci konkrétních 
stabilizačních nebo rozvojových záměrů v území. 
 
Cíl: Snížit negativní působení lidské činnosti na přírodu a krajinu, provázat a sladit rozvojové 
procesy ve vztahu k prostorovému vývoji a přírodnímu prostředí. 
 
Východiska:  

• Životní prostředí v kraji je relativně stabilizované, nicméně existuje řada dílčích 
problémů.  

• Ohrožení jižních částí kraje půdní erozí a výskyt extrémních druhů počasí (povodně, 
sucho). 

• Na ČOV napojeno 80 % obyvatel kraje, čištění odpadních vod ve venkovských 
oblastech stále nedostatečné. 

• Nejvíce znečištěnými vodními toky Litava a Trkmanka, dále také levostranné přítoky 
Svratky resp. Dyje. 

• Druhá nejvyšší produkce odpadů mezi kraji ČR (po Praze) – podíl recyklovaných a 
znovu využitých odpadů se zvyšuje, ale stále nízký. 

• Staré ekologické zátěže lokalizovány v roce 2008 na 656 místech kraje. 
• Vysoký počet realizovaných (na počátku roku 2008 celkem 114 k. ú. z 869 k. ú v 

JMK), zahájených (86 k. ú.) a připravovaných (77 k. ú.) komplexních pozemkových 
úprav. 

 
Působnost: převážně samostatná působnost 
 
Odpovědný člen RJMK:  

• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti rozpočtu, financí a dotací z EU, 
legislativy, rozvoje venkova a zemědělství a majetku JMK mimo majetku 
souvisejícího s dopravní infrastrukturou JMK 

• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti územního plánování 
• radní pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti životního prostředí 

 
 



PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010–2013 – NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

52 
 

E.1 Zlepšování stavu životního prostředí a zmírňování negativních dopadů lidské 
činnosti na životní prostředí 
E.1.1 Podpora výstavby čistíren odpadních vod a kanalizací s vyšší prioritou aglomerací 
nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, povodí vodní nádrže Nové Mlýny a povodí náležející 
k projektu Čisté povodí Svratky (nad Brněnskou přehradou). 

Realizátor: Obce v povodí Svratky, svazky obcí Spolupracující subjekty: JMK, ORP, vodárenské 
společnosti 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor životního 
prostředí 

Způsob zapojení kraje: koordinace, finanční 
podpora 

Předpokládané náklady realizace: Nelze vyčíslit 
Financování krajem: cca 100 mil. Kč, bude 
upřesněno po schválení rozpočtu na rok 2010 a 
rozp. Výhledu 

Cílová skupina: obce Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013  Výstupní indikátory: počet obyvatel a obcí 
napojených na ČOV 

E.1.2 Koordinace projektu Čisté povodí Svratky. 

Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: Povodí Moravy s. p., 
Město Brno 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor životního 
prostředí 

Způsob zapojení kraje: koordinace, 
spolufinancování 

Předpokládané náklady realizace: 1,3 mld. 
(celkové náklady projektu) Financování krajem: cca 20 mil. Kč 

Cílová skupina: JMK, zejména obce a obyvatelé 
v povodí řeky Svratky pod Brněnskou přehradou 
po soutok s Dyjí 

Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: kvalita povrchové vody 
v brněnské přehradě 

E.1.3 Zavedení a optimalizace systému odděleného sběru materiálově využitelných složek 
komunálních odpadů ve všech obcích Jihomoravského kraje. 

Realizátor: obce, svazky obcí Spolupracující subjekty: JMK, subjekty 
z oblasti odpadového hospodářství, SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor životního 
prostředí Způsob zapojení kraje: dotační program 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: obce, obyvatelé obcí Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 

Výstupní indikátory: naplňování cílů POH, počet 
obcí disponujících možností odděleného sběru 
materiálově využitelných složek komunálních 
odpadů 

E.1.4 Optimalizace sítě imisního monitoringu v kraji 
Realizátor: Jihomoravský kraj, ČHMÚ, 
Zdravotní ústav se sídlem v Brně Spolupracující subjekty: obce, MŽP, MZ 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor životního 
prostředí Způsob zapojení kraje: koordinace 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit Financování krajem: min. 600 tis. Kč ročně 

Cílová skupina: obyvatelé, ČHMÚ Územní dopady: JMK 
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Období realizace: 2010–2013  

Výstupní indikátory: zvýšení kvality monitoringu 
a dostupnosti pro občany, rozšíření počtu 
sledovaných ukazatelů – environmentálních 
polutantů 

E.1.5 Podpora opatření pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku, 
těkavých organických látek z primárních zdrojů a další znečišťujících látek v návaznosti 
na Integrovaný program ke zlepšování kvality ovzduší JMK. 

Realizátor: průmyslové a zemědělské subjekty, 
domácnosti 

Spolupracující subjekty: MŽP, MZ, ČOI, JMK, 
Krajská hygienická stanice, největší producenti 
emisí, obce, ORP 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor životního 
prostředí Způsob zapojení kraje: koordinace 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: obyvatelé Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 

Výstupní indikátory: snížení znečištění ovzduší, 
snížení imisní zátěže znečišťujícími látkami pod 
úroveň stanovenou platnými imisními limity v 
lokalitách, kde jsou tyto limity překračovány (v 
oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší);  
snížení imisní zátěže znečišťujícími látkami pod 
úroveň stanovenou cílovými imisními limity v 
lokalitách, kde jsou tyto cílové imisní limity 
překračovány;  
udržení podlimitní imisní zátěže v lokalitách, kde 
nedochází k překračování imisních limitů a 
cílových imisních limitů; dodržet doporučené 
hodnoty krajských emisních stropů pro oxid 
siřičitý, oxidy dusíku, VOC a amoniak 

E.1.6 Podpora projektů likvidace starých ekologických zátěží. 
Realizátor: obce, svazky obcí, podnikatelé Spolupracující subjekty: JMK 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor životního 
prostředí 

Způsob zapojení kraje: politická podpora, 
případné spolufinancování 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně určit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: obce, obyvatelé obcí Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: rozsah revitalizovaných 
ploch 

E.1.7 Podpora ekologizace energetických zdrojů a tepelně energetická sanace budov. 

Realizátor: Jihomoravský kraj Spolupracující subjekty: krajské příspěvkové 
organizace, obce, SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: spolufinancování v rámci 
provozních nákladů příspěvkových organizací 
JMK 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: budovy v majetku JMK 
(nemocnice, školy apod.) Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet nových ekologických 
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energetických zdrojů, počet zateplených budov 
E.1.8 Podpora šetrného hospodaření v lesích. 

Realizátor: Jihomoravský kraj Spolupracující subjekty: Lesy ČR, obce, 
vlastníci lesních pozemků 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor životního 
prostředí Způsob zapojení kraje: dotační program 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit 

Financování krajem: 23–25 mil. Kč, bude 
upřesněno po schválení rozpočtu na rok 2010 

Cílová skupina: vlastníci lesů, obyvatelé Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet podpořených 
subjektů hospodařících v lesích, objem 
finančních prostředků 

E.1.9 Podpora ochrany, udržení a zlepšení příznivého stavu významných přírodních lokalit 
(zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000 a přírodních parků). 
Realizátor: Jihomoravský kraj Spolupracující subjekty: MŽP, obce 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor životního 
prostředí 

Způsob zapojení kraje: finanční podpora, 
koordinace 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: geobiocenóza Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet akcí ke zlepšení stavu 
přírodních lokalit, plocha chráněných území se 
zlepšeným stavem 

E.1.10 Podpora revitalizace vodních toků a zprůchodňování vodních překážek. 
Realizátor: správci vodních toků Spolupracující subjekty: JMK 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor životního 
prostředí Způsob zapojení kraje: koordinace 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: obce Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: délka upravených vodních 
toků 

 
 
E.2 Udržitelný rozvoj území 
E.2.1 Důsledné využívání všech možností koncepčního usměrňování urbanizačních aktivit, 
usměrňování stavebních a jiných činností v území včetně prostorových aktivit na 
rozvojových pólech a rozvojových osách s důrazem na omezování negativních dopadů 
suburbanizace. 
Realizátor: Jihomoravský kraj, Brno, obce Spolupracující subjekty: obce, SOM JM 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor územního 
plánování a stavebního řádu 

Způsob zapojení kraje: koordinace, dotační 
program na tvorbu územních plánů 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit Financování krajem: – 

Cílová skupina: obce, obyvatelé dotčených území Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013  Výstupní indikátory: pokrytí území JMK 
platnými územními plány a ZÚR JMK, počet 
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podpořených územních plánů 
E.2.2 Iniciace založení partnerství obcí brněnské aglomerace a rozvoj vzájemné spolupráce 
a příprava integrovaných aglomeračních projektů. 
Realizátor: Brno, obce brněnské aglomerace Spolupracující subjekty: JMK 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: politická a organizační 
podpora, spolupráce 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit Financování krajem: nelze dosud stanovit 

Cílová skupina: Obce Územní dopady: brněnská aglomerace 

Období realizace: 2010–2013  

Výstupní indikátory: stav založení partnerství, 
počet setkání, počet společných aktivit v rámci 
partnerství; stav přípravy a realizace 
integrovaných aglomeračních projektů 

E.2.3 Podpora koordinační činnosti v oblasti rozvoje Lednicko-valtického areálu s cílem 
zabezpečit financování a trvalou péči o Lednicko-valtický areál. 

Realizátor: MŽP ČR Spolupracující subjekty: JMK, svazek obcí LVA, 
obce, MZe, MK 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje Způsob zapojení kraje: koordinace 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit. Financování krajem: – 

Cílová skupina: turisté Územní dopady: LVA areál 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet financovaných akcí 
na podporu rozvoje LVA 

E.2.4 Podpora staveb vodovodů zejména v oblastech zhoršené kvality vody a deficitu vody. 

