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V roce 2015 si připomínáme patnáct let od vzniku samostatného Zlínského kraje. Co je patnáct let v historii civilizací? Malý, nepatrný úsek, sotva viditelný bod na časové
ose… V životě lidského jedince už představuje patnáct let
hodně. Z nemluvněte zcela závislého na rodičích vyroste
za tu dobu mladý člověk s vlastním pohledem na svět, z teenagerů se stanou ženy či muži schopní převzít zodpovědnost nejen za sebe, ale i za druhé. Samozřejmě v dobrém
případě, ne vždy. Za patnáct let lze hodně prožít, hodně
vytvořit, ale také hodně ztratit.
Jak je to s patnácti lety v životě zcela nové instituce, která
zprvu existovala jen v jakési obecné řeči zákonů, ovšem
nikdo neměl tušení, jak bude reálně fungovat? Co s sebou
přinesl vývoj? Podařilo se krajům obstát a postarat se řádně o území, která spravují?
Na hodnocení těchto otázek je asi brzy. Nešlo nám proto
ani tak o bilancování, jako spíše o zachycení etapy vzniku
samostatného Zlínského kraje připomenutím některých
důležitých faktů nebo událostí a také osobních postřehů
či vzpomínek těch, kteří patnáct let dějin Zlínského kraje
nesli na svých bedrech.
Helena Mráčková
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Vážení spoluobčané,
před patnácti lety vznikl Zlínský kraj a jako veřejnoprávní
korporace se začal významným způsobem projevovat coby
tvůrce prostředí v území, které mu bylo svěřeno do správy.
Přestože se musel potýkat s celou řadou potíží a přestože byl zatížen nevýhodnou startovací pozicí okrajového pohraničního regionu po rozpadu česko-slovenské federace,
dnes, v roce 2015, si Zlínský kraj rozhodně nevede špatně
a v řadě oblastí, které může sám aktivně ovlivňovat, je dokonce i příkladem pro ostatní kraje.
V mentalitě lidí tohoto regionu se stále zrcadlí příslovečná valašská pracovitost, hanácká rozvážnost a slovácký
temperament.
Možná jsme měli štěstí, že se dařilo do činnosti dosavadních krajských zastupitelstev nezatahovat zlozvyky v podobě zbytečných hádek a nesvárů a naopak zde byla snaha
o co nejvěcnější hledání rozumného konsensu, důležitého
pro rozvoj území.
Je zajímavé, že po rozdělení republiky byla ve východní
části Moravy poměrně vysoká nezaměstnanost, která ale
v době hospodářské krize po roce 2008 nijak dramaticky
nenarostla, dokonce došlo k tomu, že jsme se jako kraj dostali pod celostátní průměr. Jsou zde i další důkazy o tom,
že tento kraj dýchá a je ve zdravé kondici.
Myslím, že každý, kdo mohl ze své pozice – ať už jako volený zastupitel, zaměstnanec úřadu nebo jako občan – přispět
k rozvoji všeho krásného a poctivého, co má Zlínský kraj
ve své krajině, v tradicích, v kultuře a především ve svých
lidech, musí si toho vážit a být hrdý, že mohl být u toho.
Věřím, že pro budoucnost má Zlínský kraj vytvořeny
podmínky, na kterých se dá dobře stavět.
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje
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Vážení čtenáři,
předkládáme Vám almanach, který zachycuje dobu patnácti let, během níž se konstituoval Zlínský kraj a krajský
úřad. Nešlo o to popsat důkladně všechno, co se odehrálo,
protože to by už snad ani nebylo možné. Spíše jsme chtěli formou vzpomínek zachytit to, co utkvělo lidem, kteří
u toho byli, a připomenout si události a situace, které byly
ještě nedávno živé, ale velmi rychle se vytrácejí z paměti.
Ještě i dnes, po patnácti letech, je na krajském úřadě, nebo
v kontaktu s ním skupina lidí, kteří byli u začátků, nebo zažili kus oné etapy budování, a tak vznikl nápad soustředit
informace o této společně prožité době. Už dnes si uvědomujeme, jak rychle se zapomíná, a každá osobní vzpomínka může být za čas cennou informací. Tím spíš, že lidé
odcházejí a možnost soustředit příspěvky pamětníků není
dobré odkládat.
Tak, jako se dnes chodí do archivů a kronik, i tato publikace snad poslouží někdy v budoucnu těm, kdo se třeba
budou zajímat o etapu, kterou jsme mohli prožít a zaznamenat.
Vývoj, který je za námi, byl velmi hektický a dobu, kdy
kraje vznikaly, provázelo kromě nepřeberné řady problémů a nejasností také ohromné nadšení, které asi zůstane
svým způsobem neopakovatelné.
V krajských úřadech je i díky vysoce kvaliﬁkovanému
personálu soustředěna obrovská síla a jsem přesvědčen, že
udrží-li si tyto instituce i do budoucna svou dnešní úroveň,
na rozvoj svěřených území budou mít do budoucna stále
větší vliv.
Ing. Vladimír Kutý
ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje

9

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 9

6/8/2015 2:49:35 PM

10

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 10

6/8/2015 2:49:37 PM

A L M A N AC H Z K 2 0 0 0 / 2 015

11

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 11

6/8/2015 2:49:37 PM

Kroměříž, Dožínky 2011

12

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 12

6/8/2015 2:49:38 PM

A L M A N AC H Z K 2 0 0 0 / 2 015

Základní fakta o Zlínském kraji
Zlínský kraj vznikl k 1. lednu 2000 v rámci reformy veřejné správy jako jeden ze čtrnácti nových
krajů České republiky.
Kraj je územním společenstvím občanů a zároveň i veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem
a vlastními příjmy vymezenými zákonem.
Kraj se rozkládá na ploše 3 964 km2, kde žije téměř 586 tisíc obyvatel.
Území sestává ze čtyř okresů: Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Nachází se v něm 307 obcí,
z toho je 30 měst a 7 městysů. Sídelním městem kraje je statutární město Zlín.
Nejvyšším orgánem samosprávy je zastupitelstvo, které ve Zlínském kraji čítá 45 členů (toto číslo je dáno
počtem obyvatel samosprávné jednotky). Zastupitelstvo je voleno v krajských volbách každé čtyři roky
(dosud to bylo v letech 2000, 2004, 2008 a 2012). Zastupitelstvo volí radu (devítičlennou) včetně hejtmana. Historicky prvním hejtmanem Zlínského kraje byl František Slavík (2000–2004), po něm byl zvolen
Libor Lukáš (2004–2008) a od roku 2008 je hejtmanem Stanislav Mišák (druhé volební období).
Krajská samospráva sídlí v budově památkově chráněného Baťova mrakodrapu1 ve Zlíně, kde minimálně čtyřikrát ročně zasedá krajské zastupitelstvo. V objektu sídlí také krajský úřad, který jednak plní úkoly v tzv. samosprávné působnosti (tedy úkoly uložené voleným zastupitelstvem a radou)
a zároveň krajský úřad na území Zlínského kraje zajišťuje v tzv. přenesené působnosti státní správu.
Tento souběh výkonu samosprávy a státní správy se nazývá smíšený model veřejné správy.
Budova 21 – Baťův mrakodrap je nejen správním centrem regionu, ale také často navštěvovaným
turistickým cílem. Objekt je veřejně přístupný, nachází se v něm několik expozic připomínajících
historii Baťova koncernu i oblíbená vyhlídková terasa s kavárnou v nejvyšší, šestnácté etáži.
Kraj hospodaří s majetkem, jehož hodnota je vyčíslena na téměř 29 miliard korun. V této částce je
zahrnut také majetek svěřený k hospodaření příspěvkovým organizacím. Těch kraj zřizuje sto dvacet
tři, navíc vlastní šestnáct obchodních a veřejně prospěšných společností. Celá veřejnoprávní korporace Zlínský kraj zaměstnává okolo 14 500 lidí a kraj řídí či zajišťuje chod života v regionu ve všech
důležitých oblastech: od zdravotnictví, sociální péče, školství přes rozvojové aktivity, podporu podnikání, dopravu, údržbu krajiny až po kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.
Volené krajské samosprávy, respektive koaliční vlády, určují směr a priority rozvoje regionu, což
deﬁnují ve svých programových prohlášeních. Samosprávná složka krajského úřadu tento program
spoluvytváří: odborně připomínkuje a prakticky realizuje.

