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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE
V kapitole jsou shrnuta nejdůležitější fakta, hlavní silné stránky a problémy v kraji.
Počet obyvatel v kraji (téměř 1,2 mil. k 31. 3. 2017) od roku 2003 postupně narůstá, což je dáno
zejména kladným migračním přírůstkem, od roku 2007 posíleným i o kladný přirozený přírůstek. Do
budoucna však lze v souladu s demografickým vývojem předpokládat snížení počtu narozených
a pokračující stárnutí obyvatel, které je již v současné době v některých částech kraje výrazné. To
bude do budoucna vyžadovat zvýšené nároky na zdravotní a sociální péči, na což kraj není
v současné době připraven.
Ekonomika kraje zažívá v několika posledních letech růst, a tím pádem dochází i k poklesu
nezaměstnanosti. Přesto výší nezaměstnanosti Jihomoravský kraj přesahuje nejen průměr České
republiky, ale patří také ke krajům s vůbec nejvyšší nezaměstnaností. Problémem je i vysoká
dlouhodobá nezaměstnanost. V souvislosti s tímto faktem vyžaduje pozornost dobudování dopravní
infrastruktury, která posiluje příležitosti pro investice, a sladění oborů středního školství a požadavků
praxe.
Jihomoravský kraj představuje dlouhodobě jedno ze dvou hlavních ekonomických center České
republiky a rovněž silné centrum výzkumu a vývoje. Hlavní výzvou v oblasti výzkumu a vývoje bude
do budoucna provozní a personální udržitelnost vybudovaných výzkumných pracovišť.
Jihomoravský kraj má v rámci ČR dostatek přírodních i kulturně-historických atraktivit vhodných pro
cestovní ruch. Pro kraj má rovněž velký význam kongresový a konferenční cestovní ruch. V kraji je
však ve službách v oblasti cestovního ruchu nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů s dostatečnou
jazykovou vybaveností. Cestovní ruch vykazuje v Jihomoravském kraji výraznou sezónnost (v zimě
výrazně nižší návštěvnost) a nízký průměrný počet přenocování v kraji (nejméně ze všech krajů ČR).
Pokrytí kraje lůžkovými zdravotnickými zařízeními je dobré a celková dostupnost zdravotní péče
v kraji jako celku je velice dobrá, v kraji však dlouhodobě klesá počet lůžek a je nedostatek lékařů
a zdravotního personálu. V oblasti sociálních služeb bude do budoucna vhodnější potřeby seniorů
pokrývat spíše formou ambulantní v domácím prostředí než formou pobytovou.
Zejména město Brno patří z hlediska dopravní dostupnosti k nejlépe situovaným lokalitám ČR. Zcela
mimořádné postavení v rámci dopravy v ČR má Integrovaný dopravní systém JMK. Problémem
silniční dopravy kraje je nedobudovaná páteřní dopravní síť, kde vzhledem k nevyjasněnému
trasování některých úseků nelze počítat se započetím příslušných staveb. Třetina krajských silnic je
v havarijním stavu, závažným problémem je špatný technický stav řady mostů. Problémem je hluk.
V železniční dopravě je nedořešeným problémem přestavba brněnského železničního uzlu, navíc
všechny železniční tratě zaústěné do Brna mají kapacitní problémy a významná část regionálních
železničních tratí v kraji je v nevyhovujícím technickém stavu. Potenciál letiště není dlouhodobě plně
využitý. V kraji, a zejména ve městě Brně, není zcela dobudována infrastruktura pro cestování na
kole.
Jihomoravský kraj má mezi kraji ČR nejvyšší zastoupení výroby elektrické energie z fotovoltaických
elektráren, které představují do budoucna možnost pro zvýšení energetické bezpečnosti kraje.
Spotřeba elektrické energie v kraji však převyšuje její produkci.
Jihomoravský kraj má relativně kvalitní životní prostředí, narůstají investice do životního prostředí,
zejména do budování ČOV, problémem však zůstává špatný stav současné technické infrastruktury či
zajištění plného čistění odpadních vod v nejmenších obcích. V kraji se nachází velké množství lokalit
starých ekologických zátěží vč. brownfieldů. V oblasti hospodaření s vodou je nezbytná ochrana
stávajících zdrojů vod s ohledem na klimatické změny a hledání nových zdrojů pro budoucí využití.
Jednotlivá pozitiva a negativa rozvoje kraje se neprojevují ve všech částech kraje stejně, rozvoj území
kraje je velmi diferencovaný. Dlouhodobě negativní vývoj lze pozorovat zejména v jižní části kraje.
Vzhledem k tomu je klíčová spolupráce. Pro zkvalitnění svého rozvoje spolupracují obce kraje na