Realizátor: Jihomoravský kraj Spolupracující subjekty: Krajská hygienická 
stanice, obce 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor životního 
prostředí Způsob zapojení kraje: finanční podpora 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit. 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: obyvatelé dotčených území Územní dopady: JMK – oblasti deficitu vody 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: délka nových vodovodů, 
kvalita vody 

E.2.5 Podpora staveb protipovodňové ochrany s důrazem na ochranu sídel a zadržení vody 
v krajině.  

Realizátor: Jihomoravský kraj Spolupracující subjekty: dotčené obce, správci 
vodních toků, SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor životního 
prostředí 

Způsob zapojení kraje: projekt, dotační program, 
koordinace, spolufinancování 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit Financování krajem: nebylo dosud určeno 

Cílová skupina: obce, obyvatelé Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet 
vybudovaných/rekonstruovaných staveb 
protipovodňové ochrany 
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E.3 Multifunkční zemědělství 
E.3.1 Podpora regionální produkce zemědělských výrobků a potravin – podpora 
marketingových akcí, klasifikace místních produktů. 
Realizátor: Jihomoravský kraj, obce, zemědělské 
organizace Spolupracující subjekty: zemědělské subjekty 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje Způsob zapojení kraje: přímá podpora 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit Financování krajem: nebylo dosud určeno 

Cílová skupina: zemědělské subjekty Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013  
Výstupní indikátory: počet uspořádaných 
marketingových akcí, počet klasifikovaných 
místních produktů 

E.3.2 Podpora vinařství. 
Realizátor: Jihomoravský kraj Spolupracující subjekty: zemědělské subjekty 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: dotační program 
(Vinařský fond) 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: zemědělské subjekty Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet aktivit na podporu 
vinařství, objem financí na podporu vinařství 

E.3.3 Podpora diverzifikace hospodářských aktivit na venkově včetně podpory zakládání a 
činnosti podnikatelských sdružení v oblasti zemědělství a navazujícího zpracovatelského 
průmyslu. 

Realizátor: Jihomoravský kraj 
Spolupracující subjekty: zemědělské a ostatní 
podnikatelské subjekty, obce, zemědělské 
organizace, SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: koordinace, osvěta, 
podpora klustrů 

Předpokládané náklady realizace: zemědělské 
subjekty, podnikatelé Financování krajem: nebylo dosud určeno 

Cílová skupina: zemědělské subjekty, turisté, 
obyvatelé Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet podpořených nových 
aktivit na venkově, struktura nových aktivit dle 
sektorů NH  

E.3.4 Podpora rozvoje včelařství, ovocnářství a lesnictví. 

Realizátor: Jihomoravský kraj Spolupracující subjekty: Zemědělské subjekty, 
Svaz včelařů 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje Způsob zapojení kraje: přímá dotace 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: zemědělské subjekty, drobní 
chovatelé a pěstitelé Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet podpořených 
drobných zemědělců 
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E.3.5 Zlepšování podmínek pro uskutečňování preventivních opatření před nepříznivými 
dopady budoucích klimatických změn nejvýrazněji se projevujících v jižních částech kraje 
(v oblastech se zhoršenými podmínkami pro zemědělství). 
Realizátor: Jihomoravský kraj Spolupracující subjekty: Zemědělské subjekty 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje Způsob zapojení kraje: dotační program 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: zemědělské subjekty Územní dopady: jižní části JMK 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet aplikovaných opatření 
ochrany před klimatickými změnami 

E.3.6 Podpora ekologického hospodaření. 
Realizátor: Jihomoravský kraj Spolupracující subjekty: Zemědělské subjekty 
Věcně příslušný odbor kraje: Odbor životního 
prostředí Způsob zapojení kraje: dotační program 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: zemědělské subjekty Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 Výstupní indikátory: počet realizovaných 
činností na podporu ekologického hospodaření 

 
 
E.4 Rozvinutí potenciálu venkova 
E.4.1 Podpora fungování venkovských svazků obcí. 

Realizátor: Jihomoravský kraj Spolupracující subjekty: obce, svazky obcí, SOM 
JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: dotační program, osvěta, 
koncepční podpora 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: svazky obcí Územní dopady: nelze jednoznačně stanovit 

Období realizace: 2010–2013  

Výstupní indikátory: objem financí na podporu 
svazků obcí, počet podpořených rozvojových 
aktivit svazků obcí, počet realizovaných 
osvětových akcí pro svazky obcí 

E.4.2 Posilování spolupráce subjektů rozvoje venkova v kraji a koordinace aktivit měnících 
prostředí venkova (včetně podpory spolkového života a tradičních venkovských řemesel a 
činností). 

Realizátor: Jihomoravský kraj, MAS 
Spolupracující subjekty: spolky, obce, svazky 
obcí, podnikatelské subjekty na venkově, KHK 
JM, NNO, SOM JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje 

Způsob zapojení kraje: partnerství, koordinace, 
propagace 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit 

Financování krajem: bude upřesněno po 
schválení rozpočtu na rok 2010 a rozp. výhledu 

Cílová skupina: podnikatelé, obce, spolky, 
obyvatelé Územní dopady: JMK 
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Období realizace: 2010–2013 

Výstupní indikátory: počet uskutečněných 
společných akcí subjektů zainteresovaných 
v rozvoji venkova, počet podpořených projektů 
na zvyšování kvality života na venkově, počet 
podpořených propagačních akcí – jarmarků 
řemesel, tradičních trhů apod. 

E.4.3 Podpora aktivit vedoucích k předkládání projektů obcí či jiných subjektů do 
jednotlivých fondů EU. 

Realizátor: Jihomoravský kraj Spolupracující subjekty: obce, RRA JM, SOM 
JM 

Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního 
rozvoje Způsob zapojení kraje: dotační program 

Předpokládané náklady realizace: nelze 
jednoznačně stanovit Financování krajem: nebylo dosud stanoveno 

Cílová skupina: obce, svazky obcí Územní dopady: JMK 

Období realizace: 2010–2013 
Výstupní indikátory: počet realizovaných aktivit 
vedoucích ke zvýšení absorpční kapacity obcí i 
jiných subjektů 
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VYSVĚTLIVKY 
 
aglomerace seskupení vzájemně blízkých sídel, kde jedno dominuje; tzn. 

město se svým okolím (předměstí, satelitní města) 
bike and ride infrastruktura umožňující bezpečné odstavení jízdního kola v 

prostorách stanice (záchytné parkoviště, úschovna), jež umožní 
cestujícímu pokračovat k cíli své cesty veřejnou dopravou 

brokerage events  specializovaná konference za účelem napojení vědecko-
výzkumných týmů a firem do 7. Rámcového programu pro VaV 
(komunitární program na podporu mezinárodní spolupráce ve 
výzkumu) 

brownfields plocha, která ztrácí nebo již ztratila svoje původní funkční 
využití (především bývalé průmyslové areály, nevyužité 
zemědělské objekty, krajina poškozená těžbou, okrajově je 
možné mezi brownfields zařadit i opuštěné vojenské areály) 

centra pro transfer technologií  ve spolupráci s výzkumnými institucemi a s vysokými školami 
napomáhají přenosu nových a dosud nevyužitých technologií do 
firem. Dále také poskytují odborné poradenství a poradenství v 
oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví 
(www.czechinvest.org). 

cyklostezka trasa pro cyklisty vybudovaná odděleně od komunikací 
s provozem motorových vozidel 

cyklotrasa trasa pro cyklisty označená orientačním dopravním nebo 
turistickým značením; může být vedena po stezce pro cyklisty, 
po vozovce nebo po vyhrazeném jízdním pruhu 

environmentální týkající se životního prostředí 
evaluace zhodnocení, vyhodnocení  
finanční fórum  prezentace firem (zpravidla malých) zástupcům fondů 

rizikového kapitálu za účelem získání finančních prostředků, 
které by banka z důvodu vysokého rizika neposkytla 

gastroturistika turistika zaměřená na místní kulinářské speciality 
incoming mobilita vědců  mobilita vědců do regionu ze zahraničních pracovišť  
incoming (v cest. ruchu) příjezdová turistika pro zahraniční návštěvníky 
informační gramotnost schopnost identifikovat, vyhledat a využít potřebné informace 
infrastruktura skupina národohospodářských odvětví zajišťujících 

předpoklady pro celkový rozvoj ekonomiky, především 
průmyslové a zemědělské výroby. Obvykle jde o vybudování 
dopravních systémů, spojů, energetických zdrojů, 
vodohospodářských zařízení, stavbu bytů, škol, zdravotnických 
zařízení, výzkumných institucí apod. Podle charakteru odvětví 
se infrastruktura dělí na ekonomickou (např. doprava, 
energetický systém) a sociální (byty, zdravotnictví, školy). 
Financována je převážně z veřejných zdrojů, vzhledem k malé 
přitažlivosti pro soukromý kapitál (nízké zisky, velká potřeba 
kapitálu a jeho pomalý obrat). 

iniciace vyvolání, podnět, uvedení 
inovace  obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených 

trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, 
zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a 
kvalifikace pracovní síly (www.czechinvest.org)  

http://www.czechinvest.org
http://www.czechinvest.org
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inovační audit  cílem realizace inovačních auditů je zvýšení absorpční kapacity 
pro nové znalosti (tržní i technologické povahy) v malých a 
středních technologických firmách. Princip veřejné intervence 
spočívá v kofinancování realizace inovačního auditu 
renomovanými konzultanty v oblasti inovačního managementu. 

inovační voucher  motivační finanční příspěvek pro stimulaci spolupráce mezi 
firemní a výzkumnou sférou  

intersektorální mobilita  mobilita pracovníků mezi vědeckovýzkumnou a firemní sférou, 
často časově omezená. Jeden z nejúčinnějších mechanismů na 
podporu spolupráce mezi těmito dvěma sférami.  

