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Preambule
Rada Zlínského kraje, v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu a přijaté programové
teze, vyjadřuje tímto prohlášením společnou vůli při výkonu správy Zlínského kraje
dosáhnout jeho všestranného rozvoje s cílem zlepšování kvality života jeho občanů.
Zlínský kraj chceme rozvíjet jako moderní samosprávný celek, vyznačující se rovností
v příležitostech, konkurenceschopnou a prosperující ekonomikou i dynamickým
tempem rozvoje.
Rada Zlínského kraje proto bude ve volebním období 2020–2024 klást důraz zejména na
tyto klíčové oblasti:
Finance, ekonomika, inovace a rozvoj kraje
Zbudujeme infrastrukturu 21. století, což mimo jiné znamená užší provázání podnikatelské,
vzdělávací a veřejné sféry. Budeme podporovat projekty, které mají inovační potenciál
i pozitivní a měřitelný dopad na život v našem kraji.

Prioritou je pro nás využití potenciálu jedné z největších rozvojových ploch na území ČR –
Strategické průmyslové zóny Holešov. Ta disponuje veškerou potřebnou infrastrukturou
a je připravena pro výstavbu a realizaci investičních záměrů v oblastech zpracovatelského
průmyslu, vědy, výzkumu a strategických služeb. Pokračovat tak budeme v jejím obsazování.
Současně se budeme zaměřovat na vybudování nových prostor určených pro rozvoj high-tech
oborů.
Vytvoříme přehledný portál všech plánovaných a probíhajících investic na území kraje.
Vybudujeme platformu, na které propojíme veškeré aktivity a organizace podporující rozvoj
podnikatelského prostředí na území kraje.
Podpoříme podnikatele v doménách specializace Zlínského kraje s velkou přidanou hodnotou
práce, jako jsou: progresivní design produktů, technologií a procesů, inovace v konstrukčních
činnostech, informační, řídicí a bezpečnostní systémy, oblast vývoje IT systémů, digitalizace
a další.
Podpoříme realizaci významných rozvojových projektů a podnikatelských aktivit na území
Zlínského kraje, které přispějí k vytváření nových pracovních míst.
Vytvoříme pracovní skupinu pro rozvoj lidských zdrojů s cílem navrhnout řešení, která
občanům kraje nabídnou perspektivu získání pracovního uplatnění s vyšší přidanou hodnotou,
a tím pádem s motivujícím finančním ohodnocením.
Budeme podporovat dokončení důležitých dopravních tepen, doplnění agendy pobočky
krajského soudu a vybudování stanoviště letecké záchranné služby. Jsme si vědomi faktu, že
k tomu nestačí jen rozhodnutí na úrovni kraje, proto budeme proaktivně usilovat o podporu ze
strany státu, vlády a příslušných ministerstev tak, aby byla v kraji co nejširší dostupnost všech
důležitých služeb, a aby se tímto zlepšila kvalita života obyvatel kraje.
Zdravotnictví
Vytvoříme novou koncepci zdravotnictví do roku 2030.
Prioritu pro nás představuje dostavba a modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati (KNTB),
výstavba nového interního pavilonu a urgentního příjmu a dalších navazujících objektů ve
stávajícím areálu KNTB. Urychlíme, případně zahájíme přípravu projektů tak, aby mohly být
spuštěny investiční priority všech krajských zdravotnických zařízení pro zlepšení zdravotní
péče pro obyvatele celého kraje. Budeme usilovat o stabilizaci personálu v krajských
nemocnicích, stejně jako o rozvoj spolupráce mezi poskytovateli zdravotní péče i spolupráce
se studenty zdravotnických oborů. Budeme pokračovat v modernizaci stanovišť rychlé
záchranné služby.

Sociální oblast
Sociální politika musí být uzpůsobena především potřebám občanů. Na základě hloubkové
analýzy skutečných potřeb vytvoříme plán rozvoje služeb s rovným přístupem ke všem
poskytovatelům. Snížíme administrativní zátěž poskytovatelů služeb a provedeme analýzu
krajského informačního systému sociálních služeb. Podpoříme navýšení kapacit domovů se
zvláštním režimem včetně center duševního zdraví. Pomocí posílení odlehčovacích služeb
budeme prosazovat zajištění důstojného stáří občanů v pohodlí jejich domova.
