
Deset programových priorit SPOLU PRO MORAVU 

     

1. Spolu pro zdravou krajinu a udržitelné klima 

Vyprahlá krajina, vysychající studny, ale také záplavy, stejně jako úmorná vedra v ulicích 
měst. Úbytek včel a dalšího hmyzu, ptáků to vše je důsledkem špatného hospodaření s 
půdou i s vodou, venkovskou i městskou krajinou. Zmírňování příčin klimatických změn, 
stejně jako adaptace na jejich dopady, se zásadně týká regionu. Vytvoříme z jižní Moravy 
první klimaticky neutrální kraj v republice. Přispějeme k Evropské zelené dohodě, abychom 
omezili dopady globální změny klimatu, jež ohrožuje budoucnost nás všech. 

●       Budeme zavádět opatření pro zadržení vody v krajině, podpoříme revitalizaci 
přirozených toků řek. 

●       Zasadíme se o obnovu a ochranu tradiční pestré krajiny jižní Moravy: pomůžeme 
obcím s prováděním pozemkových úprav a uzavíráním nových pachtovních 
smluv. Výsledkem bude lepší péče o půdu, vodu a krajinu ku prospěchu všech. 

●       Budeme podporovat udržitelnější hospodaření se zemědělskou půdou a 
zvýhodňovat zemědělce, kteří se o půdu lépe starají; prioritně podpoříme 
ekologické rodinné statky. 

●       Kraj a jím zřizované a podporované společnosti a aktivity budou nakupovat 
potraviny nejméně z 30 % ekologické a nejméně z 30 % regionální.  

●       Všechny krajské investice budou spojeny s rozšířením krajinné zeleně – 
záchranou a citlivou obnovou alejí a dalších prvků utvářejících krajinný ráz. 

●       Budeme rozvíjet modro-zelenou infrastrukturu ve městech a obcích, budeme 
využívat dešťovou vodu, začneme hospodařit s šedou vodou. 

●       Nakládání s odpady se bude řídit zásadami cirkulární ekonomiky, podpoříme 
obce v přechodu na ni a zapojíme do ní občany a podniky. 

●       Kraj a jím zřizované organizace přejdou na obnovitelné zdroje energie, jejichž 
výstavbu rovněž podpoříme. 

●       Zastavíme plýtvání zvláště plastovými obaly – kraj a jím zřizované organizace 
přejdou na bezobalové zásobování, zálohované a biologicky odbouratelné obaly. 

●       Podpoříme projekty úspor energie a zavedeme důsledný energetický 
management u všech krajských organizací s cílem uspořit náklady. 

●       Všestranně podpoříme udržitelné formy dopravy. 



●       Po vzoru Jihomoravského inovačního centra založíme Klimatickou agenturu jižní 
Moravy, jejímž cílem bude pomáhat obcím a krajem zřizovaným organizacím 
maximálně čerpat dotace na úspory energií.  

2. Spolu proti krizi 

Všichni se nacházíme v nové a nezvyklé situaci. My ale nepanikaříme, vážíme si naší 
svobody, jsme zodpovědní. Rozhodujeme se na základě vědeckých poznatků a odborných 
stanovisek, naše činy jsou promyšlené. Jsme v tom všichni SPOLU. 

●       Nesklouzneme k lacinému populismu a plenění krajského rozpočtu, budeme se 
rozhodovat racionálně a na základě odborných podkladů. 

●       Aktualizujeme krizový plán kraje. 

●       Budeme upřednostňovat více malých investičních akcí před megalomanskými 
projekty, zapojíme lokální firmy a dodavatele. 

●       Zachováme finanční podporu spolkům a sdružením, abychom jim pomohli 
překonat období krize. 

●       Spustíme Jihomoravský NERV, nadstranický, odborně fundovaný tým, který 
bude hledat dlouhodobě udržitelná řešení pro soudržnější společnost, odolnější 
ekonomiku a zdravé životní prostředí. 

●       Formou cílené podpory ze strany obcí minimalizujeme počet lidí v existenčních 
problémech (neudržení bydlení, exekuce, dluhové spirály, rozpady rodin…). 

●       Nastartujeme chytrou ekonomiku (inovace, nové marketingové strategie, nové 
produkty, zelená dohoda). 