klastr  regionálně umístěný soubor navzájem propojených společností, 
specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v 
příbuzných oborech a přidružených institucí a organizací, které 
si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují, a jejichž 
vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti (www.czechinvest.org)  

kurikulární reforma reforma průběhu studia vyučované látky. Jedná se o změnu 
obsahu studia úpravou studijních plánů a učebních osnov. 
Oproti pasivnímu přejímání informací je nyní důraz kladen na 
vlastní aktivitu při studiu a vyhledávání informací.  

life-sciences  průmyslový obor zpravidla zahrnující biotechnologie, 
medicínské přístroje, farmacii atd. („vědy o životě“) 

NATURA 2000  soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, 
živočichů a přírodní stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi 
nebo horské smrčiny apod.) na celém území EU. Cílem této 
soustavy je ochrana biologické rozmanitosti, dále zachování, 
popř. zlepšení celkového stavu přírodních stanovišť a druhů 
rostlin a živočichů, a také sladění zájmů ochrany přírody s 
šetrným hospodařením. V neposlední řadě i začlenění cenných 
přírodních lokalit v České republice do celoevropského 
přírodního dědictví. 

outgoing mobilita vědců  mobilita vědců z regionu na zahraniční pracoviště – často 
časově omezená na půl až jeden rok  

park and ride systém umožňující uživatelům individuální dopravy při cestě do 
centra města zaparkovat své vozidlo na vysokokapacitních 
parkovištích; po zaplacení parkovacího poplatku uživatel 
obvykle obdrží rovněž jízdenku na městskou hromadnou 
dopravu 

podnikatelský inkubátor  zázemí pro zasídlení začínajících firem s dobrým nápadem. Tito 
„nováčci" mohou získat od provozovatele inkubátoru dotaci na 
nájem kancelářských, laboratorních a dalších prostor a dále 
dotaci na konzultantské služby, školení nebo rekvalifikaci. 
Další výhodou zasídlení v inkubátoru je společné sdílení 
prostor, laboratoří, což zlepšuje vzájemnou spolupráci a 
komunikaci s ostatními firmami (www.czechinvest.org). 

přenos znalostí a technologií  (Technology Transfer) proces, při kterém je technologie, znalost 
anebo informace vytvořená v jedné organizaci, v jedné oblasti, 
nebo pro jeden účel aplikována nebo využita v jiné organizaci, 
v jiné oblasti nebo pro jiný účel (Operační program výzkum, 
vývoj pro inovace)  

http://www.czechinvest.org
http://www.czechinvest.org
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seed fond  zpravidla veřejný fond investující do začínajících inovačních 
firem. Fond na rozdíl např. od mikropůjček poskytuje dluhové 
financování. 

spin-off firma  firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného 
právního subjektu k zahájení svého podnikání. Tento termín je 
používán často ve vztahu k univerzitám, kdy jsou spin-off firmy 
zakládány studenty a mladými vědeckými pracovníky 
s podporu univerzit a dlouhodobou spoluprací s nimi (Operační 
program výzkum, vývoj pro inovace).  

suburbanizace růst města prostorovým rozpínáním do okolní venkovské a 
přírodní krajiny. Suburbanizace je spojována s nižší hustotou 
osídlení, než existuje ve městě, a rozvolněnou, řídkou, 
rozptýlenou či roztroušenou zástavbou. Příměstskou zónu 
ovlivněnou suburbanizací charakterizují samostatně stojící nebo 
řadové, jedno až dvoupodlažní rodinné domky s vlastní 
zahradou, které často vytvářejí sociálně homogenní rezidenční 
zóny, a také pásová komerční zástavba a průmyslové parky 
často lokalizované podle dálnic a dalších významných 
komunikačních os či v blízkosti jejich křižovatek. 

školní vzdělávací program dokument vymezující obsah, rozsah a podmínky vzdělávání na 
dané škole 

technology scouting  aktivní vyhledávání technologií, v kontextu PRK se jedná o 
vyhledávání komercionalizovatelných výstupů výzkumu na 
univerzitách. Na vyhledání technologie zpravidla navazuje 
technologický transfer.  

technology watch  sledování současných trendů v různých oblastech a poskytování 
těchto informací firmám (zpravidla malým a středním), které 
nemají dostatečné kapacity na tyto činnosti. Tato činnost je 
typickou službou pro rozvoj klastrů.   

telematika přenos, zpracování a zobrazení dat (dopravní telematika – 
navigační systémy, systémy řízení dopravy, systémy 
poskytování aktuálních informací apod.) 

urbanizace zvětšování absolutního počtu i relativního podílu lidí žijících ve 
městech. Zároveň je ovšem urbanizace také společenský proces, 
který zasahuje do celé organizace společnosti, mění způsob 
života i vztahy mezi lidmi. Pro oddělení obou procesů se často 
používá označení přímá a nepřímá urbanizace. Pod termínem 
přímá urbanizace jsou většinou sledovány kvantitativní změny 
počtu nebo podílu městského obyvatelstva. Šíření městského 
způsobu života je naopak označováno za nepřímou urbanizaci 
(obyvatelstva, prostředí, společnosti). 

vědeckotechnické parky  subjekty, které poskytují potřebné prostory a služby firmám s 
delší historií podnikání. Přítomnost vyspělých firem uvnitř 
takového parku podporuje vtažení těch méně „zkušených" do 
světa podnikání (www.czechinvest.org). 

 
 
 
 

http://www.czechinvest.org
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ÚVOD 
Implementační část završuje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 – 2013. 
Jde o nezbytnou součást pro úspěšnou realizací PRJMK. Implementací rozumíme v obecné 
rovině uskutečňování, naplňování, realizaci. Ve vazbě na návrhovou část jsou v rámci 
realizace (bod F.) formulovány procesy a jejich nositelé vztahující se k uskutečňování 
programu a zejména k sledování výstupů, výsledků a dopadů rozvojových aktivit a k jejich 
vyhodnocování. Je zde rovněž soustředěno v tabulkovém přehledu zapojení odborů 
Jihomoravského kraje do realizace, resp. do věcné garance, jednotlivých aktivit. 
Důležitou součástí je systém monitoringu spolu s uvedením indikátorů výsledků a dopadů 
včetně specifikace jejich zdrojového pokrytí, referenčních hodnot a úrovně hodnocení. 
Zdůraznit je třeba přehled aktivit spojených s přímými prostorovými změnami, pomocí něhož 
dochází k přímé vazbě mezi PRJMK a Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje. 
Finanční plán (bod G.) reflektuje alokaci zdrojů v minulých letech na základě návrhu 
rozpočtu kraje na rok 2010 (v termínu odevzdání díla nejaktuálnější dostupný podklad) 
vyhodnocuje rozložení prostředků na realizaci PRJMK. Plán je vyústěním potřeby zajistit pro 
realizaci PRJMK potřebné zdroje. Z hlediska pokrytí rozvojových potřeb kraje vnějšími zdroji 
je důležité schéma možností financování jednotlivých opatření. 
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F. RÁMEC REALIZACE PROGRAMU 
 
PROCES REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
V návrhové části PRJMK jsou identifikovány aktivity, jejichž naplnění, resp. naplňování, je 
v návrhovém období programu (2010–2013) významné pro rozvoj kraje. K tomu, aby byly 
aktivity úspěšně realizovány, však nestačí pouhý jejich výčet; je třeba také specifikovat 
proces, jakým bude realizace PRJMK probíhat. Tento proces je nazýván implementací a 
probíhá ve dvou rovinách – jednak z hlediska jednotlivých aktivit, jednak na úrovni celého 
programu.  
Skutečnosti podstatné pro realizaci aktivit jsou uvedeny v návrhové části (část E) PRJMK 
vždy u dané aktivity. Pro průběžné i finální hodnocení stavu jejich realizace jsou důležité 
zejména tyto části tabulky:  

− Finanční náklady (krajské i celkové). 
− Období realizace. 
− Výstupní indikátory.  

Zmíněné charakteristiky jsou zde popsány dostatečně podrobně, proto v této části bude 
věnována pozornost pouze celkové implementaci PRJMK a v procesní rovině práci 
s uvedenými monitorovacími vstupy.  
 
Pro dosažení naplňování a řízení PRJMK v maximální míře je třeba vytvořit následující 
podmínky:  

− Stanovit úkoly a kompetence jednotlivých orgánů kraje a rozdělit jim odpovědnosti za 
naplňování PRJMK. 

− Vytvořit věcný systém a časový harmonogram vyhodnocování prováděných opatření 
(aktivit) dle ručitelů za JMK,  

− Provázat naplňování PRJMK s ročními rozpočty a rozpočtovým výhledem kraje. 
− Pravidelně provádět kontrolu časového, věcného a finančního plnění PRJMK. 

Hlavní procesní kroky naplňující výše uvedené podmínky jsou uvedeny v následujícím 
organizačním schématu. 
 