Vytvoříme funkční strategický plán rozvoje sociálních služeb s důrazem na koncepci vytváření
rovných šancí pro osoby se zdravotním postižením. Budeme podporovat činnost neziskových
organizací a projekty podporující pečující osoby. Vytvoříme dobré podmínky pro aktivity v
sociální oblasti pro obce, pomáhající spolky a organizace, i pro ty, kdo sdružují seniory a osoby
se zdravotním postižením.
Podpoříme pomoc poskytovanou v rámci místních komunit a úspěšné projekty v sociální
oblasti. Sociální problémy budeme řešit komplexně, tedy ve spolupráci s oblastí školství,
zdravotnictví a národním systémem podpory sociálních služeb.
Doprava
Dokončíme integraci veřejné dopravy včetně zapojení všech městských hromadných doprav
v kraji, a to s využitím nejmodernějších technologií odbavování a důrazem na komfort
cestujících včetně bezbariérovosti. Budeme podporovat formy dopravy, které snižují emise, a
to včetně podpory rozvoje cyklodopravy. Zlepšíme propojení veřejné dopravy s okolními kraji
a Slovenskem. Podpoříme modernizace dopravních terminálů v přestupních uzlech.
Propojíme veřejnou dopravu s turistickými cíli.
Zvýšíme množství finančních prostředků vynakládaných do oprav, údržby a výstavby silnic II.
a III. tříd, včetně obchvatů měst a obcí. Podpoříme výstavbu páteřních dopravních staveb
silniční i železniční sítě.
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komunikacích. Podpoříme preventivní vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost, školní mládež
a seniory.
Prosadíme obnovení výsadby zeleně podél cest, kde to umožní bezpečnost provozu.
Školství, mládež a sport
Budoucnost je v našich dětech. Chceme proto hrát aktivní roli při zabezpečení co nejširší
vzdělávací nabídky na území kraje. Budeme usilovat o koncepční rozvoj krajských škol,
zlepšení jejich dostupnosti a efektivní hospodaření. Zasadíme se o modernizaci obsahu a
způsobu výuky, s důrazem na digitální, mediální i finanční gramotnost a jazykovou

vybavenost. Budeme podporovat kvalitní poradenské služby, prevenci ve školách a
bezbariérovost škol a také klást důraz na péči o osoby se ztíženým přístupem ke vzdělávání,
jakož i na nadané studenty a rozvoj celoživotního vzdělávání. Posílíme zapojení
podnikatelských subjektů v praktické přípravě a rovněž úzké spojení s praxí ve středních
školách a spolupráci s odborníky z univerzit. Velkou pozornost budeme věnovat také rozvoji
kariérového poradenství. Budeme nadále udržovat a rozvíjet informační platformu v
regionálním školství, krajský portál www.zkola.cz. Zasadíme se o zdravý životní styl na
školách, včetně stravování a pohybových aktivit.
V oblasti sportu budeme usilovat zejména o rozvoj a podporu mládežnického sportu, coby
prevence negativních sociálních i zdravotních jevů, stejně tak podpoříme i volnočasové
aktivity. Podporu chceme směřovat také na sportování všech věkových skupin, včetně
budování sportovních center mládeže a akademií a vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu
sportovců ze Zlínského kraje pro Olympiádu dětí a mládeže ČR. Dále rovněž podpoříme
budování sportovní infrastruktury a její maximální zpřístupnění veřejnosti. Naší podpory se
dočká i sportování v přírodě.
