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Program 

21. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje 

konaného dne 26. 6. 2020 

 

 

1.  Zahájení, schválení programu,        09:00-9:10 

2.  personální složení RSK JMK,        09:10-9:20 

3.  výsledky jednní pracovních skupin RSK JMK,      09:20-09:45 

4.  opatření MZE a MŽP boje proti suchu a zadržování vody v krajině,   09:45-10:15 

5.  MMR – probíhající opatření a návrh řešení možných dopadů COVID-19 financovaných 
z národních zdrojů, aktuální informace,       10:15-10:35 

6.  pilotní projektové záměry s prvky SMART regionu,     10:35-10:50 

7.  diskuze a závěr.         10:50-11:00 
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Bod č. 1 
Zahájení, schválení programu 

 
Bod přednese hejtman Jihomoravského kraje a předseda Regionální stálé konference pro území 

Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.  

 

Návrh usnesení č. 1/20/RSK 21: 
RSK JMK schvaluje program 21. zasedání RSK JMK. 

                                                                                                                                                                                      H: 0-0-0 

 

Bod č. 2 
Personální složení RSK JMK 

 
Bod přednese hejtman Jihomoravského kraje a předseda Regionální stálé konference pro území 

Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.  

Rozhodnutí o účasti nového stálého hosta 

 

Na RSK JMK se obrátila Agentura pro podporu podnikání a investice CZECHINVEST s žádostí o účast na 

pravidelných zasedáních. Na základě Statutu a Jednacího řádu RSK JMK předseda RSK JMK rozhoduje o účasti 

hostů na jednání RSK. Agentura pro podporu podnikání a investice CZECHINVEST navrhuje jako stálého hosta na 

jednáních RSK JMK Hanu Šindelkovou, ředitelku a jako náhradníka stálého hosta Alenu Kolmačkovou, regionální 

projektovou manažerku.  

 

 

Návrh usnesení č. 2/20/RSK 21: 

Předseda RSK JMK rozhoduje o účasti Hany Šindelkové, ředitelky Agentury pro podporu podnikání a investice 

CZECHINVEST, jako stálého hosta na jednání RSK JMK a o účasti Aleny Kolmačkové, regionální projektové 

manažerky Agentury pro podporu podnikání a investice CZECHINVEST, jako náhradnice stálého hosta.   

 

                      ANO - NE 
 

 
 

Bod č. 3 
Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK (cestovní ruch, životní prostředí, dopravní infrastruktura, 

vzdělávání a zaměstnanost, regionální inovační strategie a sociální oblast) 
 

Informace o činnosti pracovních skupin přednesou garanti pracovních skupin, případně jimi pověřené osoby: 
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Název pracovní skupiny Garant pracovní 

skupiny 

Termín jednání 

Pracovní skupina/regionální kolegium pro 

cestovní ruch 

Ing. Pavla Pelánová Nejednala, byly rozeslány 

aktuální informace, podklady 

k připomínkám Strategické části 

SRJMK 2021+ 

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu Ing. Rostislav Snovický Nejednala, byly rozeslány 

podklady k připomínkám 

Strategické části SRJMK 2021+ 

Pracovní skupina pro vzdělávání a 

zaměstnanost 

zastupuje RNDr. Hana 

Slobodníková 

Nejednala, proběhlo hlasování 

per rollam, byly rozeslány 

podklady k připomínkám 

Strategické části SRJMK 2021+ 

Pracovní skupina pro životní prostředí Ing. František Havíř 

 

Jednala on-line prostřednictvím 

Microsoft Teams 

Pracovní skupina RIS 3 

 

Ing. Ivo Minařík, MPA Nejednala 

Pracovní skupina pro sociální oblast PhDr. Petr Horehleď Nejednala, byly rozeslány 

podklady k připomínkám 

Strategické části SRJMK 2021+ 

 

 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VaZ) - bod přednese vedoucí odboru školství Mgr. Hynek 

Nespěšný.  

O návrhu usnesení bylo hlasováno per rollam do 16. června 2020. Byla rozeslána pracovní verze Strategické 

části ke SRJMK 2021+ k připomínkám a dopadům pandemie Covid-19 na její obsah. 

Návrh usnesení č. 3/20/RSK 21: 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost doporučuje Regionální stálé konferenci Jihomoravského kraje 

schválení projektového záměru:  

- Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace: Rekonstrukce učeben fyziky 

a jeho zařazení do Rámce podpory infrastruktury a investic KAP JMK. 

 

Dále byla pracovní skupina e-mailem vyzvána k připomínkám Strategické části SRJMK 2021+ a dopadům 

pandemie Covid-19 na její obsah. 