Schéma ročního rozdělení procesních činností spojených s realizací PRJMK 

 
„Manažer“ PRJMK 
(odbor regionálního 

rozvoje) 
Věcně příslušné odbory Realizátoři 

Leden 
Iniciace a koordinace 
přípravy podkladů pro 

vyhodnocení 

Komunikace s realizátory 
a vyhodnocení ročního 
plnění aktivit v gesci 

Zpracování podkladů pro 
roční hodnocení 

Zpracování souhrnného 
hodnocení realizace ve 

formě zprávy pro 
zastupitelstvo Únor 

Návrh úpravy podmínek 
realizace 

Konzultace k návrhu 
úpravy podmínek 

realizace 
 

Březen    
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„Manažer“ PRJMK 
(odbor regionálního 

rozvoje) 
Věcně příslušné odbory Realizátoři 

Duben 
Organizace setkání 

tematických pracovních 
skupin (1x ročně) 

  

Květen    
Červen    

Průběžná kontrola plnění 

Červenec  

Promítnutí finančních 
potřeb pro realizaci 

programu v příštím roce 
do přípravy rozpočtu (i na 
základě průběžné kontroly 

plnění) 

Průběžná informace o 
plnění 

Srpen Přehled průběžného plnění   
Září    

Říjen 

Koordinace finančního 
nastavení rozpočtu ve 

vztahu k programu 
rozvoje 

  

Listopad    

Prosinec  

Zpracování prováděcího 
plánu na následující rok 
na základě schváleného 

rozpočtu 

Plán plnění ve vazbě na 
schválené financování 

Pozn. Barevné rozlišení procesních kroků dle toho, ke kterému roku realizace programu se 
vztahují:  
 
 
Hodnocení by se mělo vázat ke kalendářnímu roku, tak aby bylo možné pracovat s vazbami 
na rozpočet. Každoroční hodnocení musí proběhnout co nejdříve od začátku roku, tak aby 
bylo možné již v probíhajícím roce zareagovat a upravit způsob naplňování aktivit programu, 
resp. i zaměření aktivity, dle předchozích zkušeností. Proběhne tak každoroční kontrola plnění 
spolu s nezbytným doladěním a případnou aktualizací. Aktualizace souvisí s úpravami 
nezbytnými k dosažení cílů programu či s úpravami vyplývajícími z vnějších vlivů a vývoje 
celkové situace. Jde o realizační či usměrňovací korekci. Zpracování dílčích i souhrnných 
podkladů pro hodnocení bude zjednodušeno vypracováním jednotných formulářů pro sběr 
informačních vstupů. 
Východiskem pro zpracování programu rozvoje kraje na další čtyřleté období je rekapitulace 
směřování předchozího programu a nové nastavení cílů, priorit, opatření i aktivit. Kvalitní 
monitoring realizace a dosahování cílů je nezbytným předpokladem pro správné zaměření a 
nastavení nového programu rozvoje kraje. 
Vzhledem k velmi dobré zkušenosti s prací tematických pracovních skupin při tvorbě 
programu by měla být tato uskupení aktérů rozvoje kraje zachována i v průběhu 
celého období realizace programu a alespoň jednou ročně uskutečněno jejich pracovní jednání 
jako výraz umožnění široké reflexe a participace odborné veřejnosti na realizaci programu. 
 
 

Rok x – 1 x x + 1 
Barva    
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ÚKOLY A KOMPETENCE ORGÁNŮ KRAJE PŘI REALIZACI PROGRAMU 
ROZVOJE  
Program rozvoje kraje schvaluje zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo by na svém jednání 
mělo být vedle dílčích zpráv 1x ročně ve vazbě na uvedené procesní kroky komplexně 
informováno o plnění programu. Pro zastupitelstvo kraje by měl program rozvoje 
představovat klíčový dokument pro řízení rozvoje kraje a mělo by provázat jeho věcné 
nastavení se sestavováním rozpočtu, i se zásadními rozhodnutími podporujícími další rozvoj 
kraje. 
Rada kraje je orgánem zodpovědným za konkrétní implementaci programu. Kolektivně či 
prostřednictví radních zodpovědných za jednotlivé priority vytváří na nejvyšší úrovni řízení 
kraje podmínky pro naplňování programu a pro spolupráci jednotlivých subjektů v kraji. 
V případě kontinuální práce tematických pracovních skupin stojí příslušní radní opět v čele 
těchto skupin. Rada obdrží a projedná 2x ročně zprávu o plnění PRJMK 
Program rozvoje kraje je klíčovým nástrojem plnění programového prohlášení rady. Rada či 
vybraní členové rady tvoří řídící (koordinační) skupinu programu. Průběh realizace programu 
dle jednotlivých priorit, resp. opatření, sledují, kontrolují a svými doporučeními zkvalitňují 
jednotlivé komise rady. 
Odborné útvary kraje (odbory) jsou garanty plnění jednotlivých aktivit programu a 
přibližně v polovině případů i hlavními realizátory v případě přímé realizace těchto aktivit 
krajem. V rovině spolupracujících subjektů by vedle své koordinační role a usměrňujícím 
způsobem působící garance měly být krajem vytvářeny podmínky pro hladkou realizaci i 
jiným subjektům. Rozdělení věcného zapojení jednotlivých odborů kraje a tím i jejich 
předpokládaného podílu na míře realizace programu naznačuje následující matice. 
 
Rozdělení činností odborů Jihomoravského kraje při realizaci Programu rozvoje 
Jihomoravského kraje na období 2010 – 2013 

  ORR OŽP OŠ OSV OZ OKH OVV OD OInv OUPSŘ OK OInf OM 

 

O
db

or
 re

gi
on

ál
ní

ho
 ro

zv
oj

e 

O
db

or
 ž

iv
ot

ní
ho

 p
ro

st
ře

dí
 

O
db

or
 šk

ol
st

ví
 

O
db

or
 so

ci
ál

ní
ch

 v
ěc

í 

O
db

or
 z

dr
av

ot
ni

ct
ví

 

O
db

or
 k

an
ce

lá
ř h

ej
tm

an
a 

O
db

or
 v

ně
jš

íc
h 

vz
ta

hů
 

O
db

or
 d

op
ra

vy
 

O
db

or
 in

ve
st

ic
 

O
db

or
 ú

ze
m

ní
ho

 p
lá

no
vá

ní
 a

 
st

av
eb

ní
ho

 řá
du

 

O
db

or
 k

ul
tu

ry
 a

 p
am

át
ko

vé
  

pé
če

 

O
db

or
 in

fo
rm

at
ik

y 

O
db

or
 m

aj
et

ko
vý

 

A. Kvalita života obyvatel  
A.1 Zlepšení a podpora kvalitního systému vzdělávání 
A.1.1     XX           
A.1.2 X  XX            
A.1.3   XX            
A.1.4   XX           X 
A.1.5   XX            
A.1.6 X  XX            
A.1.7 X  XX            
A.1.8   XX            
A.1.9 X  XX            

A.1.10 X  XX            
A.1.11 X XX XX            
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  ORR OŽP OŠ OSV OZ OKH OVV OD OInv OUPSŘ OK OInf OM 
A.1.12  XX             
A.1.13   XX            
A.1.14 X  XX            
A.1.15   XX            
A.1.16    XX            
A.1.17 X  XX            
A.1.18 X  XX            
A.2 Zajištění dostupné a kvalitní zdravotní a sociální péče ve všech částech kraje a průřezová prorodinná 
podpora 
A.2.1     XX          
A.2.2     XX          
A.2.3.     XX          
A.2.4     XX          
A.2.5     XX          
A.2.6     XX          
A.2.7     XX          
A.2.8     XX          
A.2.9     XX          

A.2.10    XX           
A.2.11    XX           
A.2.12    XX           
A.2.13    XX           
A.2.14    X XX          
A.2.15    X XX          
A.2.16.    XX           
A.2.17    XX           
A.2.18    XX           
A.2.19    XX         X  
A.2.20 X   XX   X        
A.3 Rozvoj kultury, památkové péče a možností trávení volného času 
A.3.1           XX   
A.3.2           XX   
A.3.3           XX   
A.3.4           XX   
A.3.5   XX            
A.3.6   XX            
A.3.7   XX            
A.3.8   XX            
A.3.9   X X           

A.3.10   XX            
A.4 Zajištění bezpečnosti obyvatel 
A.4.1   XX            
A.4.2   XX XX           
A.4.3   X X    XX       
A.4.4   XX X           
A.4.5      XX         
A.4.6      XX         
A.4.7           XX             

B. Znalostní potenciál a konkurenceschopnost – Věda, výzkum, inovace 
B.1 Podpora vzniku firem a rozvoje inovačních schopností firem 
B.1.1 XX                       
B.1.2 XX              
B.1.3 XX              
B.1.4 XX              
B.1.5 XX              
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  ORR OŽP OŠ OSV OZ OKH OVV OD OInv OUPSŘ OK OInf OM 
B.1.6 XX              
B.1.7 XX             

B.2 Podpora vědy, výzkumu a vývoje (se zvláštním zřetelem na lidské zdroje ve VaV, popularizaci  VaV a 
využití výsledků VaV v aplikačním sektoru) 
B.2.1 X      XX        
B.2.2       XX        
B.2.3 XX              
B.2.4 XX      X        
B.2.5 XX              
B.2.6 XX              
B.2.7 XX              
B.2.8 XX      X        

B.3 Podpora podnikatelského prostředí 
B.3.1 XX              
B.3.2 XX     X         
B.3.3 XX      X       
B.3.4 X      XX       
B.3.5       XX       
B.3.6       XX       
B.3.8 XX                 X     

C. Dostupnost a obslužnost 
C.1 Zlepšení klíčové dopravní infrastruktury kraje 
C.1.1               X    XX     
C.1.2        X  XX     
C.1.3        X  XX     
C.1.4        XX  X     
C.1.5          XX     
C.1.6        XX       
C.1.7        XX  X     
C.1.8        XX       
C.1.9        X  X     

C.1.10        XX  X     
C.1.11        XX       
C.1.12        XX  X     
C.1.13        XX       
C.1.14        XX       
C.1.15        XX       
C.1.16        XX       
C.1.17        XX       
C.1.18        XX       
C.2 Zlepšení regionální dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti 
C.2.1        XX       
C.2.2        XX       
C.2.3        XX       
C.2.4        XX       
C.2.5        XX       
C.2.6        XX       
C.2.7        XX       
C.2.8        XX       
C.2.9        XX       

C.2.10        XX       
C.2.11        XX       
C.2.12        XX       
C.2.13        XX      
C.2.14 X              XX        X 
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  ORR OŽP OŠ OSV OZ OKH OVV OD OInv OUPSŘ OK OInf OM 
D. Atraktivnost destinace  