1 Jde o původní sídlo ředitelství ﬁrmy Baťa, po jejím znárodnění zde byly umístěny kanceláře a sklady obuvnického podniku Svit; budova měla již od svého vzniku číselné označení 21, a takto je proto také dodnes označována.
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Struktura veřejnoprávní korporace
Zlínský kraj
ORGÁNY KRAJE
Zastupitelstvo Zlínského kraje
Rada Zlínského kraje
Hejtman
Krajský úřad Zlínského kraje
Zvláštní orgány
ORGANIZACE KRAJE
I. Příspěvkové organizace
Kultura (8): Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně /
Muzeum Kroměřížska / Slovácké muzeum v Uherském Hradišti / Muzeum regionu Valašsko /
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně / 14|15 BAŤŮV INSTITUT / Hvězdárna Valašské Meziříčí
Zdravotnictví (1): Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
Sociální služby (13): Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy / Dětské centrum Zlín /
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc / Sociální služby pro
osoby se zdravotním postižením / Sociální služby Uherské Hradiště / Sociální služby Vsetín /
Domov na Dubíčku a Domovy pro seniory: Burešov, Loučka, Luhačovice, Lukov, Napajedla a Návojná
Doprava (1): Ředitelství silnic Zlínského kraje
Školství (100): kromě většiny středních škol je kraj zřizovatelem škol speciálních, škol plaveckých,
dětských domovů a domovů mládeže
II. Obchodní společnosti
Společnosti s ručením omezeným (7): Správa a údržba silnic Kroměřížska / Správa a údržba silnic Slovácka /
Správa a údržba silnic Valašska / Správa a údržba silnic Zlínska / Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje / Regionální podpůrný zdroj / Technologické inovační centrum (spoluzakladatelem je
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Akciové společnosti (5): Krajská nemocnice T. Bati / Kroměřížská nemocnice / Uherskohradišťská nemocnice / Vsetínská nemocnice / Industry Servis ZK
III. Obecně prospěšné společnosti (3)
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy / Energetická agentura Zlínského kraje / Filharmonie
Bohuslava Martinů (spoluzakladatelem je statutární město Zlín)
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Vývoj hlavních ukazatelů
ve Zlínském kraji 2001–2014

Demograﬁcký a sociální vývoj
Počet obyvatel se snížil, a to jak díky migračnímu úbytku, tak i díky přirozenému úbytku. Zlínský
kraj je na 8. místě mezi kraji České republiky a podílí se 5,6 % na obyvatelstvu ČR.
Úhrnná plodnost (tzn. počet narozených dětí na 1 ženu) se snížila a je 2. nejnižší mezi kraji ČR.
Vzrostl podíl dětí narozených mimo manželství, ale je nejnižší mezi kraji ČR.
Přestože se podíl cizinců žijících v kraji nepatrně zvýšil, jsme krajem s nejmenším podílem cizinců
mezi kraji ČR.
Snížil se podíl obyvatel v předproduktivním věku a je 2. nejnižší mezi kraji ČR.
Snížil se podíl obyvatel v produktivním věku, ale zůstává 5. nejvyšší mezi kraji ČR.
Zvýšil se podíl obyvatel v poproduktivním věku a je 4. nejvyšší mezi kraji ČR.
Zvýšil se průměrný věk obyvatel kraje a je 3. nejvyšší mezi kraji ČR.
Zvýšila se naděje na dožití jak u žen, tak i u mužů, u žen je 4. nejvyšší a u mužů 5. nejnižší mezi
kraji ČR.
Rozvodovost je 2. nejnižší mezi kraji ČR.
Snížila se potratovost v kraji a je 2. nejnižší mezi kraji ČR.
Vzrostla vzdělanostní úroveň obyvatel (podle podílu obyvatel s VŠ vzděláním 7. místo mezi kraji
ČR)
Počet trestných činů na 1 000 obyvatel se snížil a je nejmenší mezi kraji ČR.
Počet dopravních nehod na 1 000 obyvatel je 4. nejnižší mezi kraji ČR.
Počet obcí vzrostl o 3.
Přestože vzrostl počet obcí se statusem města, podíl obyvatel žijících ve městech poklesl a je pod
průměrem ČR.
Hustota obyvatelstva mírně klesla, zůstala však z hlediska ČR nadprůměrná (5. místo mezi kraji
ČR).
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Měrná
jednotka

2001

Poslední
stav

K datu

Pořadí
mezi kraji

osoby

594 060

585 583

30. 9. 2014

8. nejvyšší

počet dětí
na 1 ženu

1,40

rok 2013

2. nejnižší

podíl dětí narozených
mimo manželství

%

37,4

rok 2013

1. nejnižší

podíl cizinců žijících na území kraje

%

1,3

1,4

31. 12. 2013

1. nejnižší

podíl obyvatel v předproduktivním
věku

%

16,2

14,4

31. 12. 2013

2. nejnižší

podíl obyvatel v produktivním věku

%

70,0

67,7

31. 12. 2013

5. nejvyšší

podíl obyvatel v poproduktivním
věku

%

13,8

17,8

31. 12. 2013

4. nejvyšší

průměrný věk

roky

38,7

42,0

31. 12. 2013

3. nejvyšší

naděje dožití muži

roky

74,8

2012–2013

5. nejnižší

naděje dožití ženy

roky

81,6

2012–2013

4. nejvyšší

počet rozvodů

na 1000 obyvatel

2,4

rok 2013

2. nejnižší

počet potratů

na 1000 obyvatel

3,1

rok 2013

2. nejnižší

%

15,0

rok 2012

7. nejvyšší

15,7

rok 2013

1. nejnižší

5,6

rok 2013

4. nejnižší

Ukazatel
počet obyvatel
úhrnná plodnost

podíl obyvatel s VŠ vzděláním
na obyvatelstvu starším 25 let
počet trestných činů

na 1000 obyvatel

počet dopravních nehod

na 1000 obyvatel

20,8

počet obcí

počet

304

307

31. 12. 2013

4. nejnižší

počet obcí se statusem města

počet

29

30

31. 12. 2013

2–3. nejnižší

%

60,7

59,0

31. 12. 2013

4. nejnižší

obyvatel na km 2

149,9

147,9

31. 12. 2013

5. nejvyšší

podíl obyvatel bydlících ve městech
hustota obyvatelstva
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Ekonomický vývoj
Přestože Zlínský kraj dosáhl jednoho z nejvyšších růstů hrubého domácího produktu (HDP)
na obyvatele mezi kraji ČR, zůstává jeho hodnota pod průměrem ČR (7. místo mezi kraji ČR).
Podíl osob zaměstnaných v zemědělství klesl pod průměrnou hodnotu za ČR a je 6. nejnižší mezi
kraji ČR.
Stabilní podíl osob zaměstnaných v průmyslu a ve stavebnictví vedl k dosažení nejvyššího podílu
mezi kraji ČR (dochází však ke změně struktury průmyslu).
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v kraji kolísal, v současnosti dosahuje mírně pod celorepublikovou hodnotu (pozice ve středu mezi kraji ČR).
Průměrné mzdy i průměrné důchody vzrostly, ale zůstávají dlouhodobě pod celorepublikovými
hodnotami (2. nejnižší mezi kraji ČR).
Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v kraji kolísala, podíl zahraničních hostů
v těchto zařízeních je 3. nejnižší mezi kraji ČR.

