
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ K HOSPODÁŘSKÉ STRATEGII  

SE ZAMĚŘENÍM NA VYBRANÁ ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

20.03.2023, 9:00 hod. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Představení výstupů a hlavních zjištění z Hospodářské strategie se zaměřením na 

vybraná území Jihomoravského kraje 

3. Diskuse, prioritizace a výběr aktivit k realizaci v roce 2023 

 

Zahájení: 

Úvodní slovo náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Jiřího Nantla 

Náměstek hejtmana JMK Jiří Nantl přivítal přítomné hosty a představil zástupce 

společnosti KPMG Česká republika – zpracovatele strategického dokumentu. Pan 

náměstek Nantl vysvětlil důvody vzniku Hospodářské strategie se zaměřením na vybraná 

území JMK.  

Náměstek hejtmana JMK Jan Zámečník zdůraznil význam HSOÚ jako významné téma. 

Doufá, že díky této strategii se zvýší příliv finančních prostředků na projekty lokalizované 

právě v HSOÚ. 

Radní JMK Jiří Hlavenka zdůraznil potřebu rozvoje regionálních center mimo BMO 

a zvýšení jejich atraktivity a nutnost podpory podnikání ze strany kraje. 

 

Představení výstupů: 

Radek Chaloupka: 

Konstatoval, že vnitřní regionální periferie existují ve většině krajů, a koncept HSOÚ by 

toto měl měnit, přičemž změna musí nastat na úrovni národní politiky. Dále představil 

základní informace o strategii, zmínil problémy s nedostupností některých dat ze SLDB 

2021 a složitější spolupráci s novými starosty obcí v rámci dotazníkového šetření. 

Vojtěch Vašák: 

Představil metodiku analytické části strategického dokumentu, indikátory hodnocení 

ekonomické výkonnosti SO POÚ Jihomoravského kraje. Na mapových výstupech 

představuje výsledky jednotlivých indikátorů v regionech kraje, souhrnnou tabulku 

hodnocení regionů a zásadní závěry analytické části strategie ve formě SWOT analýzy. 

Dotaz k představeným výstupům: Jak by se dala vysvětlit celorepublikově podprůměrná 

hodnota míry podnikatelské aktivity u většiny SO POU mimo Brno? 

Přesné příčiny lze jen těžce určit, ve vybraných územích, kde je ekonomika více 

zaměřena na služby, např. v turistických oblastech (Mikulovsko), můžeme vidět vyšší 

míru podnikatelské aktivity. Ředitel regionální kanceláře CzechInvest Vít Čermák 



zmínil, že při zkoumání míry podnikání sledují činnost reálných provozoven, nikoli jen 

IČO, na rozdíl od ČSÚ.  

Dotaz k představeným výstupům: Umíte v jednotlivých datech vyloučit i regionální centra 

v rámci jednotlivých regionech (vyloučit Břeclav, Znojmo, Veselí…), jak je na tom ten 

region plošně? 

V tomto ohledu by byl velký problém s kvalitou dat, už na úrovni SO POÚ byl analýza 

komplikovaná. Výsledky mohou být zkresleny i u analýzy SO POÚ hlavně kvůli počtu 

obcí v nich (Strážnice × Znojmo). Ideální případ by bylo toto zpracovat na úrovni obcí, 

což je však téma pro speciální expertní výzkum.  

Dále byla představena návrhová část, která sestává ze 7 základních tematických oblastí: 

1. Dopravní infrastruktura a obslužnost území 

2. Dostupné bydlení 

3. Vzdělávání 

4. Podpora podnikání 

5. Podpora inovací 

6. Podpora zaměstnanosti 

7. Rozvoj institucionálních kapacit 

Radek Chaloupka: 

Představuje přítomným hostům interaktivní verzi návrhové části strategie, kde lze 

pozorovat skutečné naplňování projektů v regionech.  

Diskuse: 

Dotaz do pléna: Setkali jste se ve své praxi s tím, jakým způsobem může kraj pomoci 

s absorpční kapacitou v periferních regionech? 

Manažerka MAS Slavkovské bojiště, paní Hana Tomanová, vyjádřila, že síť MAS může 

sehrát významnou roli a může se kolem nich vytvořit kvalitní ekosystém, vše však závisí 

na kvalitě práce MAS, na čemž to mnohdy může ztroskotat. Kromě toho zdůraznila 

důležitost zaměření se i na inovace ve veřejné správě, neboť se může stát, že kvůli 

špatnému přístupu místních aktérů nemusí dojít k účelnému čerpání finančních 

prostředků. 

Na základě podnětu R. Chaloupka doporučuje, aby kraj vytvořil dotační programy pro 

kofinancování velkých projektů, např. kanalizace. 

Dotaz do pléna: Jakou roli hraje místní aktivita? Je to zásadní faktor? Máme v našich 

regionech nějaké lídry, kteří by mohli být tahouny místního rozvoje (zmíněn příklad 

Broumovska – Jan Školník)? 