 

Pracovní skupina pro životní prostředí (PS ŽP)  - bod přednese vedoucí odboru životního prosředí Ing. František 
Havíř. 
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PS ŽP se ke svému poslednímu jednání sešla 08.06.2020 formou videokonference. Na jednání PS ŽP byly 

představeny a projednány následující informace:  

1. Představení strategické části SRJMK 2021+: reflexe dopadů COVID-19, zpětná vazba členů PS 

2. Vyhodnocení opatření obecné povahy vydané JMK v souvislosti s vymezením aktivních zón 

záplavového území 

Druhým bodem jednání se PS ŽP zabývala na  základě přijatého usnesení z únorového zasedání RSK JMK, 

v němž RSK JMK doporučila PS ŽP vyhodnotit dopady opatření obecné povahy vydané JMK v souvislosti 

s vymezením aktivních zón záplavového území. K tomuto bodu PS ŽP nepřijala žádné usnesení. PS ŽP nemůže 

vyhodnotit dopady opatření obecné povahy, protože účinnost opatření lze vyhodnotit pouze po povodni.  

Vyhodnocení dopadů je výsostným právem těch, kteří jsou omezením dotčeni. 

Pracovní skupina RIS 3 se uskuteční po 21. zasedání RSK JMK. Bod přednese k tématu zástupce Jihomoravského 

inovačního centra Mgr. David Marek. 

 

Představení základní logiky a milníků přípravy Regionální inovační strategie JMK 2021-2027 (dále jen „RIS 

JMK“). 

RIS JMK je společnou strategií JMK a SMB a partnerů v inovačním ekosystému. Partnerský přístup je pro 

strategii naprosto klíčový – pro naplňování jejích cílů i dohlížení na její řádnou implementaci. Jedná se 

o strukturovanou práci na rozvoji inovační výkonnosti regionu, způsob, jak se jednotit na tom, co je důležité 

a koordinovaně se rozhodovat. Posláním RIS JMK 2021-2027 je rozvoj ekonomické konkurenceschopnosti díky 

zkvalitňování podmínek pro inovační podnikání – přímou podporou podnikatelských aktivit tam, kde dochází 

k selhání trhu, ale nepřímo také zvýšením úrovně vzdělávání, výzkumu, posilováním atraktivity území kraje 

apod.  

 

Zápisy z jednání pracovních skupin RSK JMK jsou dostupné na www.rskjmk.cz / Pracovní skupiny RSK JMK. 

 

 

Návrh usnesení č. 4/20/RSK 21: 

RSK JMK bere na vědomí informace o činnosti pracovních skupin RSK JMK. 

              H: 0-0-0 

 

 

Bod č. 4 

Opatření MZE a MŽP boje proti suchu a zadržování vody v krajině 

 

Bod přednese zástupce Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR RNDr. Pavel Punčochář, CSc. 

a ředitel regionálního pracoviště Jižní Moravy, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Ing. Stanislav Koukal.  

 

 

http://www.rskjmk.cz/
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Návrh usnesení č. 5/20/RSK 21: 

RSK JMK bere na vědomí aktuální informace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem 

zemědělství ČR v oblasti opatření boje proti suchu a zadržování vody v krajině.                 H: 0-0-0 

 
Bod č. 5 

 
MMR – probíhající opatření a návrh řešení možných dopadů COVID-19 financovaných z národních zdrojů, 

aktuální informace 

 

 

Bod přednese ředitelka odboru regionální politiky Dr. Ing. Marie Zezůlková.  

 

Návrh usnesení č. 6/20/RSK 21: 

RSK JMK bere na vědomí aktuální informace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj týkající se opatření 

a návrhu řešení možných dopadů COVID-19 financovaných z národních zdrojů. 

H: 0-0-0 

 

 

Bod č. 6 

Pilotní projektové záměry s prvky SMART regionu 

 

Bod přednese zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA.  

V rámci zpracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ byly zpracovány pilotní projektové záměry, 

které mají za cíl aplikovat chytrá řešení na celém území Jihomoravského kraje. Jejich cílem je zkvalitnění života 

občanů, zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí, stimulovat cestovní ruch, usilovat o zdravé 

a udržitelné životní prostředí apod. Mezi dvanáct navržených pilotních projektových záměrů patří: 

 

1. rozvoj distančních způsobů výuky;  

2. vytvoření aplikace podporující sportovní aktivity v Jihomoravském kraji; 

3. využití nových technologií v oblasti tísňové péče;  

4. zvýšení vybavenosti složek integrovaného záchranného systému defibrilátory; 

5. vytvoření dopravního modelu a jeho využití v praxi; 

6. bezstarostné parkování; 

7. instalace servisních stanic pro cyklisty; 

8. coworkingová centra; 

9. vytvoření e-shopu regionálních potravin nebo gastronomického rozcestníku; 

10. inteligentní zavlažovací režim; 

11. zavádění principů Turismu 4.0; 

12. rozvoj vysokorychlostního internetu. 

 

Popisy pilotních projektových záměrů jsou v příloze č. 1.  
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Návrh usnesení č. 7/20/RSK 21: 

RSK JMK bere na vědomí popisy pilotních projektových záměrů s prvky SMART regionu.  