Ukazatel
HDP na 1 obyvatele
podíl osob zaměstnaných
v zemědělství
podíl osob zaměstnaných
v průmyslu a stavebnictví

Měrná
jednotka

2001

Poslední
stav

K datu

Pořadí
mezi kraji

průměr ČR = 100

83,6

84,7

rok 2013

7. nejvyšší

%

2,0

2. čtvrtletí 2014

6. nejnižší

%

49,4

2. čtvrtletí 2014

1. nejvyšší

8,5*

6,8

30. 11. 2014

8. nejvyšší

13 663*

22 137

1.–3. čtvrtletí 2014

2. nejnižší

podíl nezaměstnaných osob
průměrné mzdy

Kč

průměrné důchody

Kč

10 448

rok 2013

2. nejnižší

počet bytů
na 1000 obyvatel

1,4

rok 2013

2. nejnižší

počet dokončených bytů
počet hostů v HUZ celkem
podíl zahraničních hostů
v HUZ

počet

443 704

469 972

1.–3. čtvrtletí 2014

9. nejvyšší

%

19,6

17,4

1.–3. čtvrtletí 2014

3. nejnižší

* Údaje o podílu nezaměstnaných osob a průměrných mezd v roce 2001 nejsou zcela srovnatelné s údaji za rok 2014, neboť
vycházejí z metodiky platné v roce 2001.
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Životní prostředí
Poklesla výměra zemědělské i orné půdy, vzrostla výměra lesních pozemků.
Měrná
jednotka

2001

Poslední
stav

K datu

Pořadí
mezi kraji

podíl zemědělské půdy

%

49,5

48,7

31. 12. 2013

10. nejvyšší

podíl orné půdy

%

32,0

30,7

31. 12. 2013

4. nejnižší

podíl lesních pozemků

%

39,6

39,8

31. 12. 2013

3. nejvyšší

Ukazatel

RNDr. Jan Vaněk, leden 2015
(pracovník Odboru strategického rozvoje kraje KÚZK od r. 2001)
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Na začátku byl zákon

Po listopadu 1989 byla obnovena obecní samospráva a současně také zrušeny krajské národní výbory.
Byla tak zahájena další reforma veřejné správy. Již tehdy bylo zřejmé, že i na vyšším stupni by měly
být zřízeny samosprávné jednotky, byly však jiné priority než řešit jejich počet, velikost či rozsah kompetencí. V Ústavě nově vzniklé České republiky v roce 1993 tak bylo uvedeno, že se stát člení na země
nebo kraje. Politická diskuse na toto téma se vedla dlouho a jejím výsledkem byl v roce 1997 ústavní
zákon o vytvoření čtrnácti vyšších územních samosprávných celků.1 Účinný je od 1. ledna 2000,
avšak teprve počátkem roku 2000 byly schváleny právní předpisy nezbytné pro faktický vznik těchto
celků – zákon o krajích,2 který deﬁnuje orgány kraje a rámec jejich činnosti, zákon o pravidlech hospodaření3 a zákon o volbách do krajských zastupitelstev.4 Volby do krajských zastupitelstev se konaly
v nejbližším možném termínu, 12. listopadu 2000, a kraje, respektive krajské úřady začaly fakticky
pracovat v lednu roku 2001.5 V prvních dvou letech své činnosti kraje mnoho kompetencí neměly.
Teprve po zrušení okresních úřadů,6 které neměly charakter samosprávných orgánů, ale orgánů
administrativně politických a byly řízeny přímo vládou, k 31. prosinci 2002 převzaly kraje významné kompetence: v oblasti státní správy pravomoci odvolacího orgánu ve správním řízení, v oblasti
samosprávy především zřizovatelské funkce ke kulturním, zdravotnickým, k sociálním, dopravním
a ke školským zařízením.7 Z působnosti ústředních orgánů státní správy (ministerstev) byla na kraje
převedena zejména kontrolní a metodická činnost vůči obcím v jejich správním obvodu a krajské úřady se také v rámci dvojstupňového správního řízení staly odvolacími orgány proti rozhodnutím obcí
v přenesené působnosti. Další část kompetencí okresních úřadů převzaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností,8 především ty prvoinstančního charakteru, v jejichž případě občan musí fyzicky
přijít a věc vyřídit.

1 Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České
národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
2 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
3 Zákon č. 250/2000 Sb., o pravidlech hospodaření územních rozpočtů.
4 Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
5 Ustavující zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje se konalo 21. prosince 2000 a připravili jej pracovníci Okresního úřadu Zlín.
6 Druhá fáze reformy veřejné správy; měla následovat další fáze, při které měly být přeneseny kompetence z ministerstev na kraje, k té však dosud nedošlo a téměř jistě ani nedojde.
7 Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem
o obcích, zákonem o okresních úřadech a se zákonem o hlavním městě Praze.
8 Ve Zlínském kraji je těchto obcí třináct; zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
a stanovení obcí s rozšířenou působností.

20

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 20

6/8/2015 2:49:59 PM

A L M A N AC H Z K 2 0 0 0 / 2 015

Velký význam se kladl na zákonodárnou iniciativu krajů, aby tyto mohly aktivně působit na přijímání a novelizaci zákonů. Veškeré dosavadní návrhy krajů, s výjimkou změn jejich názvů a drobných
změn území, však byly zákonodárnými orgány odmítnuty.
Vznik samosprávných krajů byl jednou z nezbytných podmínek pro vstup České republiky do Evropské unie, a to zejména kvůli dotační politice. Ta pracuje s tzv. jednotkami NUTS II, což by měly
být územní jednotky o počtu obyvatel od 800 tisíc do 3 milionů. Naše kraje však mají často počet obyvatel (mnohem) nižší, proto byly ustanoveny regiony soudržnosti.9 Zlínský kraj spolu s Olomouckým
krajem tvoří region soudržnosti Střední Morava.
Je třeba zmínit, že zrušení okresních úřadů nemělo vliv na existenci okresů jako územních jednotek. Územím okresů jsou ostatně deﬁnována i území jednotlivých krajů, stejně tak většina státních úřadů či soudů má okresní působnost.10 Obdobně je to i s původními kraji – zanikly krajské
národní výbory, ale kraje Jihomoravský, Východočeský ad. jako územní jednotky i nadále existují.11
Pravomoci a pobočky většiny státních úřadů se podle toho zákona členily ještě donedávna. Na rozdíl od okresních pracovišť přinášel nesoulad krajských pracovišť státních orgánů paradoxní situace,
třeba v případě spolupráce složek integrovaného záchranného systému. Okres Vsetín totiž spadá
pod „původní“ Severomoravský kraj, zatímco okresy Kroměříž, Uherské Hradiště a Zlín pod dřívější
Jihomoravský kraj. Hasičský záchranný sbor svoji organizační strukturu „novým“ krajům přizpůsobil v podstatě okamžitě, Policie České republiky zřídila nová krajská ředitelství až v roce 2010. Do té
doby musel Zlínský kraj komunikovat se dvěma krajskými policejními ředitelstvími v Brně a Ostravě.
V případě soudních obvodů trvá původní stav, ve Zlíně bylo pouze zřízeno pracoviště Krajského soudu v Brně. Občané z okresu Vsetín tedy nadále žádají o zápis do obchodního rejstříku, případně se
odvolávají ke Krajskému soudu v Ostravě, lidé z dalších okresů ve Zlínském kraji pak ke Krajskému
soudu v Brně.
Ing. Eva Husáková Kočičková

9 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálních rozvoje.
10 Např. úřady práce, správy sociálních zabezpečení.
11 Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.
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Jak šel čas
Připomenutí událostí jednotlivých let