nejrůznějších platformách, mezi nejnovější a nejmodernější formy spolupráce patří CLLD (venkov)
a ITI (Brněnská metropolitní oblast).
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2. DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ ROZVOJE KRAJE
Kapitola uvádí hlavní priority rozvoje, kterým se kraj v následujících letech plánuje věnovat.
Kraj upravuje směry a témata rozvoje v komplexně zaměřeném dokumentu Strategie rozvoje
Jihomoravského kraje 2020 a dále v řadě tematických koncepcí, které mají charakter širší (např.
Strategie rozvoje lidských zdrojů, Regionální inovační strategie apod.), případně úzce zaměřený (např.
Program rozvoje cestovního ruchu, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JMK apod.)
Kraj dlouhodobě usiluje o dobudování silniční infrastruktury a její napojení na evropskou síť TEN-T
jako jeden ze základních předpokladů pro ekonomický rozvoj kraje. V Zásadách územního rozvoje
chce kraj zakotvit trasování D52, D43, D55, zkapacitnění silnice I/53 (Znojmo – Pohořelice), rozšíření
D1, dostavbu velkého městského okruhu v Brně včetně radiál, výstavby tangent. Plánované dopravní
stavby jsou potřebné pro zvýšení dopravní dostupnosti ekonomických center kraje i jeho odlehlých
částí. Realizováním dopravních staveb by došlo k ulehčení dopravní zátěže obcí, ve kterých obyvatelé
trpí zejména hlukem a sníženou bezpečností. Došlo by i ke snížení dopravních zácp ve městě Brně.
V oblasti železniční infrastruktury je pro kraj klíčová přestavba železničního uzlu Brno, dobudování
tranzitních železničních koridorů, modernizace západovýchodního koridoru (Brno – Přerov, Brno –
Jihlava) a modernizace vlakových jednotek pro regionální dopravu. Hlavním důvodem je zkvalitnění
dopravní obslužnosti kraje pro snížení individuální automobilové dopravy, která ovlivňuje dopravní
zatížení obcí.
Na území kraje je v oblasti energetiky hlavním tématem snižování energetické náročnosti a rozvoj
a udržitelnost lokálních energetických zdrojů. Kraj oblast upravuje v Územní energetické koncepci
JMK.
Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje dobudování kanalizační sítě v obcích Jihomoravského
kraje. Řeší i sanaci starých ekologických zátěží, u kterých obce nemají prostředky na jejich řešení. Kraj
má dlouhodobě zájem i na řešení průmyslových a zemědělských brownfieldů.
Kraj se angažuje v řešení důsledků klimatických změn spojených zejména se suchem, případně
s bleskovými povodněmi. Klíčovou vizí je zvýšení efektivního hospodaření s vodou v krajině a zvýšení
schopnosti zadržovat v krajině vodu.
Jihomoravský kraj sleduje nové trendy v oblasti regionální politiky a podporuje rozvoj integrovaných
nástrojů rozvoje venkova, stejně jako rozvoje města Brna a jeho přirozeného zázemí. U komunitně
vedeného místního rozvoje (CLLD) je nutná zejména větší tematická a procesní flexibilita pro
podmínky jejich činnosti. U integrovaných územních investic (ITI) je nutná zejména jejich
institucionální zakotvení a rozšíření nástroje na témata společná pro město a jeho zázemí.
Podpora výzkumu a vývoje patří dlouhodobě mezi priority kraje. Danou oblast řeší Regionální
inovační strategie JMK 2014–2020.
Střední školství je potřebné posílit zejména v technických oborech. Danou problematiku má kraj
zakotvenou ve Strategii rozvoje lidských zdrojů v JMK 2016–2025.
Výzvou pro Jihomoravský kraj je i sociální péče se zaměřením především na seniory. Kraj v současné
době cílí zejména na deinstitucionalizaci sociální péče a podporu domácí péče, což je zakotveno
zejména ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v JMK 2018–2020 nebo Koncepci rodinné
politiky JMK na období 2015–2019.
Kraj se dlouhodobě stará i o zdravotnictví. Současnou prioritu představuje zajištění zdravotnických
služeb kraje a zajištění zdravotní péče v obcích.
V oblasti cestovního ruchu kraj reaguje na výsledky analýz zejména zkvalitňováním podmínek pro
cestovní ruch. Jedná se o výstavbu infrastruktury cestovního ruchu, infrastruktury pro lázeňství.
Neinvestiční aktivity jsou řešeny v rámci vznikajícího destinačního managementu turistických oblastí.
Problematiku má kraj podrobněji upravenou v Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského
kraje 2014–2020.