D.1 Koordinace a podpora rozvoje cestovního ruchu 
D.1.1 XX             
D.1.2 XX              
D.1.3 XX              
D.1.4 XX              
D.1.5 XX      X        
D.1.6 XX              
D.1.7 XX          X   
D.1.8 XX  X            

D.2 Marketingová podpora kraje 
D.2.1 XX              
D.2.2 XX      X        
D.2.3 XX            X  
D.2.4 XX              
D.2.5 XX              
D.2.6 XX      X    X   

D.3 Rozvoj lázeňství a s ním spojené turistické infrastruktury a služeb 
D3.1. XX        X      
D3.2. XX              
D3.3. XX              

D.4 Podpora budování doprovodné turistické infrastruktury a služeb 
D4.1. XX X         X   
D4.2. XX              
D4.3. XX              
D4.4. XX X                     

E. Kvalita prostředí a krajiny 
E.1 Zlepšování stavu životního prostředí a zmírňování negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí 
E.1.1   XX                     
E.1.2  XX             
E.1.3  XX             
E.1.4  XX             
E.1.5  XX             
E.1.6  XX            
E.1.7 XX             X 
E.1.8  XX             
E.1.9  XX             
E.1.10  XX             
E.2 Udržitelný rozvoj území 
E.2.1          XX     
E.2.2 XX              
E.2.3 XX              
E.2.4  XX             
E.2.5  XX             

E.3 Multifunkční zemědělství 
E.3.1 XX              
E.3.2 XX              
E.3.3 XX              
E.3.4. XX              
E.3.5 XX              
E.3.6  XX             

E.4 Rozvinutí potenciálu venkova 
E.4.1 XX              
E.4.2 XX              
E.4.3 XX                       
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Pozn. Do rozdělení nejsou zařazeny odbory kraje nemající věcně přirazenou garanci za některou 
z aktivit a nelze na věcném základě předpokládat jejich zapojení, přestože svou správní činností se 
v obecné rovině na plnění programu podílejí (odbor kancelář ředitele, odbor kontrolní a právní, odbor 
správní). Vzhledem k charakteru matice nebyl zařazen ani odbor ekonomický, který zastřešuje 
finanční stránku celého PRJMK. 
Vysvětlivky: XX = garance, X = spolupráce 
 
Adekvátní naplnění procesu implementace předpokládá, že na základě uvedené matice spolu 
budou jednotlivé odbory komunikovat a spolupracovat při realizaci aktivit PRJMK. 
 
 
SYSTÉM MONITORINGU 
Indikátory programu ve vztahu k jednotlivým fázím procesu strategického plánování členíme 
následujícím způsobem: 

− Indikátory vstupů – zachycují finanční, materiální a případně personální či jiné vstupy 
určené na realizaci aktivit. 

− Indikátory výstupů – zachycují rozsah (objem) výstupů z realizace jednotlivých 
aktivit. Slouží pro posouzení činností směřujících k dosažení cílů programu. Jsou 
konkretizovány u jednotlivých aktivit v návrhové části. Dle věcného zaměření aktivity 
mají kvantitativní či kvalitativní charakter. 

− Indikátory výsledků a dopadů – zachycují důsledky způsobené realizací programu, viz 
indikátory plnění cílů. 

Indikátory vstupů a výstupů sledují garanti jednotlivých aktivit a dodávají je pro vyhodnocení 
„manažeru“ programu. Indikátory plnění cílů (výsledků, resp. dopadů) jsou shromažďovány 
„manažerem“ programu buď z veřejných informačních zdrojů či od odborů kraje 
zodpovědných za sledování příslušného ukazatele. Hodnotící procesy jsou do časového a 
kompetenčního kontextu zařazeny ve schématu ročního rozdělení procesních činností 
spojených s realizací PRJMK. 
Vzhledem k tomu, že řada aktivit spolupůsobí na dosažení určitých žádoucích efektů 
(výsledků a dopadů), byly u jednotlivých aktivit přiřazovány indikátory výstupů sloužící 
k vyhodnocení plnění PRJMK. Indikátory výsledků, resp. dopadů, jsou za celé prioritní 
oblasti specifikovány v následující tabulce. Zde jsou u jednotlivých dílčích cílů uvedeny 
indikátory, na jejichž základě bude posuzován rozvoj kraje, a rovněž referenční výchozí 
hodnoty. Stanovení indikátorů je obecnější problém všech programových dokumentů. 
Dosažení některých rozvojových záměrů nelze vždy kvantifikovat a často není jednoznačně 
možné zachytit skutečný dopad (efekt) jejich vlivu na rozvoj kraje v důsledku jejich realizace.  
Monitoring procesu realizace PRJMK je navrhován v následujících krocích: 

− shromáždění indikátorů vstupů a výstupů od jednotlivých realizátorů aktivit, 

− soustředění informací o vstupech a výstupech realizace jednotlivých aktivit věcně 
příslušným odborem, 

− předání přehledu vstupů a výstupů za jednotlivé hodnoty na odbor regionálního 
rozvoje spolu s informacemi za indikátory výsledku, které by odbor případně sledoval, 

− soustředění údajů za jednotlivá opatření a priority, vyhodnocení efektů, 

− zpracování informativní zprávy s doporučeními na aktualizace. 
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Monitorovací formuláře pro realizátory aktivit 
Realizátorům jednotlivých aktivit bude každý rok předložen formulář, do něhož zaznamenají 
pokrok, jehož bylo v rámci dané aktivity dosaženo. Každý z realizátorů zaznamená hodnoty 
ukazatelů uvedené u jednotlivých aktivit. Souhrn ukazatelů výstupů za všechny aktivity 
zpracuje „manažer“ programu.  
Kromě toho budou „manažerem“ programu zjišťovány také výše uvedené hodnoty indikátorů 
výsledků a dopadů.  
 
a) Formuláře pro sběr údajů 
Sběr indikátorů výstupů 
Název aktivity 
Realizátor:  
Slovní zhodnocení realizace aktivity: 
 
Indikátor výstupů Hodnota 
Indikátor výstupů Hodnota 
… … 
 
Sběr indikátorů výsledků a dopadů 
Název priority 
Indikátor  Měrná jednotka Hodnota 
Indikátor  Měrná jednotka Hodnota 
… … … 
 
b) Formuláře pro vyhodnocení  
Zpracování indikátorů výstupů 
 2010 2011 2012 2013 celkem 

Název aktivity 
Realizátor:  
Indikátor výstupů Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Součetx 

Indikátor výstupů Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Součetx 
… … … … … … 
x – pouze v případě, že je součet relevantní 
 
Zpracování indikátorů výsledků a dopadů 
 2010 2011 2012 2013 celkem 

Název priority 

Indikátor  Měrná 
jednotka Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Součetx 

Indikátor  Měrná 
jednotka Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Součetx 

… … … … … … … 
       
x – pouze v případě, že je součet relevantní 
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INDIKÁTORY PLNĚNÍ CÍLŮ  
Indikátory výsledků a dopadů vážící se na stanovené cíle programu 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Referenční 
hodnota 

2008 (2007) 

Územní 
jednotka 

Zdroj 
dat 

Přímá 
vazba na 
opatření 

A. Kvalita života obyvatel 
Cíl 1: Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních veřejných služeb v Jihomoravském kraji, podporovat 

jejich hospodárný provoz a rozvinout zázemí pro kvalitní život obyvatel kraje. 

Naplněnost SŠ Počet žáků / 
kapacita (%) 75,5 kraj, 

okres OŠ A.1 

Struktura studentů SŠ 

Podíl přijímaných 
do středního 
vzdělání (z 

přijímaných 
celkem): 

§ s výučním 
listem (H, E),  
§ s maturitní 
zkouškou na 

gymnáziu (K),  
§ s maturitní 

zkouškou (L, M) 

 
 
 
 
 
 

38,2a 

 
15,5 a 

 
45,3 a 

kraj OŠ A.1 

Zdravotní stav obyvatel 

Počet pacientů s 
§ hypertenzní 

nemoci,  
§ ischemické 

nemoci srdeční, 
§ cévní nemoci 

mozku 

174 090 
 

85 316 
 

31 853 

kraj, 
okres ÚZIS A.2 

Počet lékařů na 1 000 
obyvatel 

Počet / 1 000 
obyvatel 3,6 kraj, 

okres ÚZIS A.2 

Celkový počet osob, jimž 
byla poskytnuta sociální 

služba  
Počet (18 871) kraj ČSÚ, 

ročenka A.2 

Počet neuspokojených 
žadatelů v zařízeních pro 

seniory 
Počet (6 183) kraj ČSÚ, 

ročenka A.2 

Počet návštěvníků 
památkových objektů Počet (991 973) kraj ČSÚ, 

ročenka A.3 

Míra kriminality 
Počet trestných 
činů / 1 000 

obyv. 
(29,4) kraj, 

okres 
ČSÚ, 

ročenka A.4 

B. Znalostní potenciál a konkurenceschopnost – Věda, výzkum, inovace 
Cíl 2: Rozvinout a udržet klíčové aspekty konkurenceschopnosti kraje (vzdělanost, výzkum a inovace, 

dostupnost, atraktivnost) a posílit spolupráci jednotlivých subjektů.  