2001
Historicky první krajské volby konané v listopadu 2000 vyhrála s výrazným náskokem Čtyřkoalice
(tvořená Křesťanskou a demokratickou unií – Československou stranou lidovou, Unií svobody, Občanskou demokratickou aliancí a Demokratickou unií), nicméně k většině v zastupitelstvu bylo potřeba uzavřít koaliční spolupráci s Občanskou demokratickou stranou a Zlínským hnutím nezávislých.
Hejtmanem byl zvolen křesťanský demokrat František Slavík.
V době, kdy kraje vznikly, neměly zrovna na růžích ustláno. Najednou zde byla změna, za níž někteří viděli jen vznik dalších zbytečných úřadů a navíc příslušnost ke Zlínskému kraji byla mnohými
lidmi vnímána jako něco nepřirozeného.
Jednoduché to rozhodně neměli ani ti, kdo v nových krajských orgánech začali pracovat. Na každém kroku se setkávali s nedůsledností reformy státní správy a důrazně se ohrazovali proti snahám
některých poslanců suverenitu krajů okleštit.
Krajští radní např. v roce 2001 odmítli snahu části poslanců, kteří předkládali novelu zákona
o krajích, obcích a hlavním městě Praze. Jednohlasně se shodli na tom, že novela je naprosto zbytečná a nepatřičným způsobem zasahuje do kompetencí krajské samosprávy. Návrh proto vůbec nepřipomínkovali a odmítli ho jako celek. Vadily jim například pasáže o nuceném správci, který by
měl převzít hospodaření krajů v případě, že by kraj měl více věřitelů a nebyl schopen po delší dobu
plnit své splatné závazky, nebo byl předlužen. V návrhu byly obsaženy i další pasáže, které zasahovaly
do ekonomických pravomocí krajské samosprávy. Tehdejší hejtman František Slavík jasně vyjádřil
svůj názor, že ve vedení krajů jsou lidé dostatečně zodpovědní a takovéto snahy jsou naprosto zbytečné. Někteří radní označili novelu přímo za nedemokratickou.
Hejtman František Slavík podobu reformy mnohokrát otevřeně kritizoval: „Přiblížení státní správy do samosprávných celků mělo být připraveno tak, aby mohlo probíhat logicky v jasně vymezených
krocích. Dnešní realita je však velmi hektická a nesnadno uchopitelná. Zákon, který nám dává spoustu možností, jak kraje řídit a rozvíjet, sice platí, ale není věcně naplněn. Řada zřizovatelských funkcí
a příslušných agend zůstává v dosavadních centrech a hlavně: reforma není podložena samostatným
ﬁnancováním krajů. […] Toto je opožděná reforma. Podle původních představ měly do roku 1992
pracovat dočasná okresní shromáždění, ale toto provizorium se neustále prodlužovalo. Stát měl snahu všechno řídit z centra prostřednictvím okresních úřadů. Nic nebránilo tomu, aby krajská zastupitelstva vznikla již v počátku devadesátých let na podobném principu, na jakém stojí samospráva měst
a obcí. Je to srovnatelný systém. Liší se pouze v tom, že obce jsou více zainteresovány na péči o občana
a na tvorbě a údržbě místní infrastruktury, zatímco kraj by měl zprostředkovávat a koordinovat rozvoj celého regionu včetně přísunu peněz z evropských struktur,“ upozorňoval hejtman v rozhovoru
pro tisk na jaře roku 2001.
Právě zmíněná možnost získání ﬁnančních prostředků z evropských fondů však byla jednou z věcí,
kterou František Slavík tehdy vnímal pozitivně: „Metodika spolupráce s Unií je dobře propracovaná
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a informací máme dostatek. Přímo z evropských zdrojů je momentálně možné využít pouze program
PHARE, který u nás běží už od roku 1995. Z těchto peněz se v současné době pracuje na odkanalizování obcí na Brumovsku-Bylnicku. Sluší se připomenout, že v rámci PHARE přišlo několik desítek
milionů korun na tzv. malé infrastrukturní projekty. Z těchto peněz byly v letech 1997 až 2000 provedeny obnovy některých poškozených sítí, hrází a komunikací. Existuje vážný příslib, že by Střední
Morava mohla v příštím roce získat na programy PHARE dotaci v hodnotě několika set milionů
korun na investice do kompletně připravených projektů podpory podnikatelské infrastruktury.“
Zástupci kraje se shodli na nutnosti urychlení druhé etapy reformy veřejné správy a co nejrychlejším
dořešení problematiky ﬁnancování krajů.
V prohlášení, které vzešlo ze společného setkání poslanců a senátorů zvolených ve Zlínském kraji
a členů Rady Zlínského kraje, konaného ve Zlíně 14. května 2001, byla deklarována společná vůle
podporovat druhou etapu reformy veřejné správy a přijetí zákona o rozpočtovém určení daní, která
by umožnila samosprávné ﬁnancování krajů. Účastníci se zavázali vyvinout maximální úsilí, aby byl
model ﬁnancování krajů přijat do konce roku 2001. Společné prohlášení bylo zasláno dalším hejtmanům, poslancům a také vládě. Účastníci schůzky také označili za nepřípustné snahy Ministerstva
vnitra o další prodloužení činnosti okresních úřadů. Ministerstvo totiž termín, který byl stanoven
na konec roku 2002, začalo zpochybňovat.
V dubnu 2001 byly stanoveny termíny pro řádné jednání krajského zastupitelstva a také pro jednání rady. Schůze rady byly situovány na pondělí a následující den – úterý dopoledne – byl stanoven
pro pořádání tiskových konferencí. Již v prvním roce měla řádná zasedání krajské rady charakter
buď stacionární schůze (konala se v sídle kraje, tehdy v budově bývalého okresního úřadu ve Zlíně),
anebo výjezdního zasedání, kdy probíhala současně s radou hostujícího města, kam byla svolána
(v prvním roce to byl Zlín, Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Luhačovice). Smyslem těchto společných výjezdních rad bylo seznámit se s problematikou místních samospráv a vyjasnit si možnosti
vzájemné spolupráce měst a kraje.
Zástupci kraje se na jaře 2001 začali seznamovat s možnostmi získání ﬁnanční podpory pro jednotlivé rozvojové projekty z prostředků Evropské unie.
„Dokud je Česká republika uchazečskou zemí, jsme odkázáni pouze na takzvané předvstupní fondy,
tedy PHARE, SAPARD a ISPA. Ty však představují asi jen desetinový ﬁnanční objem vůči běžným
strukturálním fondům, jež jsou v rámci Evropské unie určeny přímo členským státům. Vzhledem
k tomu, že tyto fondy jsou časově plánovány do roku 2006, kraje se můžou zatím jen odborně a metodicky připravovat na budoucí přísun peněz,“ vyjádřil se 4. května 2001 Luděk Beneš ze společnosti
Metod Konzult. Podotkl, že veškeré ﬁnanční toky jsou navíc podmíněny bilaterálními dohodami
mezi Českou republikou a Evropskou unií a podléhají schválení na úrovni příslušných národních
ministerstev. Nové krajské samosprávy se tak ocitaly poněkud ve stínu státní správy, která byla pro
Evropskou unii prozatím jediným regulérním partnerem. Jak vyplývá z tiskové zprávy Zlínského
kraje ze dne 4. 5. 2001, informovanost o dostupnosti evropských ﬁnančních toků byla u nás v té době
značně nahodilá a nesystematická. Očekávalo se, že právě v tomto směru vedení krajů sehraje významnou roli, připraví-li půdu tak, aby po začlenění České republiky do Evropské unie mohla začít
dotační politika v konkrétních regionech fungovat v plném rozsahu a zcela adresně.