●       Podpora opatření zaměřená na evropskou zelenou dohodu jako potenciální 
prostor ekonomického růstu cestou inovativních veřejných zakázek (do této 
oblasti spadá i problém sucha). V této roli funguje veřejný sektor jako pilotní 
zákazník pro inovativní a šetrná řešení. Reference města nebo kraje můžou být 
strategickou výhodou pro firmy při získávání nových zakázek. 

●       Udržíme fungující centra měst (městotvorná opatření, živá města s pestrou 
nabídkou služeb) jako zdroje zaměstnanosti. 

●       V oblasti sociálních a zdravotních služeb založíme inovační platformu složenou 
ze zástupců poskytovatelů služeb a financujících institucí, která by společně s 
firemním sektorem definovala zadání pro potřebná řešení. Cílem bude výrazně 
snížit pracnost a zlepšit kvalitu poskytovaných služeb (možné oblasti rozvoje – 
telemedicína, automatizace služeb náročných na lidskou práci, terapeutické 
služby, řešení požadavků na rozšíření sítě pečovatelských služeb, sociálně 
aktivizační služby, nízkoprahové služby, služby zaměřené na snižování rizik, 
vývoj kvalitnějších informačních systémů propojujících sociální a zdravotní sektor 



s komunální sférou atd.). Vzhledem ke stárnutí populace v rozvinutých zemích 
lze očekávat, že kvalitní produkty v této oblasti mohou být globálně úspěšné. 

3. Spolu pro dostupné bydlení 

Bez bydlení život není. Právo na bydlení a odpovídající životní úroveň je základním lidským 
právem. Na jižní Moravě ještě dnes vyrůstají některé děti v podmínkách, které jsou běžné 
spíše ve třetím světě. Majitelé plesnivých ubytoven tahají z chudých rodin dávky na bydlení, 
které platíme my všichni. Nedává to žádný smysl – lidsky ani ekonomicky. 

●       Vypracujeme pasport obecních bytů na území Jihomoravského kraje, včetně 
popisu jejich technického stavu a podmínek, za kterých jsou přidělovány 
nájemníkům a následně využívány. 

●       Zmapujeme v rámci Jihomoravského kraje lokality s kritickým nedostatkem 
dostupného bydlení a nastavíme krajský program sociálního bydlení. 

●       Ve spolupráci s obcemi podpoříme výstavbu (např. podporou formy družstevního 
vlastnictví, vypsáním vhodného dotačního programu apod.) sociálních a 
startovacích bytů pro ty, kteří to potřebují – seniory, samoživitelky, mladé rodiny 
nebo rodiny s dětmi bez domova. 

●       Pomůžeme obcím, které řeší vážné problémy v oblasti bydlení. 

●       Podpoříme výstavbu komunitního bydlení, realizaci sdíleného bydlení a 
dostupnost menších bytů. 

●       Zvážíme vytvoření krajského bytového fondu tam, kde obce nebudou schopny 
samostatného řešení situace, a bude možnost jednat o převodu pozemků 
vhodných pro bytovou výstavbu do majetku kraje. 

●       Provedeme revizi stávajících pozemků ve vlastnictví kraje vhodných pro bytovou 
výstavbu, stejně tak nevyužívaných objektů nebo objektů, jejichž současné 
využití není efektivní. 

●       Tam kde bude potřeba, pomůžeme obcím s čerpáním programů na výstavbu 
sociálního bydlení, podle odzkoušených postupů. 

●       Ve spolupráci s obcemi se zaměříme na skupiny rodičů s dětmi, které jsou bez 
bydlení (žijí v azylovém domě nebo v ubytovně), v nevyhovujícím bydlení, či jsou 
akutně ohroženy ztrátou bydlení a které ke stabilizaci v novém bydlení potřebují 
také intenzivní sociální podporu (přechodnou nebo dlouhodobou). 

●       Podpoříme realizaci ekologických projektů ve výstavbě, jako jsou zelené střechy, 
zadržování dešťovky, zateplení nebo moderní způsoby vytápění a výroby 
elektrické energie. 