            H: 0-0-0 

 

Bod č. 7 

Diskuze a závěr  

Bod přednese zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, Ph.D.  

Byly odeslány dva dopisy Ministerstvu životního prostředí  ČR: 

1) ve věci žádosti o vytvoření položky v rozpočtu MŽP (SFŽP) pro výkup pozemků, které jsou nevyužitelné 

z důvodu potřeb ochrany přírody a krajiny a zadržování vody v krajině. Odpověď ministerstva: k řešení 

problému existuje více nástrojů. Zejména komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) nabízí trvalé 

řešení a možnost uplatnění veřejného zájmu (příloha č. 2).  

2) ve věci zařazení města Brna do seznamu statutárních měst, která mohou žádat o podporu v rámci výzvy 

č. 10/2019 NPŽP a Jihomoravského kraje do krajů, které provádí nadlimitní čištění komunikací na území 

měst. Odpověď ministerstva: Vyhlášená výzva Národního programu Životního prostředí byla od počátku 

pojímána jako pilotní. Tomu odpovídá alokace výzvy i její územní omezení, město Brno kritérium  

nesplnilo a není tedy v seznamu zařazeno. Podmínky nelze v průběhu výzvy měnit. Po skončení výzvy 

bude vyhodnocena efektivita poskytované podpory a bude rozhodnuto o dalším postupu (příloha č. 2).  

Jeden dopis byl také zaslán na Ministerstvo zemědělství ČR ve věci možnosti úpravy podmínek pro KoPÚ. 

Odpověď ministerstva: Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě jinému zemědělskému majetku je v současné 

době před 2. čtením návrhu zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Navhrovaná doplnění RSK JMK  

jsou již zahrnuta ve skupinách opatření. Dále není vhodné zakotvit paušální podmínku umístění větrolamů, 

neboť pozemkovou úpravu je nutné posoudit individuálně s ohledem na potřeby daného území (příloha 

č. 3).  

Dále byl zaslán dopis na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve věci zkoordinování kontrolního procesu u projektů 

podpořených z fondů EU v programovacím období 2021 – 2027, a to tak, aby byla jasně stanovena závaznost 

rozhodnutí první kontroly, včetně jeho akceptace ostatními kontrolními orgány. Odpověď ministerstva byla: 

Dotaz bude předán na Ministerstvo financí ČR, do jehož přímé gesce problematika kontrol a auditů spadá 

(příloha č. 4).  

Poslední dva dopisy byl odeslány na Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ve věci 

zajištění postupu a následného řešení náhrady škod na komunikacích obcí způsobených v důsledku poškození 

těžkými nákladními soupravami odvážejícími dřevní hmotu z kůrovcové kalamity v území Jihomoravského kraje.  

1) Odpověď MMR: Finanční podpora by měla být poskytnuta prostřednictvím stávajícího podprogramu 

Podpora vládou podporovaných projektů v oblasti rozvoje regionů. Nejvýrazněji poškozené jsou 

místní komunikace v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity tři kraje – Moravskoslezský, 

Olomoucký a Zlínský. V následujícím období bude MMR průběžně ve spolupráci s MZ a jednotlivými 
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kraji analyzovat relevantní data, přičemž na základě výsledků lze předpokládat, že dojde k rozšíření 

podpory i na další regiony ČR (příloha č. 5).  

2) Odpověď MZE: V rámci mezirezortního připomínkového řízení byl vznesen požadavek na zapojení 

dotčených krajů do spolufinancování pomocí obcím, přičemž zástupci výše uvedených krajů s tímto 

požadavkem vyslovili souhlas. Dosažený kompromis pro spolufinancování předpokládá, že stát se 

bude prostřednictvím programu MMR na pomoci podílet 60 %, kraje z 20 % a zbylých 20 % budou 

zajišťovat obce z vlastních rozpočtů (příloha č. 5). 

V rámci území JMK proběhlo šetření na jednotlivých obcích ke škodám na komunikacích ve vlastnictví obcí 

způsobených v důsledku poškození těžkými nákladními soupravami odvážejícími dřevní hmotu z kůrovcové 

kalamity. Výsledkem jsou škody u 55 obcí ve výši cca 86 mil. Kč. Na základě toho budou připraveny dopisy na 

MMR a MZE se žádostí o zařazení Jihomoravského kraje do podporovaných  území v roce 2021. 

 

22. zasedání RSK JMK se uskuteční dne 30. října 2020 od 9:00 hod. v místnosti 045A.  

 

21. zasedání RSK JMK bylo ukončeno dne 26. června 2020 v ……………. hodin. 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Popisy pilotních projektových záměrů 

Příloha č. 2: Dopis na MŽP a odpověď ministerstva 

Příloha č. 3: Dopis na MZE a odpověď ministerstva 

Příloha č. 4: Dopis na MMR a odpověď ministerstva 

Příloha č. 5: Dopisy na MMR, MZE a odpovědi ministerstev 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