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„Po vstupu do unie může do České republiky ročně přitéct až 60 miliard korun. Je potřeba se na to
řádně připravit, ale ne kvůli penězům samotným. Musíme změnit především způsob práce a přizpůsobit se evropským trendům,“ konstatoval v květnu 2001 Ivan Matulík, tehdejší vedoucí odboru
strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje.
Do 11. května 2001 měla veřejnost možnost připomínkovat Program rozvoje kraje, základní strategický dokument řešící další fungování a perspektivy Zlínského kraje, který byl zveřejněn v tištěné
podobě v budovách okresních úřadů v Kroměříži, ve Vsetíně, v Uherském Hradišti a ve Zlíně, elektronicky pak na webu Zlínského kraje, který fungoval v jednoduché formě prakticky od jeho počátku, třebaže internetová komunikace v té době ještě nebyla běžnou záležitostí.
Materiál byl zpracováván přibližně jeden rok a obsahoval tyto tematické okruhy: ekonomický rozvoj,
zlepšení silniční sítě, dopravní obslužnost, lidské zdroje, životní prostředí, rozvoj venkova, zemědělství a cestovní ruch.
Dne 24. května 2001 se pak uskutečnila veřejná konference k projednání Programu rozvoje kraje.
Vedení kraje se od počátku snažilo vytvářet identitu s nově vzniklým územním celkem i prostřednictvím heraldických symbolů. Proto zadalo renomovaným heraldikům zpracování návrhu krajského znaku a praporu. V květnu se krajští radní seznámili s vítězným řešením, které vybrala odborná
komise. V ní zasedli Ivan Štarha z Moravského zemského archivu v Brně, Karel Müller ze Zemského
archivu v Opavě, Zdeněk Pokluda ze Státního okresního archivu ve Zlíně-Klečůvce, radní Jiří Severin a Milan Egner pověřený vedením odboru kultury krajského úřadu. Z prací vytvořených Janem Krbou z Valašského Meziříčí, Antonínem Javorou ze Zlína-Kostelce, Robertem Keprtem z Brna
a Miroslavem Pavlů z Kelče odbornou komisi nejvíce zaujal návrh posledně jmenovaného, a to pro
svou obsahovou výstižnost a výtvarnou jednoduchost. Předsedové jednotlivých politických klubů byli
vyzváni, aby do 25. června 2001 předložili písemnou formou připomínky, i když se jednalo vesměs
o detaily. Dne 12. září 2001 zastupitelé schválili konečnou podobu praporu a znaku. Ten obsahuje
tyto symboly: v levém horním poli je umístěna moravská orlice, v pravém horním symboly Velké
Moravy – patriarší kříž připomínající věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje, umístěný na deskách zavřené
knihy. Levé dolní pole vyjadřuje obecnou symboliku regionu: zkřížené valašky zastupují Valašsko,
radlice charakterizuje Hanou a vinný hrozen Slovácko. Pravé dolní pole reprezentuje šternberskou
hvězdou krajské sídelní město Zlín. Za svou práci obdržel autor znaku a praporu odměnu 25 tisíc
korun. Oﬁciální dekret o udělení znaku a praporu předal hejtmanovi 21. ledna 2002 v Praze tehdejší
předseda poslanecké sněmovny Václav Klaus. Dne 13. března 2002 byly nové heraldické symboly
představeny veřejnosti při slavnostním zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje, kterého se zúčastnila
i řada významných osobností z celého kraje.
Zatímco znak byl vytvořen k výjimečným a slavnostním příležitostem bezprostředně po vzniku kraje,
logo, které vznikalo později, bylo veřejnosti představeno až v září 2004. Autorkou této značky coby nového krajského symbolu byla studentka Zlínské soukromé Vyšší odborné školy umění Žaneta Drgová.
Od poloviny května 2001 začala část krajského úřadu pracovat a poskytovat služby občanům
na detašovaném pracovišti na ulici Zarámí v budově PSG v centru Zlína. Sídlo zde měl odbor školství,
mládeže a sportu a odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
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Krajský radní Jiří Severin, zodpovědný za oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
adresoval v květnu všem poslancům a senátorům ze Zlínského kraje dopis, v němž je vyzval, aby
podpořili snahu přenést správu regionálních památek do kompetence kraje. Učinil tak po projednání problematiky se členy kulturního výboru a kulturní komise Zlínského kraje. „Potěšilo mne, že
všichni oslovení politici zareagovali na naši výzvu vstřícně a přislíbili nám pomoc,“ konstatoval Jiří
Severin. Ocenil zejména přístup senátorky Ireny Ondrové a poslankyně Michaely Šojdrové. „Daly
najevo, že se zasadí o náš požadavek, abychom se o kulturní památky na území Zlínského kraje starali
sami a nikoliv prostřednictvím Státního památkového ústavu v Brně, jak předpokládá ministerský
návrh,“ uvedl Jiří Severin. Michaela Šojdrová už před časem vyslovila myšlenku, aby Správa krajských památek sídlila v Kroměříži, což zlínští radní akceptovali.
O zásadních problémech, které provázely převod škol a školských zařízení na kraje, diskutovali
5. a 6. června 2001 v Kroměříži a ve Zlíně zástupci prakticky všech krajů s představiteli ministerstev
školství, ﬁnancí a vnitra. Zástupci krajů přišli na jednání se společným usnesením obsahujícím konkrétní body, které kraje ministerstvům vytýkaly. Například požadovaly zrušení podmínek omezujících krajskou samosprávu v nakládání s převáděným nemovitým majetkem. Kraje také požadovaly
převod Pedagogických center do své působnosti, větší podíl při rozhodování o přidělování ﬁnančních prostředků na rozvojové projekty či ujasnění ﬁnancování škol.
V prvních měsících bylo třeba odpovědět na otázku, kde vlastně kraj najde své sídlo. Svědčí o tom
tisková zpráva ze dne 11. června 2001: „Jednání představitelů Zlínského kraje, okresního úřadu
a zlínské radnice se zástupci ministerstva vnitra o přípravě sídla Zlínského kraje nepřineslo žádné
konkrétní výsledky. Kraj tak stále neví, kde bude v budoucnu sídlit. Vláda před čtrnácti dny odmítla
jedním hlasem variantu přestěhování úřadu do 21. budovy Svitu. Tato alternativa by si vyžádala
náklady ve výši asi 900 milionů korun. Další možností, o níž se uvažovalo, je přístavba budovy současného okresního úřadu.“
„Situace je pro nás ale o to složitější, že o příslušných pozemcích bude jednat městské zastupitelstvo ve Zlíně. Výsledek rozhodování nemůžeme v tuto chvíli předjímat,“ řekl k tomu tehdy krajský
radní Libor Lukáš, zodpovědný za investice.
Při pátém Setkání spisovatelů zemí střední Evropy, které začalo 28. června 2001 ve zlínské Baťově
vile, zahájili literáti petiční akci na podporu rekonstrukce a budoucího využití Baťova mrakodrapu.
„Chceme apelovat na vládu, aby se znovu vážně zabývala záchranou této výjimečné kulturní památky. Je to skvost a jedna z nejvýznamnějších dominant funkcionalismu,“ vyjádřil se tehdy jeden
z iniciátorů petice, zlínský spisovatel Antonín Bajaja. Petici podepsali představitelé Obce moravsko-slezských spisovatelů Brno, Obce spisovatelů Praha, Českého centra PEN klubu a připojily se i další
osobnosti společenského a kulturního života.
V červenci 2001 se na společném jednání shodli zástupci Rady Zlínského kraje, Rady města Zlína,