●       V rámci zákonem daných možností budeme při pořizování zásad územního 
rozvoje kraje, při účasti kraje na územním či jiném řízení nebo při procesu 



vyhodnocení vlivů na životní prostředí, důsledně přistupovat k regulaci výstavby 
skladů a obchodních prostor na zemědělské půdě. 

●       Oslovíme obce ke spolupráci na tvorbě kvalitních územních (regulačních) plánů 
a urbanistických studií významnějších územních celků. 

●       Připravíme koncepci prevence ztráty bydlení a řešení bezdomovectví. 

●       Vytvoříme podmínky pro to, aby obce řešící problematiku bezdomovectví byly 
schopné poskytnout lidem bez domova standardní bydlení bez předchozí léčby či 
„tréninku“ a současně jim poskytnout potřebnou pomoc dle jejich individuálních 
potřeb. 

4. Spolu pro kvalitní vzdělávání 

Chceme vzdělávání, které bude skutečně připravovat na život ve 21. století. Svými 
metodami výuky i hodnocení bude především motivující, naši učitelé budou kvalitně 
připraveni i ohodnoceni a nebudou zatěžováni zbytečnou administrativou. Využijeme 
zkušeností z covidové krize, tak abychom byli na podobná ohrožení příště připraveni. 

●       Budeme klást důraz na kvalitní a flexibilní všeobecné vzdělávání i rozvoj 
kritického myšlení, a to nejen na gymnáziích, ale i na odborných školách. 

●       Snížíme zbytečnou administrativní zátěž učitelů a ředitelů. 

●       Pomůžeme školám zavést možnosti distančního vzdělávání tak, aby v případě 
opakované krize výuka co nejméně zatěžovala rodiny a aby i děti ze sociálně a 
ekonomicky znevýhodněných prostředí měly k distanční výuce přístup. 

●       Pomůžeme cíleně školám v chudších, okrajových regionech a učňům a 
studentům se sociálním znevýhodněním, zaplatíme lépe jejich učitele a 
narovnáme tak šance mezi centry a periferiemi i v oblasti vzdělanosti. 

●       Podpoříme další rozvoj škol komunitního typu a středních škol s perspektivními 
obory (moderní obory, vyšší přidaná hodnota, všeobecně vzdělávací předměty). 

●       Budeme podporovat mezioborové vzdělávání, mobilitu studentů a dostupnost 
kvalitní jazykové přípravy, stejně jako zvýšení nabídky programů zaměřených na 
environmentální, finanční a mediální gramotnost či znalost fungování veřejné 
správy 

●       Podpoříme zavádění moderních metod a přístupů do vzdělávání, včetně tzv. 
alternativních vzdělávacích programů. 

●       Otevřeme další třídy čtyřletých gymnázií, jejichž nabídka uspokojí aktuálně silné 
populační ročníky. 



●       Dosavadní pedagogicko-psychologické poradny ve školách nejsou kapacitně 
dostatečné, budeme podporovat navyšování počtu školních psychologů a 
speciálních pedagogů. 

●       Zlepšíme fungování inkluze zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků 
vytvořením optimálních podmínek pro všechny zainteresované včetně asistentů. 

●       Zasadíme se o navýšení celkových investic do vzdělávání v Jihomoravském 
kraji, budeme podporovat rekonstrukce a modernizace školských budov i jejich 
vybavení. 

●       Budeme podporovat propojování odborného vzdělávání, vědy a výzkumu s praxí 
tak, aby jihomoravský region nabízel vzdělaným lidem kvalitní pracovní místa v 
atraktivních oborech. 

●       Nebudeme rušit střední odborné školy technického směru. 

●       Nabídneme školám atraktivní vzdělávací aktivity s regionální tematikou. 

5. Spolu pro moderní veřejnou dopravu 

Základním pilířem kvalitního dopravního systému je rychlá, bezpečná a pohodlná veřejná 
doprava, především ta kolejová. A to jak v rámci regionu, tak i přes jeho hranice. 

●       Podpoříme další rozvoj integrovaného dopravního systému a zejména železniční 
dopravy. 

●       Za základ dopravního systému v kraji považujeme železniční dopravu a 
zaměříme se proto na rozvoj její sítě, rychlosti a komfortu. 

●       Budeme zlepšovat služby a vybavení přestupních uzlů IDS vč. budování 
záchytných parkovišť P+R. 