H. Tomanová navrhuje, že by lídrem měly být MAS. Jde dobře vidět, ve kterých regionech 

pracují MAS dobře a kde ne.  

V. Čermák uvedl, že lídři se sdružují v hospodářských komorách. 

Kromě těchto odpovědí zazněla i myšlenka, že v některých regionech jsou 

nejvýznamnějšími lídry podnikatele. R. Chaloupka reagoval, že obecně bývá problém, aby 

se podnikatelé (potenciální filantropové) ztotožnili s daným regionem a aby byli motivováni 

přispět k jeho rozvoji. Z toho důvodu navrhl podporovat vznik komunity nebo sdružení 

místních podnikatelů, díky které by se zlepšila vzájemná spolupráce.   



Diskuse, prioritizace a výběr aktivit k realizaci v roce 2023 

1. Dopravní infrastruktura a obslužnost území 

Část projektů je závislá na lobbingu pro rozvoj dopravní infrastruktury v kraji. Na 

jednání byla doporučena aktualizace generelu dopravy. Aktuálně platný generel je 

příliš široce rozkročený.  

Dále diskuse směřovala k tématu IDS JMK, kde bylo zmíněno, že napojení na Brno je 

obecně dobré, ovšem zájem by se měl zaměřit i na kvalitu spojení do regionálních 

center, které bývá horší.  

Kromě zmíněných oblastí byl zmíněn i rozvoj poptávkové dopravy (neboli autobus na 

klik), které se věnuje agentura JINAG. 

Dotaz do pléna: Kde má kraj možnosti? Co vnímáte za priority, co byste doplnili? 

Starosta obce Višňové, pan Vladimír Korek, apeluje na rozvoj dopravní infrastruktury 

Znojemska, jak silniční, tak železniční, zvláště pak propojení Znojma a Brna železniční 

dopravou. 

Místostarosta města Moravský Krumlov, pan Vojtěch Kocáb, následně provedl 

stručnou prezentaci vztahující se k nutnosti rozvoje silniční dopravy v regionech 

Moravskokrumlovska a Ivančicka, které mají poddimenzovanou silniční síť s ohledem 

na intenzitu dopravy, která bude růst v souvislosti s rozvojem JE Dukovany.  

Samotná prezentace se týkala záměru vybudování nové komunikace I. třídy Rosice – 

Znojmo. Z vyjádření pana místostarosty vyplynulo, že na realizaci tohoto záměru mají 

obce a města Energoregionu 2020, kterých je 130 z krajů Jihomoravského a Vysočiny, 

neskutečný zájem. Z pohledu dopravní situace JMK by tato komunikace vyřešila 

dopravně výstavbu JE Dukovany, řešila by neskutečnou vytíženost současných 

komunikací v oblasti kolem Ivančic a Moravského Krumlova a přispěla by 

„nepopsatelně“ k výraznému rozvoji celého regionu, který je v současnosti 

Hospodářskou strategií se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje 

vykreslován v jednotlivých jejích grafech „červenou“ barvou. 

Následně starostka obce Tvarožná Lhota, paní Martina Bílová, přednesla téma týkající 

se terénní cyklistiky mezi obcemi Strážnice a Velká nad Veličkou. Aktuálně mají 

projektovou studii. Varianta podél obcí má náklady 20 mil. Kč (obce jsou však 

ekonomicky slabé), Povodí Moravy trvá na variantě podél toku Veličky, kde jsou 

náklady několikanásobně vyšší, 70 mil. Kč. Paní Bílová dodala, že vznik cyklostezky 

by mohl být impulsem pro rozvoj služeb v regionu. Obě města jsou navíc napojena na 

železnici. Kdyby se podařila prosadit varianta podél obcí, kraj by to mohl snadno 

spolufinancovat. R. Chaloupka následně reagoval, že toto téma je potřeba zmínit ve 

právě se chystající Koncepci rozvoje cyklistiky JMK 2024+.  

2. Dostupné bydlení 

R. Chaloupka konstatoval, že tato problematika je dost závislá na politice státu. Ovšem 

pokud stát v této roli selže, je potřeba aktivního zásahu kraje. Záměr vlády 

předpokládá, že mají obce připravené projekty k realizaci. 

Dotaz do pléna: V čem by mohl kraj pomoci v této oblasti? S čím máte největší 

problémy?  



Starosta obce Letovice, pan Petr Novotný uvedl, že problémem je to, že se podporuje 

převážně sociální bydlení, které má mnohá úskalí. Mělo by se více podporovat klasické 

obecní bydlení. 

V. Čermák konstatoval, že bydlení je jedno ze třech nejpalčivějších témat. Chybí 

peníze na předfinancování projektů a přípravu projektové dokumentace. R. Chaloupka 

odpověděl, že MMR bude alokovat 1,6 mld. na přípravu projektů a 8 mld. půjde na 

návratné finanční zdroje (zelené dluhopisy, penzijní fondy). 