okresního úřadu a další představitelé Zlínska na vytvoření společné pracovní skupiny, která měla pomoci prosadit umístění krajského úřadu a dalších orgánů veřejné správy do 21. budovy podniku Svit.
Následně kraj do této pracovní skupiny delegoval své čtyři zástupce: Františka Slavíka, jeho zástupce
Josefa Mikesku, radního Libora Lukáše a zastupitele Stanislava Mišáka.
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Hospodaření kraje v jeho úplných počátcích dokumentuje tiskové sdělení kraje zveřejněné tiskovým odborem dne 10. července 2001: „Od začátku letošního roku dostával Zlínský kraj ze státního
rozpočtu na své hospodaření přes 5,5 milionů korun na každý měsíc. Výdaje kraje byly v prvním
pololetí v porovnání s příjmy výrazně nižší. Důvodem bylo zejména to, že úřad zaměstnával jen omezené množství pracovníků. S přibývajícím počtem přebíraných činností a s rostoucím počtem zaměstnanců se i výdaje postupně zvyšují.“ Informoval o tom tehdy radní Jiří Němec, zodpovědný za oblast
ﬁnancí. „Protože částka poskytovaná státním rozpočtem je, až na výjimky, konstantní, bude dosud
přebytkové hospodaření postupně vyrovnáváno a ve druhé polovině roku budou výdaje vyšší než
příjmy,“ dodal Jiří Němec.
Do majetku Zlínského kraje přešly od 1. října 2001 komunikace, a sice 1 787 km silnic II. a III. třídy, a Správy a údržby silnic ve čtyřech okresech na území kraje. Kraj tak převzal majetek v hodnotě,
která přesáhla 3,9 miliardy korun.
Dne 14. července 2001 navštívila Zlínský kraj delegace z regionu Piemonte, který se nachází na průmyslovém severu Itálie. V delegaci byli zastoupeni jak vedoucí pracovníci piemontského
úřadu, tak politická reprezentace. Obě strany, zlínská i italská, se dohodly na vypracování budoucí
smlouvy o spolupráci.
Na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje byl 12. září 2001 zvolen statutárním náměstkem hejtmana Libor Lukáš, člen Občanské demokratické strany. Novým členem zastupitelstva se stal jeho stranický kolega Jaroslav Končický, místostarosta Slavičína, který byl zároveň zvolen jako neuvolněný
člen rady kraje. Přesuny v radě i zastupitelstvu byly nutné vzhledem k rezignaci Petra Bartoše, který
k 1. srpnu 2001 odešel z funkcí statutárního zástupce hejtmana, radního i zastupitele. „Do fungování
úřadu bych chtěl vnést prvky moderního řízení, které by měly být uplatňovány především vůči organizacím, které kraj zřizuje, nebo které bude postupně přebírat od státu,“ uvedl tehdy Libor Lukáš.
Ve dnech 13.–14. září 2001 se uskutečnilo dvoudenní pracovní jednání hejtmanů krajů sdružených v Asociaci krajů ČR. Proběhlo v Kroměříži a ve Zlíně. Účelem bylo podle hejtmana Františka
Slavíka projednat přistoupení dalších krajů do asociace i provozní otázky.
Kvůli teroristickým útokům v USA (náletu letadel unesených členy militantní organizace al-Kájda
do budov Světového obchodního centra v New Yorku dne 11. září 2001) se několik dní na to, 26. září,
sešli členové devítičlenné Bezpečnostní rady Zlínského kraje v čele s jejím předsedou Františkem
Slavíkem, aby se seznámili s možnými riziky, která by eventuálně mohla nastat.
Dne 31. října 2001 navštívil Zlínský kraj vedoucí delegace Evropské komise v České republice
Ramiro Cibrian. Hejtman František Slavík se s ním setkal v obci Strání, kde proběhla první část
návštěvy. Zde se uskutečnilo jednání se starosty regionu, podnikateli, zástupci Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a vedením hraničních přechodů Starý Hrozenkov, Strání-Květná a Březová. Druhá
část návštěvy již probíhala v budově krajského úřadu ve Zlíně, kde byl uspořádán kulatý stůl o vstupu
České republiky do Evropské unie a o možnostech využívání strukturálních fondů.
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Rada kraje na podzim odsouhlasila návrh zřizovací listiny Krajské knihovny Františka Bartoše
a zastupitelstvo v listopadu 2001 tento návrh schválilo.
Během roku 2001 se Zlínský kraj stal zřizovatelem 158 škol a školských zařízení, které převzal v procesu delimitace v souladu se zákonem 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků
z majetku České republiky do majetku krajů.
2002
Když v lednu 2002 hejtman František Slavík hodnotil pro Hospodářské noviny první rok práce krajského úřadu, řekl: „Důležité je, že se kraje staly pevnou součástí politického spektra v naší zemi
a navázaly komunikaci s ústavními institucemi. Naše názory jsou nyní slyšitelnější, než tomu bylo
na úplném začátku naší činnosti. Vážím si toho, že se ve Zlínském kraji podařilo navázat kontakt
s veřejností a postupně ji zapojovat do práce krajských orgánů, například v jednotlivých výborech
zastupitelstva. Za podstatné považuji také skutečnost, že jsme schopni zabezpečit pro občany všechny
činnosti, které nám ukládá zákon, a to i přes technické a provozní problémy, které vznik každé nové
instituce provázejí. […] Obecně se krajům nepodařilo získat více ﬁnančních prostředků pro své rozpočty. Jejich současná výše nám umožňuje pokrýt pouze základní nároky, a tudíž je omezena naše
možnost samostatného rozhodování. Rozhodování o větší části výdajů zůstává stále v rukou ministerstev v Praze a my to chceme změnit.“
V lednu 2002 začali informatici krajského úřadu pracovat na tvorbě moderních webových stránek. Krajský úřad zaměstnával asi 160 zaměstnanců, staral se již o středoškolská zařízení a chystal se
na převzetí nemocnic.
V lednu 2002 vznikla Rada pro rozvoj lidských zdrojů, v níž našel zastoupení Zlínský kraj, úřady práce, hospodářské komory, Univerzita Tomáše Bati a některé další instituce z celého regionu. Předsedou se stal krajský radní pro oblast školství Michal Hanačík. Jedním z prvních úkolů bylo zmapování
poptávky na trhu práce v kraji. Zlínský kraj byl druhým z krajů, kde takováto Rada vznikla.
Dne 11. února 2002 se ve Zlíně uskutečnilo výjezdní zasedání české vlády. Deník MF Dnes o tom
následujícího dne referoval v článku Vojtěcha Cekoty:
„Dlouho otevřená otázka deﬁnitivního sídla zlínského krajského úřadu má svou odpověď. Vláda
na svém včerejším zasedání ve Zlíně rozhodla, že to bude zlínský mrakodrap. Kraj jej získá za jednu
korunu. Obyvatelé Zlínského kraje si včera mohli připadat jako o Vánocích. Vláda, která měla ve Zlíně své výjezdní zasedání, nadělovala opravdu štědře.
V dubnu bude zahájena stavba dálnice Vyškov – Mořice, brzy se začne stavět obchvat Otrokovic, dokonce se začne připravovat i rychlostní komunikace Hulín – Fryšták s možným zahájením v roce 2004.
Zlín bude mít novou soudní budovu, v níž bude kromě okresního i plnohodnotná pobočka krajského
soudu. Zcela nový okresní soud má vzniknout v Uherském Brodě. A konečně: kraj dostane pro své sídlo za symbolickou jednu korunu 21. budovu továrního areálu a ještě 400 milionů na její rekonstrukci.
Záležitostí 21. budovy se vláda zabývala už potřetí. V březnu 2001 záměr na její využití jako administrativního sídla kraje kabinet schválil, na konci května však toto své usnesení opět zrušil. Včera