●       Budeme upřednostňovat dopravce nabízející nízkopodlažní vozy. 

●       Zavedeme výrazně zvýhodněnou roční jízdenku v rámci IDS JmK. 

●       Zasadíme se o zlepšení dopravy uvnitř Jihomoravského kraje (například spojení 
Znojemska s Brnem), do sousedních krajů i obnovu tratí do Dolních Rakous 
(Hevlín – Laa) nebo posílení vazeb na Slovensko. 

●       Budeme iniciovat vznik rychlého železničního spojení Brno – Vídeň (letiště). 

●       Prověříme stávající smlouvy mezi krajem a Letištěm Brno, a.s., a stejně jako v 
případě Logistického parku budeme za užívání krajských pozemků požadovat 
adekvátní nájemné. 



●       Ve městech budeme vytvářet samostatné jízdní pruhy pro veřejnou a cyklistickou 
dopravu. 

●       Navrátíme centra měst chodcům – v maximální možné míře budeme podporovat 
pěší dopravu a rozšiřování pěších zón se striktně dodržovaným režimem vjezdu. 

●       Na kole bezpečně do práce i do školy – budeme podporovat bezpečná 
cyklistická spojení mezi obcemi Jihomoravského kraje. 

●       Budeme důsledně dohlížet na to, aby se při dopravních stavbách a uzavírkách 
myslelo na pěší a jejich bezpečnost. 

●       Podpoříme opravy a modernizaci krajských silnic, budování obchvatů a dalších 
opatření zvyšujících bezpečnost a plynulost dopravy v obcích i mimo ně. 

●       Budeme dbát na minimalizaci negativních dopadů dopravních staveb v kraji na 
zdraví a komfort obyvatel i krajinu. 

6. Spolu pro lepší péči 

Vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak dobře se dokáže postarat o ty nejslabší. 
Budeme proto pracovat na tom, aby sociální péče v kraji byla lépe dostupná, lépe 
financovaná, ohodnocená a propojená se zdravotní péčí. 

●       Budeme poskytovat lepší podporu pečujícím. 

●       Posílíme financování sociálních služeb. 

●       Zasadíme se o minimalizaci administrativy v sociální péči 

●       Sociální péči přiblížíme k lidem a jejich domovům, včetně paliativní péče – 
nechceme, aby lidé umírali v ústavech. 

●       Pomůžeme rodinám, aby se o nejstarší generaci mohly postarat samy doma 

●       Zasadíme se o lepší provázání sociální a zdravotní péče. 

●       Chceme budovy, obce a města i celý kraj bez bariér. 

●       Podporou sociálního bydlení a individualizací péče o nejvíce ohrožené budeme 
předcházet sociálnímu vyloučení. 

●       Budeme upřednostňovat pěstounství a adopce před institucionální péči. 

7. Spolu pro kvalitní kulturu 

Kultura je dědictvím, o něž máme povinnost pečovat a které chceme pomoci rozvíjet. Jižní 
Morava oplývá bohatstvím tradic, památek, možností kulturního vyžití – využijme toho. 



●       Budeme věnovat příkladnou péči hmotnému i nehmotnému kulturnímu dědictví, 
ochráníme stavby našich předků před zničením. 

●       Zasadíme se o udržení a obnovu kulturního dědictví Moravy. 

●       Posílíme identitu Jihomoravského kraji v oblasti kultury. 

●       Vrátíme Slovanskou epopej na Moravu. 

●       Podpoříme aktivity připomínající oběti bezpráví z let 1938–1989. 

●       Svébytnost Moravy budeme připomínat vyvěšením zemské vlajky na krajských 
budovách. 

●       Podpoříme realizaci kulturních projektů (v oblasti hudby, tance, divadla, 
výtvarného umění, folklóru, uměleckých řemesel apod.) významných pro celý 
Jihomoravský kraj, ale také s významem pro rozvoj kultury v regionech (zejména 
tradiční kulturní akce). 

●       Podpoříme nové kulturní projekty a umění ve veřejném prostoru, které slouží 
kultivaci veřejného prostoru živou kulturou. 

●       Využijeme kulturní památky pro realizaci aktivit, které z nich udělají živá místa 
dění. 