HDP na obyvatele Kč / 1 obyv. (318 863) kraj ČSÚ 
ročenka B.1 – B.3 

Hodnota vývozu mil. Kč 174 210 kraj ČSÚ 
ročenka B.3 

Objem prostředků na vědu a 
výzkum  mil. Kč (5 726) kraj ČSÚ 

ročenka B.2 



PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010–2013 – IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 
 

14 
 

Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Referenční 
hodnota 

2008 (2007) 

Územní 
jednotka 

Zdroj 
dat 

Přímá 
vazba na 
opatření 

Počet zaměstnanců výzkumu 
a vývoje Počet (11 442) kraj ČSÚ 

ročenka B.2 

Počet firem opouštějících 
inkubátory Počet 2 kraj JIC B.1 

Počet patentových příhlášek Počet 52 kraj ČSÚ 
ročenka B.1, B.2 

Počet revitalizovaných 
brownfields Počet – kraj RRAJM B.3 

Míra nezaměstnanosti Počet uchazečů / 
EAO (v %) 

8,7 % (6/09) 
9,4 % (10/09) 

kraj, 
okresy, 

ORP 
ÚP B.1 – B.3 

C. Dostupnost a obslužnost 
Cíl 3: Zkvalitnit dopravní infrastrukturu, podpořit budování páteřních komunikací a zajistit 

obslužnost území kraje veřejnou dopravou. 
Délka vybudovaných 

rychlostních komunikací km – kraj ČSÚ C.1 

Délka modernizovaných tratí km – kraj SŽDC C.1 
Počet cestujících veřejnou 

dopravou Počet 83 745 000 kraj ČSÚ C.2 

Počet dopravních nehod Počet / na 1000 
obyvatel 14,1 kraj, 

okresy ČSÚ C.1, C.2 

Počet stálých leteckých linek Počet 3 (2009) kraj Letiště 
Brno C.1 

D. Atraktivnost destinace 
Cíl 4: Zvýšit návštěvnost a prodloužit dobu pobytu na území Jihomoravského kraje. Zdůraznit jeho 

jedinečnost a výjimečnost. 

Počet návštěvníků v kraji Počet 1 185 770 kraj, 
okresy ČSÚ D 1. – 4. 

Počet návštěvníků 
lázeňských zařízení Počet – kraj ORR D. 2, D. 3 

Průměrná doba pobytu 
Počet dní 

pobytu / počet 
návštěvníků 

3,0 (2007) kraj ČSÚ D. 2. – 4. 

Počet ubytovacích zařízení / 
lůžek Počet 518 / 32 212 kraj, 

okres ČSÚ D. 3 

Čisté využití lůžek / pokojů 
v ubytovacích zařízeních 

Počet 
obsazených / 

počet celkových 
(v %) 

28,4 / 36,9 kraj, 
okres ČSÚ D. 2, D. 3 

E. Kvalita prostředí a krajiny 
Cíl 5: Snížit negativní působení lidské činnosti na přírodu a krajinu, provázat a sladit rozvojové 

procesy ve vztahu k prostorovému vývoji a přírodnímu prostředí. 

Podíl čištěných odpadních 
vod 

Čištěné odpadní 
vody / odpadní 
vody celkem  

(v %) 

96,5  kraj, 
okres ČSÚ E.1 

Podíl osob v domech 
napojených na kanalizaci s 

ČOV 

Osoby 
s napojením / 
osoby celkem  

(v %) 

86,5 kraj, 
okres ČSÚ E.1 
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Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Referenční 
hodnota 

2008 (2007) 

Územní 
jednotka 

Zdroj 
dat 

Přímá 
vazba na 
opatření 

Podíl recyklovaných odpadů 

Objem 
recyklovaných 
odpadů / objem 
odpadů (v %) 

30 kraj ČSÚ E.1 

Měrné emise (NOx, CO, 
SO2) 

Tuny / km2 
(0,6) 
(0,8) 
(0,6) 

kraj, 
okres ČSÚ E.1 

Počet obcí s dokončenými 
komplexními pozemkovými 

úpravami 
Počet 116 kraj, 

okres ÚPÚ E.2 

Koeficient ekologické 
stability krajiny 

Rozloha 
stabilních ploch 
(lesy, TTP,…) / 
celková rozloha 

– kraj, 
okres ČSÚ E.2 

Pozn. Vždy k 31. 12.; a – k 31. 3. 2008; ročenka = Statistická ročenka Jihomoravského kraje 
 
 
PŘEHLED AKTIVIT SPOJENÝCH S PŘÍMÝMI PROSTOROVÝMI ZMĚNAMI 
Pro koncepční rozvoj kraje je důležitá provázanost mezi strategií rozvoje, programem rozvoje 
a odvětvovými koncepcemi na straně jedné a zásadami územního rozvoje kraje, resp. územně 
plánovací dokumentací kraje, na straně druhé. Jde zejména o promítnutí klíčových 
rozvojových aktivit s přímým územním dopadem zakotvených v programu rozvoje rovněž do 
zásad územního rozvoje kraje. Jejich zakotvením v krajském územním plánování se posiluje i 
jejich váha v rámci programu rozvoje. V tomto kontextu lze jako klíčové aktivity s přímým 
územním dopadem, vhodné ke konkrétnímu zmínění v zásadách územního rozvoje uvést 
následující: 

C.1.1 Aktivní podpora dokončení projektové přípravy a zahájení realizace rychlostní 
komunikace R43 (Troubsko – Kuřim – Sebranice – Moravská Třebová). 
C.1.2 Aktivní podpora dokončení projektové přípravy a zahájení realizace pokračování 
rychlostní komunikace R52 (Pohořelice – Mikulov – státní hranice). 
C.1.3 Aktivní podpora dokončení projektové přípravy a zahájení realizace pokračování 
rychlostní komunikace R55 (Břeclav – Hodonín – Moravský Písek – Hulín (Zlínský kraj)). 
C.1.4 Podpora zkapacitnění dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice. 
C.1.5 Podpora územní a projektové přípravy jihozápadní (Troubsko – Modřice – Chrlice) a 
jihovýchodní tangenty (Chrlice – Holubice). 
C.1.6 Podpora rychlého dokončení rozestavěných staveb a zahájení výstavby dalších 
staveb velkého městského okruhu v Brně. 
C.1.7 Podpora dokončení projektové přípravy a zahájení realizace modernizace silnice I/53 
Pohořelice – Znojmo. 
C.1.8 Příprava a zahájení realizace obchvatů krajských silnic dopravně exponovaných sídel 
(Tuřany, Slatina, Hradčany, Čebín, Želešice). 
C.1.9 Podpora přestavby železničního uzlu Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního 
nádraží. 
C.1.10 Podpora územní a projektové přípravy severojižního kolejového diametru v Brně. 
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C.1.11 Podpora zdvojkolejnění tratě č. 240 v úseku Střelice – Zastávka a modernizace a 
elektrizace v úseku Brno – Jihlava.  
C.1.12 Podpora modernizace tratě č. 300 Brno – Přerov (I. etapa Blažovice – 
Nezamyslice). 
C.1.16 Podpora přípravy nadregionálního veřejného logistického centra v brněnské 
aglomeraci a podpora zlepšování podmínek pro posílení kombinované dopravy. 
C.1.18 Prověření napojení jižní Moravy vodní cestou na Dunaj. 
C.2.7 Podpora přípravy a realizace modernizace dílčích částí železniční sítě jako součásti 
procesu zkvalitňování obslužnosti v rámci IDS JMK – Křenovická spojka, Boskovická 
spojka, modernizace a elektrizace traťových úseků Hrušovany – Židlochovice a Šakvice – 
Hustopeče. 
D.3.2 Průzkum možností budování dalších komplexních lázeňských zařízení ve vhodných 
lokalitách v kraji (např. Valtice, Mikulov, Lednice, Ostrov u Macochy, Klobouky u 
Brna…). 
E.2.4 Podpora staveb vodovodů zejména v oblastech zhoršené kvality vody a deficitu 
vody. 
E.2.5 Podpora staveb protipovodňové ochrany s důrazem na ochranu sídel a zadržení vody 
v krajině. 
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G. FINANČNÍ PLÁN 

VÝCHODISKA A PRINCIPY 
Finanční plán je odvozenou částí PRJMK. Ve vazbě na návrhovou část rozvíjí finanční 
stránku tohoto dokumentu. Za situace, kdy je programové financování poměrně okrajovou 
záležitostí, usiluje o zdůraznění vazeb mezi rozpočtem kraje a programem rozvoje kraje. 
Důraz je kladen na zachycení zdrojového pokrytí rozvojových aktivit kraje a na alokaci 
vlastních finančních prostředků.  
Z hlediska PRJMK je prioritou získání externích nenávratných zdrojů (dotací) na finančně 
náročné rozvojové aktivity. Důsledkem finanční spoluúčasti spojené se získáním dotační 
podpory může být omezení vlastní přímé finanční podpory jednotlivým aktérům rozvoje 
v kraji. Vzhledem k celkovému poklesu disponibilních vlastních zdrojů (zejména daňových 
příjmů) nabývá na významu efektivní alokace zdrojů a nutnost volby mezi prioritami. 
Výdajovou stránku krajského rozpočtu, zejména v jeho běžné části, významně ovlivňuje 
množství a velikost příspěvkových organizací kraje. K 1. 1. 2010 bude Jihomoravský kraj 
zřizovatelem 217 příspěvkových organizací v oblasti školství, 7 organizací v oblasti kultury, 
28 organizací poskytujících sociální služby, 15 zdravotnických zařízení (z toho 8 nemocnic), 
1 organizace v oblasti správy a údržby silničního majetku (SÚS JMK) a 1 organizace v oblasti 
vnějších vztahů (Kancelář JMK pro meziregionální spolupráci), tj. celkem 267 
příspěvkových organizací. 
Nejvíce školských zařízení se nachází v okrese Brno-město, nejméně potom v okresech 
Vyškov, Břeclav a Znojmo. Nejvíce zdravotnických zařízení je v okrese Blansko (jsou zde 
např. léčebny). Nejvíce organizací v oblasti sociálních služeb zřizovaných krajem působí 
v okresech Znojmo a Hodonín. V oblasti kultury a památkové péče je kraj zřizovatelem 
zejména regionálních muzeí – nejvíce organizací se nachází v okrese Hodonín. 
 