využití budovy pro kraj ministři znovu schválili a dali mu i konkrétnější podobu. […] Mrakodrap
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dosud patří zlínské akciové společnosti Obchodní centrum. Na budově i zastavěném pozemku vázne
zástava 290 milionů korun u Investiční a Poštovní banky, nyní u Československé obchodní banky.
Úvěr však společnost nesplácí. Podle usnesení vlády bude pohledávka ČSOB převedena na Českou
konsolidační agenturu, která ji za jednu korunu prodá zlínskému krajskému úřadu. Tento postup
je nestandardní, protože cena za postoupení pohledávky kraji je nižší než tržní cena. Vláda proto
ministerstvu uložila, aby Česká konsolidační agentura udělila k převodu souhlas.“
Dne 20. února 2002 schválilo zastupitelstvo první krajský rozpočet, až do té doby se kraj řídil rozpočtovým provizoriem. Přestože se dvacet z pětačtyřiceti zastupitelů buď zdrželo hlasování, nebo se
ho nezúčastnilo, zbývající většina návrh předložený radou schválila. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši 594 milionů 428 tisíc korun. Ve skutečnosti však kraj začal hospodařit
s prostředky v celkovém objemu kolem dvou miliard korun. „Jedna a půl miliardy půjde do kraje
formou státních prostředků pro účely resortu školství, které jsou určeny na platy učitelů a přímé náklady související s výchovným působením škol. Kraj je bude pouze předisponovávat na školská zařízení,“ vysvětlil radní Jiří Němec, zodpovídající za krajské ﬁnance. Vedle školství, které představovalo
největší výdajovou položku, bylo 80 milionů korun určeno pro dopravu.
V únoru 2002 schválili krajští radní záměr uskutečnit první změny v síti škol kvůli nutnosti jejich
slučování. Záměry optimalizace předpokládaly zejména sloučení Středního odborného učiliště zemědělského v Kroměříži se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Kroměříž, ale
i další systémové změny. Mělo k nim dojít v termínu od 1. září 2002, ale záviselo na souhlasu Ministerstva školství a jeho ochotě provést tato opatření v mimořádném termínu.
Dne 26. února zveřejnil Zlínský kraj na svých webových stránkách návrh Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje. Tím bylo fakticky zahájeno veřejné projednávání a diskuse trvající
do konce dubna. „Na rozdíl od předešlého materiálu zpracovaného ještě před vznikem samosprávných celků skupinou nezávislých odborníků obsahuje tento dokument názor krajské reprezentace
na priority a cíle, kterých by měl kraj dosáhnout v delším časovém výhledu do roku 2010,“ upřesnil
krajský radní Jaroslav Končický, odpovědný za strategický rozvoj.
V březnu 2002 vznikla na ustavujícím zasedání Rada hospodářské a sociální dohody, obdoba celostátní tripartity, která sdružuje představitele odborů, zaměstnavatelských svazů a veřejné správy.
Byl zvolen statut rady, jednací řád a předsednictvo. „Podobný orgán zatím nemají všechny kraje, ale
cítíme potřebu komunikovat se všemi dalšími partnery v kraji a podobnou snahu jsme zaznamenali
i z jejich strany,“ sdělil předseda tripartity, hejtman František Slavík. „Přestože tripartita nemá faktickou výkonnou moc, diskuse na její půdě může přinést řadu podnětů. Úkolem rady je posuzovat
a vyhodnocovat vývoj sociálního partnerství a řešit situace ohrožující sociální smír,“ přiblížil hejtman
a dodal, že tripartita by se měla na plenární schůzi scházet čtyřikrát do roka.
Od začátku roku se začala na odboru dopravy vytvářet vize integrovaného dopravního systému,
který by efektivně zajišťoval dopravní obslužnost na území celého Zlínského kraje. „Jde nám o to,
aby dopravci, kteří si jsou dnes konkurenty, prostřednictvím krajského koordinátora mohli racionál28
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ně rozdělit teritorium. Jednotlivé spoje by potom na sebe logicky navazovaly a občané by se mohli
plynule a pohodlněji pohybovat po celém území,“ naznačil Petr Stloukal, vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství. Upozornil však současně, že vládne určitá legislativní kolize, neboť veškerou zodpovědnost v otázce silničního zákona mají okresní úřady, přestože zákon o krajích deﬁnuje,
že krajské zastupitelstvo má právo stanovit rozsah dopravní obslužnosti. Situace se však měla změnit
k 1. lednu 2003 v souvislosti s deﬁnitivním zánikem okresních úřadů. Kraj předpokládal zavedení
jednotného přístupu k zajištění dopravní obslužnosti a vyčlenil prostředky na studii, která by celou
věc teoreticky připravila.
Ve stejném duchu si vedení kraje předsevzalo, že do konce roku 2002 chce mít jasno o veškerém
odpadovém hospodářství na území regionu.
Dne 3. dubna 2002 Zlínský kraj poprvé slavnostně ocenil pedagogické pracovníky. Byla tím započata tradice opakující se každoročně 28. března při příležitosti Dne učitelů. „Rádi bychom pedagogům tímto způsobem ukázali, že si jejich práce vážíme,“ zdůvodnil záměr radní pro školství Michal
Hanačík. První rok bylo oceněno 32 učitelů, kteří byli vybráni na základě celkem 109 návrhů zaslaných ze všech čtyř okresů.
V dubnu 2002 schválili krajští radní zadání konceptu pro vytvoření digitální mapy kraje. V té
době byl se zpracováním digitálních map nejdále okres Uherské Hradiště, kde bylo 100% pokrytí,
na Kroměřížsku bylo zpracováno asi 70 % území, na Zlínsku 60 % území, v okrese Vsetín ale mělo
digitální mapy jen pět měst. „Každý projektant, stavebník nebo starosta obce musí pracně shánět
od správců všech sítí plány, kudy vedou různá potrubí a kabely, mnohde se musí rozvody pracně vyhledávat. Zpracování digitálních map umožní všechny tyto sítě zaznamenat do jednoho dokumentu,
čímž se značně zjednoduší příprava staveb a dalších akcí,“ vysvětlil hejtman František Slavík. Kraj
současně hledal možnosti ﬁnanční podpory tohoto projektu.
V říjnu 2002 byly na významném veletrhu nemovitostí a investičních možností Exporeal, který se
konal v Mnichově, představeny investiční příležitosti Zlínského kraje. Kraj prezentoval zejména připravované průmyslové zóny a představil také průmyslový areál bývalých Baťových závodů.
2003
Rok 2003 byl v jistém smyslu přelomový, protože Česká republika se ocitla v posledním roce před
vstupem do Evropské unie. Nastal tak nejvyšší čas adaptovat se na tuto změnu zejména v oblasti přípravy na čerpání ﬁnančních zdrojů z evropských fondů.
V lednu 2003 převzal Zlínský kraj od okresních úřadů čtyři bývalé okresní nemocnice, které však
stát přenechal kraji zatížené značným dluhem.
Dne 3. června 2003 se vedení kraje v čele s hejtmanem Františkem Slavíkem poprvé setkalo se starosty obcí Zlínského kraje. Z celkového počtu 304 se dostavilo přes 200 starostů. Fórum se uskutečnilo
v Academia centru ve Zlíně. Na programu jednání byla témata, která se zásadním způsobem dotýkala dalšího rozvoje Zlínského kraje a fungování veřejné správy na jeho území.
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Leden 2003: Podpis smlouvy o spolupráci s Českými draha-