●       Vytvoříme efektivní nástroje podpory, které přispějí organizacím i jednotlivcům k 
tomu, aby mohli spoluvytvářet kvalitní kulturní nabídku různorodého spektra pro 
obyvatele kraje. 

8. Spolu pro přívětivější úřad a lepší správu 

Komunikace s úřady v 21. století musí být rychlá, efektivní a pohodlná. Co nejvíce úkonů by 
také mělo být možné řešit elektronicky. 

●       Zpřehledníme webový portál kraje, zlepšíme informovanost občanů o činnosti 
krajské samosprávy a orgánů v přenesené působnosti. 

●       Zlepšíme jazykovou vybavenost pracovníků úřadu. 

●       Naplníme heslo „úřad je tu pro občany, ne občané pro úřad“. 

●       Budeme zveřejňovat materiály pro jednání zastupitelstva s dostatečným 
předstihem a také zveřejňovat úplné zápisy z jednání Zastupitelstva a Rady JMK. 

●       Zavedeme do činnosti úřadů maximálně možné prvky e-governmentu. 

●       Budeme podporovat participativní způsoby řízení samosprávy. 

●       Díky novým technologiím zjednodušíme komunikaci úřadu s veřejností. 



●       Posílíme elektronické zpracování dokumentů a sdílení dat v činnosti úřadu a 
napříč organizacemi kraje. 

●       Snížíme administrativní zátěže občanů a zefektivníme veřejnou správu a služby, 
které úřad občanům kraje poskytuje. 

●       Zavedeme účinná protikorupční opatření a zvýšíme transparentnost všech 
činností v rámci samosprávy i činností úřadu. 

●       Provedeme analýzu fungování veřejné správy v kraji. 

9. Spolu pro sousedství bez hranic 

Díky unikátní poloze se na Moravě po staletí setkávaly rozmanité kulturní vlivy, tato pestrost 
je naším bohatstvím. Považujeme proto za samozřejmé udržovat dobré vztahy a úzce 
spolupracovat nejen s ostatními kraji a našimi sousedy ze Slovenska a Rakouska, ale i se 
všemi dalšími evropskými státy a regiony. Krajské ani státní hranice by neměly tvořit hranice 
v našem myšlení. 

●       Budeme vytvářet a podporovat společné přeshraniční projekty s Dolními 
Rakousy i se Slovenskem. 

●       V Evropské unii nalézáme přemíru dobrých příkladu a inspirace k řešením v naší 
zemi, stejně tak i Morava má co nabídnout Evropě. 

●       Budeme podporovat evropskou spolupráci a sdílení zkušeností. 

●       Podpoříme rozvoj výuky češtiny v rakouském příhraničí a němčiny v moravském. 

10. Spolu pro podporu sportu 

Sport je důležitou součástí života. Sport a pohybově aktivní životní styl jsou skvělou formou 
prevence různých civilizačních nemocí včetně obezity a pomáhají předcházet vzniku 
nežádoucích sociopatologických jevů. 

●       Provedeme pasportizaci sportovní infrastruktury v kraji (v majetku spolků, obcí, 
kraje, státu...) a vytvoříme koncepci investic do této infrastruktury. 

●       Provedeme revizi stávajících dotačních programů v oblasti sportu (včetně 
systému podpory vrcholového sportu, vytvoření investičního programu v 
návaznosti na pasport infrastruktury) a aktualizujeme akční plány ke Koncepci 
rozvoje sportu v JMK do roku 2025. 

●       Navýšíme prostředky do oblasti sportu z rozpočtu JMK (provedeme mezikrajské 
srovnání), krajské investice a finanční podporu sportovním organizacím budeme 
koordinovat s výdaji z rozpočtu obcí a rozpočtu státu. 



●       Výrazně podpoříme sportování dětí a mládeže, včetně programu se zaměřením 
na udržení dětí u sportu ve věku 15+. 

●       Podpoříme činnost kvalifikovaných trenérů. 

●       Vytvoříme koncepci pořádání významných sportovních akcí na území JMK 
(nastavení systému podpory ze strany JMK v návaznosti na cestovní ruch, 
propagaci kraje, podpory místních podnikatelů, včetně revize způsobu pořádání a 
financování MotoGP). 