 
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ KRAJE V LETECH 2006 – 2008  
Rozpočtové hospodaření kraje v období 2006 – 2008 odráželo celkový růstový trend české 
ekonomiky i veřejných rozpočtů. Příjmy se mezi rokem 2006 a 2007 zvýšily o 3,5 %, mezi 
roky 2007 a 2008 o 7,6 %. Podíváme-li se na strukturu příjmů, tak podíl přijatých transferů 
(dotací) činí dlouhodobě více než 60 % v případě finálního plnění rozpočtu (ve schváleném 
rozpočtu jde ovšem pouze o několik málo procentních bodů). Nárůst transferů, tj. dotačních 
příjmů, činil mezi léty 2006 – 2008 cca 9 %. Podíl kapitálových (investičních) výdajů se mezi 
léty 2006 – 2008 zvýšil z 10,6 % na 13,1 %. Podrobněji je vývoj rozpočtových příjmů a 
výdajů zachycen na následujících obrázcích. Pro srovnání jsou zde uvedeny jak skutečné 
výsledky rozpočtového hospodaření, tak i objemy plánovaných rozpočtů. 
Klíčový je pohled na strukturu výdajů. Většina výdajů jde do oblasti školství, dominantní 
podíl zaujímá oblast dopravy, a to jak po stránce financování dopravních staveb, tak pokud 
jde o zajištění dopravní obslužnosti kraje. 
Z hlediska objemu a alokace finanční prostředků kraje je rok 2009 zlomový. Vzhledem 
k výraznému poklesu daňových příjmů kraje bylo nutné uskutečnit řadu úsporných opatření. 
V letech realizace PRJMK, minimálně v letech 2010 a 2011, bude nutno počítat s obdobnou 
výší rozpočtu jako v roce 2009.  
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Srovnání rozpočtových příjmů JMK v letech 2006 - 2009
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Srovnání rozpočtových výdajů JMK v letech 2006 – 2009
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v období 2006 – 2008  
Pramen: Závěrečné účty Jihomoravského kraje za roky 2006, 2007, 2008 
 
Vývoj struktury celkových výdajů v letech 2006 - 2008 

2006 2007 2008 
Odd. Název oddílu 

v Kč podíl 
v % v Kč podíl 

v % v Kč podíl 
v % 

10 Zemědělství, lesní hospodářství a 
rybářství 32 931 483 0,24 32 488 429 0,23 39 221 504 0,27 

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a 
služby 185 951 192 1,35 204 482 475 1,46 316 281 162 2,15 

22 Doprava 2 113 681 716 15,31 1 781 277 745 12,68 2 184 822 086 14,86 
23 Vodní hospodářství 176 631 770 1,28 161 297 062 1,15 146 622 603 1,00 

25 Všeobecné hospodářské 
záležitosti a ostatní ekon. funkce 0 0,00 90 475 082 0,64 76 354 855 0,52 

31,32 Vzdělávání a školské služby 8 832 419 082 63,96 9 160 545 471 65,21 9 405 764 678 63,99 

33 Kultura, církve a sdělovací 
prostředky 187 940 635 1,36 221 048 799 1,57 244 277 354 1,66 
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2006 2007 2008 
Odd. Název oddílu 

v Kč podíl 
v % v Kč podíl 

v % v Kč podíl 
v % 

34 Tělovýchova a zájmová činnost 207 278 529 1,50 221 005 294 1,57 244 823 961 1,67 
35 Zdravotnictví 560 474 947 4,06 849 505 917 6,05 754 059 282 5,13 

36 Bydlení, komunální služby a 
územní rozvoj 87 317 590 0,63 147 871 853 1,05 81 338 736 0,55 

37 Ochrana životního prostředí 41 932 975 0,30 61 099 155 0,43 66 716 738 0,45 

43 
Sociální služby a pomoc a 

společné činnosti v sociálním 
zabezpečení a politice zaměstn. 

853 875 426 6,18 311 340 961 2,22 315 444 386 2,15 

52 Civilní připravenost na krizové 
stavy 13 516 922 0,10 2 205 560 0,02 7 039 431 0,05 

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 259 000 0,03 4 515 560 0,03 3 146 999 0,02 

55 Požární ochrana a integrovaný 
záchranný systém 25 798 888 0,19 26 692 991 0,19 42 335 896 0,29 

61 Státní moc, státní správa, územní 
samospráva a politické strany 369 824 399 2,68 528 146 334 3,76 554 893 792 3,78 

62 Jiné veřejné služby a činnosti 30 866 942 0,22 33 062 261 0,24 32 608 475 0,22 
63 Finanční operace 26 802 366 0,19 39 937 685 0,28 94 538 743 0,64 
64 Ostatní činnosti 58 396 783 0,42 170 046 059 1,21 87 690 121 0,60 

  Výdaje celkem 13 809 900 645 100,0 14 047 094 691 100,00 14 697 980 805 100,00 
Pramen: Závěrečné účty Jihomoravského kraje za roky 2006, 2007, 2008 
 

Struktura výdajů JMK v roce 2008
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Pramen: Závěrečný účet Jihomoravského kraje za roky 2006, 2007, 2008 
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PLÁN HOSPODAŘENÍ KRAJE V OBDOBÍ 2010 – 2013 
Základním dokumentem ve finanční oblasti je roční rozpočet kraje a na něj navazující 
rozpočtový výhled. Vzhledem k narušení kontinuity vývoje rozpočtových příjmů důsledkem 
ekonomického poklesu a snížených daňových příjmů kraje, může být využití a interpretace 
posledního současně dostupného rozpočtového výhledu na období 2010 – 2012 nepřesné. 
Nový rozpočtový výhled kraje na období 2011 – 2013 bude dostupný až v polovině roku 2010 
a posléze bude vhodné finanční plán doplnit o v něm uvedené skutečnosti. Hlavním vodítkem 
pro posouzení alokace rozpočtových prostředků kraje vůči struktuře PRJMK tak je rozpočet 
kraje na rok 2010. 
 
Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2010 - rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč) 

Oddíl Název oddílu Běžné  
výdaje 

Kapitálové  
výdaje 

Výdaje  
celkem 

10 Zemědělství, lesní hospodářství a 
rybářství 35 260 0 35 260 

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a 
služby 56 580 0 56 580 

22 Doprava 1 734 244 456 119 2 190 363 
23 Vodní hospodářství 8 550 140 000 148 550 

25 Všeobecné hospodářské záležitosti 
a ostatní ekonomické funkce 8 700 0 8 700 

31,32 Vzdělávání a školské služby 714 247 85 624 799 871 

33 Kultura, církve a sdělovací 
prostředky 162 033 18 110 180 143 

34 Tělovýchova a zájmová činnost 61 203 2 000 63 203 
35 Zdravotnictví 424 553 50 390 474 943 

36 Bydlení, komunální služby a 
územní rozvoj 90 371 336 520 426 891 

37 Ochrana životního prostředí 32 700 20 000 52 700 

43 

Sociální služby a pomoc a 
společné činnosti v sociálním 

zabezpečení a politice 
zaměstnanosti 

188 184 166 259 354 443 

52 Civilní připravenost na krizové 
stavy 6 200 0 6 200 

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000 0 2 000 

55 Požární ochrana a integrovaný 
záchranný systém 22 500 20 000 42 500 

61 Státní moc, státní správa, územní 
samospráva a politické strany 430 782 11 500 442 282 

62 Jiné veřejné služby a činnosti 33 651 0 33 651 
63 Finanční operace 61 000 0 61 000 
64 Ostatní činnosti 113 375 0 113 375 
 Výdaje celkem 4 186 133 1 306 522 5 492 655 

Pramen: Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2010 
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Uvedený rozpočet obsahuje všechny oddíly odvětvového členění rozpočtové skladby, v nichž 
kraj uplatňuje výdaje. Navrhovaný rozpočet pracuje však pouze s jistými vstupy (příjmy) a 
výstupy (výdaje), což je limitem využití plánovaného rozpočtu pro analýzu alokace 
finančních prostředků. Příjmové, resp. výdajové prostředky v návrhu rozpočtu představují 
pouze cca 40 % hodnot skutečného plnění rozpočtu. V průběhu roku vždy dochází převážně 
na základě přísunu dotačních prostředků k celé řadě rozpočtových opatření, kdy rozlišujeme 
následující typy rozpočtových opatření: 

− Přesun rozpočtových prostředků, aniž by se změnil celkový objem nebo schválený 
rozdíl. 

− Použití nových nepředvídaných příjmů k úhradě nových, nezajištěných výdajů (zvýší 
se celkový objem rozpočtu). 

− Vázání rozpočtových výdajů, jestliže je ohroženo krytí neplněním příjmů (sníží se 
objem rozpočtu). 

Rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012 oproti tomu uvádí i pravděpodobné příjmy a výdaje 
na základě uplynulého vývoje. Objem celkových částek je zde proto výrazně vyšší. Z hlediska 
střednědobého plánování rozvoj je rozpočtový výhled klíčovým podkladem. 