Kultura
Kultura se významně podílí na formování obrazu naší společnosti, je jedním z nejdůležitějších
faktorů jejího rozvoje, který zásadním způsobem ovlivňuje všechny její stránky. Kulturní
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konkurenceschopnosti naší civilizace, a proto budeme podporovat její rozvoj. Za cíl si klademe
zlepšení komunikace a aktivnější spolupráci se všemi organizacemi, které přímo spadají do
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Budeme podporovat a rozvíjet paměťové instituce Zlínského kraje. Zdigitalizujeme kulturní
dědictví Zlínského kraje, včetně digitalizace fondů krajských kulturních institucí, knihovního
systému, rozvoje online systémů a virtuálních prohlídek v kulturních institucích spravovaných
krajem. Budeme usilovat o rozvoj a podporu folkloru a kulturních akcí napříč krajem i žánry.
Naším cílem je integrace informování o kulturních a turistických akcích v kraji. Zasadíme se o
bezbariérovost kulturních památek.
Prosazujeme propojení umění a škol – muzea a galerie vnímáme jako prostory pro vzdělávání
a školy jako instituce vychovávající budoucí umělce. Naším mottem je: „Umění do škol, školy
do umění“. Chceme rozvíjet vzdělávací programy paměťových institucích pro nejmenší i pro
seniory a paměťové instituce jako místa zájmu všech věkových kategorií. Podpoříme roli
knihoven jako komunitních center. Zasadíme se o snížení neekologických procesů v kulturních
institucích.

Strategický rozvoj, projektové řízení, cestovní ruch a územní plánování
Naším cílem je podpora přípravy území Zlínského kraje na efektivní využití podpory z EU
2021+, včetně dodatečných prostředků z EU pro rozvoj Zlínského kraje (např. REACT EU,
Národní plán obnovy). Jsme připraveni vyhlašovat dotační programy Zlínského kraje, které
budou zohledňovat nejzávažnější problémy a potřeby kraje a budou striktně podepřeny závěry
krajských rozvojových koncepcí, v souladu s jejich prioritami.
Aktivně budeme vyhledávat možné dotační příležitosti s cílem maximálního, avšak účelného
využití dostupných externích dotačních zdrojů pro rozvoj regionu prostřednictvím realizace
rozvojových projektů.
Budeme uplatňovat energetickou politiku kraje – Energetická agentura Zlínského kraje bude
provádět energetický management, přípravu a koordinace projektů z Modernizačního fondu
zaměřeného na modernizaci energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a
zajišťování investičních akcí s cílem zvýšení energetické efektivity.
V oblasti cestovního ruchu budeme naplňovat Koncepci rozvoje cestovního ruchu Zlínského
kraje a Koncepci rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje. Prostřednictvím Centrály
cestovního ruchu Východní Moravy ve spolupráci s turistickými oblastmi a dalšími partnery
budeme posilovat konkurenceschopnost turistických destinací.
Budeme podporovat aktivní formy trávení volného času, včetně budování cyklotras, trailů a
naučných stezek a údržby běžeckých tras. Budeme usilovat o podporu udržitelného
cestovního ruchu a budeme řešit problematiku přetížených turistických lokalit Zlínského kraje.
Podpoříme rozvoj ZOO Zlín coby nejnavštěvovanějšího turistického cíle kraje. Zefektivníme
komunikaci Zlínského kraje v oblasti cestovního ruchu. Budeme podporovat turistické klenoty
Zlínského kraje i významné akce s nadregionálním přesahem a rozvíjet jejich potenciál.
Budeme implementovat Regionální inovační strategii Zlínského kraje realizací podpůrných
nástrojů ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem, s klíčovým partnerem
Univerzitou Tomáše Bati a dalšími partnery v regionu. Budeme rozvíjet potenciál kreativního
průmyslu, který má v kraji své historické kořeny především v oblasti designu a filmové tvorby.
Zajistíme implementaci standardů územně plánovacích činností na úrovní obcí i Zlínského
kraje, rozvoj digitálního územního plánování, automatizaci procesů a toků územněplánovacích dat mezi existujícím Portálem JUAP Zlínského kraje a připravovaným Národním
geoportálem územního plánování.
Pořídíme mimořádnou aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.