Vedoucí oddělení strategického rozvoje, pan Pavel Fišer vznesl dotaz, jestli se v těchto 

dotačních programech počítá i s doplňkovou infrastrukturou (chodníky atp.)? R. 

Chaloupka uvedl, že na tuto oblast nebude podpora směřována, ale s financováním 

této infrastruktury by mohl pomoci kraj. P. Fišer reagoval, že kraj dříve dával 10 mil. na 

budování této infrastruktury. Poptávka je ale enormní a kraj na vše nikdy nebude mít 

dostatek příspěvků. 

Zastupitel města Vracov a ředitel Střední školy polytechnické Kyjov, pan Petr Koiš dále 

zmínil, že podpora bytové výstavby bude klíčová oproti podpoře individuálního 

rodinného bydlení. Na vesnicích a malých městech tato myšlenka však nemá příliš 

dobrou odezvu. 

3. Podpora inovací, podnikání 

V. Vašák na úvod zdůrazňuje důležitost vzniku coworkingových center a hubů. 

V. Čermák doplňuje, že pro firmy s vysokou přidanou hodnotou je již standardem 

home-office. Pokud pracovníci v hi-tech firmách budou pracovat „z domu“ v regionech 

mimo BMO, bylo by dobré vytvořit regionální coworkingové huby. Tato aktivita musí 

ale vzejít zespoda. Na aktivitu lze navíc využít finance z OP TAK. Doporučuje zjistit 

případný zájem o tyto aktivity.  

R. Chaloupka reaguje a kvituje aktivity JIC, ale podotýká, že jeho aktivity jsou výhradně 

zaměřené na Brno. J. Hlavenka doplňuje, že určité aktivity v této oblasti realizuje 

PodnikniTo.  

P. Koiš dále uvádí, že spolupracují s MAS, městem Kyjovem a hospodářskou komorou, 

v rámci vzájemné spolupráce připravují co-workingový hub při Střední škole 

polytechnické v Kyjově (tzv. FabLab). V rámci této aktivity se navázala spolupráce 

s JIC. Momentálně aktivita nemá problém s realizací, P. Koiš však zmínil, že 

v budoucnu možná bude narážet na limity financování projektu a následně by ocenili 

další podporu kraje.  

J. Hlavenka dále zdůrazňuje význam komunitní energetiky. Doporučuje vznik 

poradenství pro podnikatele v této oblasti. 

4. Vzdělávání a závěrečná diskuse 

Dotaz do pléna: Co jsou pro vás klíčová témata, která třeba nemusí být zcela 

podchycená? 

Zástupci z oblasti školství uvedli, že v některých oblastech, jako konkrétní příklad pak 

uvedli Znojemsko, chybí mateřské školy, což vede k pomalejšímu návratu matek 

z mateřské dovolené do práce. Na MPSV je výzva dětských skupin, to ale nestačí. 

Podpora pro MŠ je pouze pro ITI. 



V. Kocáb se dále dotázal, zda by bylo možné směrem z kraje řešit problém špatného 

hodnocení kvality VUT a jejich moderních přístupů k výuce. J. Nantl odpověděl, že 

vysoké školy jsou mimo kompetenci kraje.  

Dále J. Nantl konstatoval, že u středního školství je kraj vázán rámcovými vzdělávacími 

programy. Zdůraznil však potřebu měnit přístup z hlediska metodiky výuky, což ale 

musí vzít v potaz hlavně ředitelé škol. V budoucnu bude dále potřeba oborová 

optimalizace škol v kraji. Dále uvedl informace, že letos je pilotní program v oblasti 

inovace ŠVP a ve Znojmě vzniká maturitní technický obor. 

Ředitelka Střední školy Strážnice, p. o., paní Petra Fialová vyjádřila souhlas a uvedla, 

že je to o individuálním přístupu kantorů. Mnohým z nich vyhovuje styl výuky z 80. let. 

Dále zdůraznila nutnost podpořit rozvoj IT infrastruktury ve školách, na což školy 

nemají v rozpočtech peníze. 

Dále bylo doplněno, že roste zájem a nutnost spolupráce škol a podnikatelského 

sektoru. J. Hlavenka reagoval, že je potřeba motivovat podnikatele, aby se chovali jako 

„dobří občané“. To je běžné v západní Evropě, kdy se místní firmy podílí na rozvoji 

měst. Diskuse dále směřovala k možnostem vzniku platformy, která by sdružovala 

významné podnikatele ve vybraných územích. J. Nantl uvedl, že se uvažuje 

o průzkumu, kteří podnikatelé jsou tahouny/filantropy/dobrými občany. Místní 

podnikatelé by mohli založit tzv. public-private fund, který by sloužil pro rozvojové 

projekty a který běžně funguje v západních zemích.  