 
Hrubá alokace finančního prostředků na roky 2011 a 2012 na základě Rozpočtového výhledu 
výdajů Jihomoravského kraje na období 2010 - 2012 (v tis. Kč) 
Ukazatel  2011 2012 
Výdaje na zabezpečení činnosti KrÚ JMK (běžné výdaje) 391 926 399 765 
Výdaje na zabezpečení činnosti ZJMK (běžné výdaje) 55 375 56 483 
Příspěvky na provoz příspěvkových organizací celkem 5 686 668 5 800 401 
z toho:     
* příspěvky v oblasti kultury 86 980 88 720 
* příspěvky v oblasti sociálních služeb 87 306 89 052 
* příspěvky v oblasti zdravotnictví 345 024 351 924 
* příspěvky v oblasti školství 4 468 609 4 557 981 
* příspěvky v oblasti dopravy 691 795 705 631 
* příspěvky v oblasti vnějších vztahů 6 954 7 093 

Splátky úroků z úvěru 29 000 25 000 
Programovací období 2007 – 2013: výdaje na projekty financované 
ze zdrojů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování 903 696 533 667 

z toho:     
 * podané projekty a projekty, jejichž příprava byla odsouhlasena 
orgány kraje 483 887 134 965 

*  ostatní připravované projekty 419 809 398 702 
Ostatní běžné a kapitálové výdaje 7 928 215 8 113 227 
VÝDAJE CELKEM 14 994 880 14 928 543 

Pramen: Rozpočtový výhled výdajů Jihomoravského kraje na období 2010 - 2012 
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FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ PRJMK A VZTAH PRJMK K ROZPOČTU 2010 
Vzhledem k tomu, že v ČR není programové financování povinné a je uplatňováno pouze 
dílčím způsobem byly výdaje rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2010 na základě jejich 
věcné specifikace v rámci odvětvového členění rozpočtové skladby přiřazeny jednotlivým 
opatřením PRJMK. Následující tabulka představuje přehled součtů výdajů kraje, při rozlišení 
na běžné a kapitálové, dle jednotlivých opatření PRJMK. 
Alokace rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje v roce 2010 dle opatření PRJMK na 
období 2010 – 2013 dle návrhu rozpočtu 

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkové výdaje 
Opatření 

v Kč podíl 
v % v Kč podíl 

v % v Kč podíl 
v % 

A. Kvalita života obyvatel       

A.1 Zlepšení a podpora kvalitního systému vzdělávání 722 897 17,27 81 124 6,21 804 021 14,64 
A.2 Zajištění dostupné a kvalitní zdravotní a sociální 
péče ve všech částech kraje a průřezová prorodinná 

podpora 
617 537 14,75 214 149 16,39 831 686 15,14 

A.3 Rozvoj kultury, památkové péče a možností trávení 
volného času 209 736 5,01 20 610 1,58 230 346 4,19 

A.4 Zajištění bezpečnosti obyvatel 39 500 0,94 20 000 1,53 59 500 1,08 
B. Znalostní potenciál a konkurenceschopnost – 

Věda, výzkum, inovace       

B.1 Podpora vzniku firem a rozvoje inovačních 
schopností firem 32 950 0,79 0 0,00 32 950 0,60 

B.2 Podpora vědy, výzkumu a vývoje 6 000 0,14 4 500 0,34 10 500 0,19 
B.3 Podpora podnikatelského prostředí 20 030 0,48 0 0,00 20 030 0,36 

C. Dostupnost a obslužnost       

C.1 Zlepšení klíčové dopravní infrastruktury kraje 2 000 0,05 2 138 0,16 4 138 0,08 

C.2 Zlepšení regionální dopravní infrastruktury a 
dopravní obslužnosti 1 708 340 40,81 443 981 33,98 2 152 321 39,19 

D. Atraktivnost destinace       

D.1 Koordinace a podpora rozvoje cestovního ruchu 25 000 0,60 0 0,00 25 000 0,46 

D.2 Marketingová podpora kraje 9 400 0,22 0 0,00 9 400 0,17 
D.3 Rozvoj lázeňství a s ním spojené turistické 

infrastruktury a služeb 0 0,00 2 000 0,15 2 000 0,04 

D.4 Podpora budování doprovodné turistické 
infrastruktury a služeb 2 500 0,06 8 000 0,61 10 500 0,19 

E. Kvalita prostředí a krajiny       

E.1 Zlepšování stavu životního prostředí a zmírňování 
negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí 59 410 1,42 135 000 10,33 194 410 3,54 

E.2 Udržitelný rozvoj území 8 300 0,20 36 100 2,76 44 400 0,81 
E.3 Multifunkční zemědělství 16 250 0,39 0 0,00 16 250 0,30 

E.4 Rozvinutí potenciálu venkova 46 200 1,10 35 000 2,68 81 200 1,48 
Ostatní výdaje (správní výdaje a výdaje nezařaditelné 

přímo k jednomu opatření PRJMK)  660 083 15,77 303 920 23,26 964 003 17,55 

Výdaje celkem 4 186 133 100,00 1 306 522 100,00 5 492 655 100,00 

Pozn. Zpracováno na základě prvního návrhu rozpočtu JMK na rok 2010 schváleného Radou JMK dne 
26. 11. 2009. 
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Aktivity PRJMK vykazují z  finančního hlediska různou míru přímého zapojení krajských 
zdrojů: 

1) Prvním typem aktivit, pokud postupujeme od nejmenší po největší míru zapojení 
kraje, jsou aktivity, které nemají přímé finanční nároky a jsou řešeny v rámci běžné 
činnosti krajského úřadu.  

2) Druhým typem jsou aktivity vyžadující často značný objem prostředků na svou 
realizaci, nicméně vzhledem k rozdělení kompetencí ve veřejné správě a finančnímu 
systému veřejné správy se kraj na jejich realizaci nepodílí finančně, nýbrž je 
podporuje jinak (např. politicky).  

3) Třetím typem aktivit jsou aktivity realizované různými aktéry z území kraje a kraj zde 
působí jako spolupracující subjekt, který obvykle přímým financováním či formou 
dotační pomoci vnáší své finanční prostředky.  

4) Čtvrtým typem aktivit jsou aktivity realizované krajem a krajem financované. Část 
z nich kraj financuje plně, u části z nich – obvykle jde o rozvojové projekty či činnosti 
veřejné správy podporované ze státního rozpočtu – využívá kraj externí zdroje. 
Souhrnný pohled na potenciální zdrojové pokrytí opatření PRJMK přináší následující 
tabulka. 
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Způsoby financování opatření PRJMK 
 Obecní 

zdroje 
Krajské zdroje Národní veřejné 

zdroje 
Fondy EU Soukromé 

zdroje 
B. Kvalita života obyvatel       

A.1 Zlepšení a podpora kvalitního systému vzdělávání  xx x x (GG OP VK)  
A.2 Zajištění dostupné a kvalitní zdravotní a sociální péče ve všech 
částech kraje a průřezová prorodinná podpora x xx x xx (OP LZZ)  

A.3 Rozvoj kultury, památkové péče a možností trávení volného času xx x x x x 
A.4 Zajištění bezpečnosti obyvatel  xx    

B. Znalostní potenciál a konkurenceschopnost – Věda, výzkum, 
inovace      

B.1 Podpora vzniku firem a rozvoje inovačních schopností firem x x  x x 
B.2 Podpora vědy, výzkumu a vývoje  x  x (OP VK) x 
B.3 Podpora podnikatelského prostředí  xx   x 

C. Dostupnost a obslužnost      

C.1 Zlepšení klíčové dopravní infrastruktury kraje  x xx xx (OP Doprava)  
C.2 Zlepšení regionální dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti x xx x xx (ROP)  

D. Atraktivnost destinace       

D.1 Koordinace a podpora rozvoje cestovního ruchu  xx    
D.2 Marketingová podpora kraje  xx  x (ROP) x 

D.3 Rozvoj lázeňství a s ním spojené turistické infrastruktury a služeb  xx  x (ROP) x 
D.4 Podpora budování doprovodné turistické infrastruktury a služeb x x  x (ROP) x 

E. Kvalita prostředí a krajiny      
E.1 Zlepšování stavu životního prostředí a zmírňování negativních 
dopadů lidské činnosti na životní prostředí x xx xx xx (OP ŽP) x 

E.2 Udržitelný rozvoj území xx xx x   
E.3 Multifunkční zemědělství  x  xx (PRVČR) xx 
E.4 Rozvinutí potenciálu venkova x xx  xx (PRVČR)  

Pozn.: x = jeden ze zdrojů financování, xx = hlavní zdroj financování 
GG OP VK = Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP LZZ = Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, ROP = Regionální 
operační program, OP ŽP = Operační program Životní prostředí, PRVČR = Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013  
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NÁVRHY NA VYTVOŘENÍ DOTAČNÍHO SYSTÉMU JMK 
V současnosti jsou aktivity podporovány ze strany kraje dvěma způsoby – jednak formou 
dotačních programů probíhajících formou soutěže, jednak formou přímých dotací vybraným 
subjektům či projektům. Dotační programy jsou dle jejich tematického zaměření spravovány 
příslušnými odbory. Podmínky předkládání projektů (např. formuláře, termíny) se u 
jednotlivých programů do jisté míry liší podle zvyklostí na daném odboru.   
Pro zjednodušení administrace dotačních programů, pro úsporu financí i pro zvýšení 
průhlednosti celého systému je vhodným nástrojem zavedení jednotného koordinovaného 
systému dotačních programů. V rámci tohoto systému budou: 

− Vytvořen harmonogram termínů vztahujících se k dotačním programům kraje – rozpis 
výzev plánovaný na celý rok dopředu, tak aby se žadatelé mohli zvažovat zapojení 
v delším časovém horizontu. 

− Sladěny podmínky pro uchazeče do všech dotačních programů (administrativní 
náležitosti projektů, lhůty apod.). 

− Dosavadní přímé dotace nahrazeny dotačními programy (soutěž namísto 
„samozřejmého“ financování) s úzkou vazbou na zajištění žádoucích aktivit – 
primárním cílem není podpora subjektů, ale podpora uskutečnění určitých aktivit 
s pomocí širšího okruhu subjektů. 

− Vybraný odbor pověřen koordinací systému dotačních programů. 
− Zachovány kompetence jednotlivých odborů v oblasti definice okruhu žadatelů, výše 

projektů, podporovaných aktivit.  
Formální pravidla dotačního systému by měla být dlouhodobě stabilizovaná a upravovaná 
pouze v nejnutnější míře, tak aby se přizpůsobila aktuálním procesním změnám na krajské či 
národní úrovni. Věcné nastavení dotačního systému by mělo být vždy navázáno na platný 
program rozvoje kraje. 
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Rozložení prostředků JMK v rámci dotačních programů v letech 2007 a 2008 
Pramen: Jihomoravský kraj 