Životní prostředí a venkov
Klademe důraz na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Obnovíme samostatný
Odbor životního prostředí a zemědělství jako úřad nejen státní správy, ale i metodické a
koordinační centrum. Aktualizujeme Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje,
vzhledem k požadavkům, které přináší nová legislativa. Budeme klást důraz na opatření
předcházející vzniku jednorázových odpadů a recyklaci, podpoříme přirozené sdružování obcí
při vytváření celků k zajištění systému svozu a separace komunálních odpadů. Podporujeme
opatření vedoucí k zadržování vody v krajině, zasadíme se o efektivnější využití dešťové vody
a ochranu pitné vody. Lokalitám obsahujícím významné zdroje vody zajistíme územní ochranu.
Budeme usilovat o posouzení biokoridorů před plánováním výstavby komunikací.
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napojení maximálního množství sídel na tento systém. Zaměříme se na přírodě blízká opatření
pro udržení vody v krajině, zasadíme se o ochranu zdrojů pitné vody. Usilujeme o zlepšení
čistoty ovzduší. Budeme pokračovat v podpoře tradičních akcí z oblasti zemědělství,
včetně farmářských trhů. Budeme podporovat lokální potraviny v jídelníčcích krajských škol a
nemocnic.
Krizové řízení
Pandemie koronaviru nám ukázala, že musíme být připraveni na mimořádné události. K jejich
řešení využijeme získané zkušenosti. Připravíme strategie a opatření, která dokáží
včas zabránit škodám i ztrátám na zdraví a životech lidí. Personálně posílíme také
infrastrukturu krizového řízení.
Provedeme aktualizaci všech typových krizových plánů tak, abychom dokázali efektivně
reagovat na možné krizové situace.
Nastavíme dlouhodobou spolupráci se všemi složkami integrovaného záchranného systému
tak, aby krizové řízení kraje bylo efektivní s jasně nastavenými pravidly fungování.
Za důležitou považujeme dlouhodobou podporu sborů dobrovolných hasičů, modernizací jejich
techniky, výzbroje a výstroje.
Budeme podporovat také zapojení Českého červeného kříže, humanitárních organizací,
Horské služby vytvářením podmínek pro jejich činnost. Připravíme vhodné formy aktivit, jak
zapojit občany do sebevzdělávání v rámci ochrany obyvatelstva při krizových situacích.
Při zajištění podmínek pro zvládnutí nenadálých událostí budeme klást důraz také na
koordinaci se sousedními kraji i na spolupráci se sousedními slovenskými regiony.

Digitalizace a transparentnost
Krajský úřad učiníme v maximální míře otevřený. To se týká i hospodaření, dotační politiky,
komunikace s občany a dalších oblastí. Zprůhledníme dotační politiku a budeme důslední ve
zpětné kontrole využití dotačních titulů a rovněž v informovanosti o vypsaných titulech.
Podpoříme rozvoj digitálních technologií, budeme usilovat o snížení zbytečné byrokracie a
zefektivníme práci na úřadě. Schválíme koncepci Chytrého kraje (SMART koncepce) a její
implementaci. Vytvoříme široké partnerství, koordinaci a řízení SMART aktivit v území
Zlínského kraje.
Zajistíme komplexní osvětu a komunikaci za účelem sdílení nejvhodnějších postupů a hledání
společných řešení při směřování k naplnění vize SMART Region Zlínský kraj.
Závěr
Rada Zlínského kraje tímto programovým prohlášením deklaruje, že se uskutečněním
vytyčených cílů, záměrů a úkolů hodlá významnou měrou podílet na rozvoji kraje ve všech
zmíněných oblastech. Současně je si vědoma významu aktivity obcí, měst i jednotlivých
občanů, o kterou se při své práci bude opírat.
Rada Zlínského kraje rovněž deklaruje, že využije všech legislativních a finančních nástrojů k
tomu, aby byl Zlínský kraj místem pro spokojený a plnohodnotný život všech jeho občanů i s
ohledem na probíhající koronavirovou krizi, kterou Rada Zlínského kraje vnímá jako velkou
výzvu ke změnám.
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