3

Poziční dokument Jihomoravského kraje pro programové období kohezní politiky EU 2021–2027

3. POTŘEBNÉ ZAMĚŘENÍ PODPORY EU V OBDOBÍ 2021–2027
V kapitole jsou zdůrazněna témata, která jsou vhodná v období 2021+ pro uplatnění podpory ESIF.
V návaznosti na dlouhodobé směřování rozvoje kraje a celkový kontext regionální politiky EU je
potřebné zaměřit prostředky z fondů EU v období 2021–2027 na následující priority:

Dobudování dopravní infrastruktury

Adaptace na klimatickou změnu a předcházení rizikům

Kvalita života a uplatnění a mobilita obyvatel

Inovační podnikání s ohledem na rozvoj konceptu Průmyslu 4.0

DOBUDOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY







Budování dálnic a návazné infrastruktury (TEN-T), nejen ve vztahu ke zlepšení dopravní
dostupnosti kraje jako celku, ale i pro zlepšení dostupnosti okrajových území kraje (jako
základní předpoklad pro ekonomický rozvoj, což bylo vidět na příkladu východního Slovenska).
Modernizace silniční sítě, významná vzhledem k současnému technickému stavu dálniční
a silniční sítě.
Modernizace železniční sítě a příprava budování sítě vysokorychlostních železnic (což je
v případě JMK dlouhodobější vize).
Rostoucí podpora multimodální dopravy ve smyslu snížení vlivu dopravy (osobní a zejména
nákladní) na životní prostředí; hlavním důvodem je další rozvoj a propojování sítě TEN-T.
Podpora rozvoje alternativních a udržitelných způsobů dopravy, jako jsou alternativní
pohony, cyklodoprava jako rovnocenný druhu dopravy, udržitelná městská doprava a
mobilita.

ADAPTACE NA KLIMATICKOU ZMĚNU A PŘEDCHÁZENÍ RIZIKŮM





Zvýšení retenční a akumulační schopnosti krajiny umožňující omezit škody extrémního
počasí (např. přívalové deště, povodně) a zadržet vodu v krajině.
Plodinová a technologická adaptace zemědělského hospodaření jako nástroj péče o
množství a jakost vody a stav půdy.
Realizace opatření pro vytvoření informační platformy o suchu a nedostatku vody.
Podpora účinného využívání energetických zdrojů za účelem snižování energetické
náročnosti, posun od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům a otázka energetické
bezpečnosti.

KVALITA ŽIVOTA, UPLATNĚNÍ A MOBILITA OBYVATEL
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Celoživotní vzdělávání – podpora adaptability a flexibility pracovní síly.
Podpora pracovního uplatnění různých skupin obyvatel (age management, sociální podnikání).
Realizace efektivních opatření sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách.
Dořešení deficitů dopravní a technické infrastruktury v okrajových územích kraje.
Podpora zdravého životního stylu obyvatel.

INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ S OHLEDEM NA ROZVOJ KONCEPTU PRŮMYSLU 4.0




Podpora start-up firem a technologických firem.
Rozvoj smart specializace.
Spolupráce výzkumných organizací a podnikatelů v oblasti inovací.

DOPORUČENÉ PRVKY PRO POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2021+
Integrované nástroje (integrované územní investice, komunitně vedený místní rozvoj) jsou
průřezovými a obecně uplatnitelnými nástroji. Jejich nejsilnější stránkou jsou provázaná
a přizpůsobená řešení s přímým dopadem na kvalitu života. Umožňují komplexnější přístup k rozvoji
území. Díky integrovaným nástrojům je možné dosáhnout většího přizpůsobení dotací na neinvestiční
projekty místním potřebám. Krajům by v tomto ohledu mělo být svěřeno více pravomocí a finančních
prostředků.
V případě rozvoje brněnské metropolitní oblasti stojí v popředí provázané infrastrukturní investice
a rozvíjení území jako funkčního celku.
Integrované nástroje by v rozvoji venkovských regionů měly hrát zejména významnou úlohu
především v oblastech:





zajištění veřejných služeb,
rozvoj drobného podnikání,
řešení sociálních problémů,
posilování sociálního kapitálu a spolupráce.

Pro příští programové období je třeba dosáhnout komplexnějšího řešení rozvoje venkova (mimo jiné
soustředění jeho problematiky pod jedním ministerstvem).
Bude-li NUTS II Jihovýchod zařazen mezi regiony soudržnosti přesahující HDP 75 % průměru EU (tzv.
přechodové regiony), dojde ke snížení alokovaných finančních prostředků pro území kraje, což může
negativně ovlivnit rozvojové možnosti okrajových částí kraje (např. Znojemska, Hodonínska, ….). Tato
území by měla mít takový statut, aby v rámci územní dimenze mohla čerpat finanční prostředky.
Měla by pokračovat koncentrace prostředků z programů ESIF ve specifických typech území (tzv.
územní dimenze) podporující jednak konkurenceschopnost území (v závislosti na rozvojovém
potenciálu) a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní
diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního
charakteru).
Významným bodem jsou i struktury spojené s využíváním podpory EU. V programovém období
2021–2027 by měly být podporované oblasti celkově nastaveny volněji. Měl by být kladen důraz na
dosažené výstupy ve vztahu k vynaloženým finančním prostředkům. Menší objem finančních
prostředků by tak umožnil vyšší kreativitu a efektivitu jejich využití.
Je třeba nadále rozvíjet regionální spolupráci, a to jak přeshraniční spolupráci při řešení rozvoje
okrajových území kraje, tak mezinárodní a nadnárodní spolupráci (sdílení zkušeností, „twinning“,
chytrá řešení).
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