Únor 2004: Jednání hejtmana Františka Slavíka s Chargé

mi, vlevo hejtman František Slavík

d´Affaires Delegace Evropské komise Ralfem Dreyerem

Leden 2004: Radní Michal Hanačík (vlevo) při otevření zre-

Leden 2004: Krajští radní Ester Cvejnová a Vojtěch Jurčík

konstruovaného Domova mládeže v Uherském Brodě

navštívili v kroměřížské nemocnici první krajské miminko

11. února 2000: Výjezdní zasedání vlády ČR ve Zlíně. Pre-

Únor 2003: Hejtman František Slavík (vpravo) a radní Jiří

miéra Miloše Zemana doprovází hejtman František Slavík

Severin (vlevo) poblahopřáli k životním jubileům zpěvačce

(uprostřed)

Vlastě Grycové a herci Luboru Tokošovi
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Dne 1. července 2003 se Zlínský kraj stal vlastníkem téměř stoprocentního akciového podílu
ve společnosti Obchodní centrum. Podpisem smlouvy byly na kraj převedeny akcie společnosti v nominální hodnotě půl miliardy korun, a to za symbolickou jednu korunu. Vstup do společnosti, která
byla vlastníkem budov ve východní části bývalého průmyslového areálu podniku Svit, schválilo předtím zastupitelstvo kraje, aby mohl začít revitalizační proces bývalé průmyslové zóny.
Na Javořině, nejvyšší hoře Bílých Karpat, byla 27. července 2003 při Slavnostech bratrství Čechů
a Slováků slavnostně v pravé poledne podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a Trenčínským samosprávným krajem. Dokument podepsali hejtman Zlínského kraje František
Slavík a předseda Trenčínského samosprávného kraje Štefan Štefanec. Ve smlouvě byla deﬁnována
spolupráce v oblasti dopravy, životního prostředí, kultury, cestovního ruchu, zdravotnictví, školství
a získávání ﬁnančních zdrojů z fondů pro přeshraniční spolupráci Evropské unie.
Dne 31. července 2003 podepsali představitelé Zlínského kraje se s poučností Zlínstav smlouvu
o dílo na dodávku stavby rekonstrukce budovy č. 21 – Baťova mrakodrapu na sídlo Zlínského kraje.
Stavební práce byly zahájeny 11. srpna 2003.
Dne 15. srpna 2003 jednal statutární náměstek zlínského hejtmana Libor Lukáš se zástupci agentury CzechInvest o vládní podpoře některých potenciálních průmyslových zón ve Zlínském kraji.
„Pro nás to v tomto okamžiku znamená, že musíme vytipovat jednu plochu z našeho kraje, která se
do tohoto seznamu dostane. Možností je několik,“ uvedl tehdy v tiskové zprávě Libor Lukáš, zodpovědný za oblast investic.
Dne 3. září 2003 pak schválila krajská rada tři rozvojové plochy v pořadí Zápotočí u Hulína, Letiště Holešov a Za drahou v Hulíně. „K výběru ploch jsme dospěli po více než rok a půl trvajícím
procesu. Na počátku jsme zmapovali všechna potenciální místa, poté jsme určili jedenáct území,
v nichž je možno efektivně investovat. Do závěrečného výběru postoupily plochy nad sto hektarů, což
je podmínka CzechInvestu. Všechny rozvojové lokality, které jsou vybrány, mají v horizontu několika let zajištěnu kvalitní dopravní obslužnost, protože se nacházejí v blízkosti budované dálnice D 1,
rychlostních komunikací R 49 a R 55 a železničního koridoru,“ řekl Libor Lukáš.
V srpnu 2003 začal kraj připravovat závaznou trasu rychlostní komunikace R 49, která by v budoucnu propojila Zlínský kraj se Slovenskem (od Hulína přes Fryšták a Vizovice na hraniční přechod
Střelná, odkud by dále pokračovala ke slovenské komunikaci R6 do Púchova a k slovenskému dálničnímu systému).
V září 2003 jednali zástupci kraje s agenturou CzechInvest a dohodli se na vypracování inventarizačního materiálu, který na území Zlínského kraje zmapuje nevyužité areály, sloužící dříve průmyslové výrobě nebo vojenským účelům. Materiál měl vzniknout na základě spolupráce kraje s městy
a obcemi a měl zaznamenat plochy s rozlohou větší než půl hektaru.
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Revitalizace bývalého továrního areálu Svitu a souvisejících nemovitostí byla v září 2003 hlavním
tématem společného jednání zástupců České konsolidační agentury coby největšího věřitele Svitu,
představitelů Zlínského kraje, města Zlína a zástupců podnikatelů z areálu. „Šlo o úvodní jednání
v sestavě, která společně může problém vyřešit. Dohodli jsme se na tom, že obnova areálu je v zájmu
všech zúčastněných, proto budeme hledat cesty, jak tento složitý problém rozuzlit,“ uvedl hejtman
František Slavík.
V říjnu 2003 označila krajská rada sedm regionů, které považovala z hlediska hospodářského rozvoje za problematické. Důvodem bylo zajistit, aby tyto oblasti měly větší šanci na podporu z evropského Společného regionálního operačního programu, zaměřeného na podporu podnikání ve vybraných regionech České republiky. Za problémové regiony byly označeny Morkovice-Slížany, Koryčany,
Bojkovice, Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky, Horní Lideč a Karolinka. Míra nezaměstnanosti se
tady pohybovala od 11 po téměř 16 %.
V polovině října 2003 prezentoval Zlínský kraj čtyři investiční příležitosti na veletrhu ExpoReal
v Mnichově. Šlo o konverzi bývalého továrního areálu ﬁrmy Baťa ve Zlíně, rozvoj regionálního letiště
v Kunovicích, konverzi areálu kasáren v Uherském Hradišti a projekt připravovaných zón pro strategické investory. Kraj se akce zúčastnil společně s městem Zlín a dalšími subjekty z regionu.
Na konci října 2003 absolvovali představitelé Zlínského kraje v italském regionu Piemonte setkání se
zástupci podnikatelské sféry z italského Turína a jeho okolí. Přítomno bylo i vedení zlínské hospodářské
komory. S politickou reprezentací regionu Piemonte jednali zástupci kraje o termínech uzavření partnerské smlouvy, jejíž znění již předtím schválilo krajské zastupitelstvo. Zástupci obou samospráv také podrobně diskutovali o problematice Evropské unie a přípravě projektů pro jednotlivé podpůrné programy.
V listopadu 2003 krajská rada doplnila původních sedm problémových regionů o dalších dvanáct,
protože se mezitím upřesnila metodika pro potřeby Společného regionálního operačního programu
a možnosti získat díky němu dotace na podporu podnikání. „Bylo by absurdní, abychom jako čtvrtý
nejchudší kraj s pátou nejvyšší mírou nezaměstnanosti měli pro toto opatření pokrytu pouze velmi
malou část území ve srovnání s kraji bohatšími,“ vysvětlil změnu krajský radní Vojtěch Jurčík, zodpovědný za oblast regionálního rozvoje.
Proto byla jako jediné kritérium pro zařazení regionů na seznam zvolena míra nezaměstnanosti
k 31. prosinci 2002, a to tak, že obvody, které měly nezaměstnanost vyšší než 9 %, byly pro tyto účely
označeny jako problémové. Vymezenými regiony se tedy staly správní obvody obcí Koryčany, Horní
Lideč, Morkovice-Slížany, Vsetín, Brumov-Bylnice, Karolinka, Chropyně, Valašské Klobouky, Slavičín, Bojkovice, Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm, Otrokovice, Hulín, Napajedla, Valašské Meziříčí,
Bystřice pod Hostýnem, Staré Město a Uherský Brod.
Dne 7. listopadu 2003 schválila krajská rada vyhlášení veřejné obchodní soutěže na poskytnutí investičního úvěru pro Zlínský kraj ve výši do 250 milionů korun. „Finanční prostředky získané úvěrem
mají sloužit na ﬁnancování jmenovitých investičních akcí v oblastech dopravy, zdravotnictví, školství,
sociálních služeb a kultury,“ vysvětlil krajský radní Jiří Němec, zodpovědný za oblast ekonomiky.
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Rozdělením ﬁnančních prostředků, které krajům poskytl stát na úhradu závazků nemocnic z dob,
kdy byl jejich zřizovatelem, se v prosinci 2003 zabývala krajská rada. Jednala o návrhu na rozdělení
344 milionů korun pro čtyři nemocnice na svém území.
V prosinci 2003 také krajští radní schválili koncept projektu „Regionální podpůrný zdroj“ coby
nástroje podpory podnikání. Projekt počítal s vytvořením samostatného právního subjektu, který by
ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou vytvářel příznivé prostředí podnikatelským i veřejnoprávním subjektům. Jednalo se o pilotní iniciativu v rámci České republiky, nicméně
v zahraničí byl v té době podobný zdroj regionálních podpor standardním nástrojem. Předpokládalo se, že díky spolupráci s bankami by mohlo být podpořeno až 40 projektů za 250 milionů korun
a mohlo by vzniknout 170 pracovních míst.
2004
Zlínský kraj se v lednu představil na brněnském mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour, kde se prezentoval se spřátelenými regiony: Trenčínským samosprávným krajem, Podkarpatrským vojvodstvím z Polska a maďarskou župou Vas. S jejími představiteli zde podepsal hejtman
František Slavík partnerskou smlouvu o spolupráci.
V lednu 2004 rada kraje na základě rozhodnutí zastupitelstva schválila také prováděcí dokumenty
k Podprogramu na podporu přípravy projektů malých a středních podnikatelů.
Firmy tak mohly získat dotace od 30 do 70 tisíc korun. Předmětem podpory byl podíl na úhradě nákladů spojených s pořízením dokumentace pro realizaci rozvojových projektů v rámci strukturálních
fondů Evropské unie.
Komise Rady asociace krajů pro veřejnou správu na svém jednání odmítla návrh Ministerstva
vnitra na rozdělení státu na sedm správních celků. Tento krok by se významně dotkl také Zlínského
kraje, v němž by například již nemohlo vzniknout krajské ředitelství policie, případně krajský soud
nebo další potřební instituce, které by měly zajišťovat plnohodnotné fungování kraje.
Zejména o budování dopravní infrastruktury Zlínského kraje i o tématu správního členění jednal
dne 9. února 2004 při pracovním obědě s představiteli kraje v čele s hejtmanem Františkem Slavíkem
tehdejší premiér české vlády Vladimír Špidla.
„Premiéra jsme informovali především o společných záměrech budování dopravní infrastruktury
směrem na Slovensko a následného propojení se slovenskou silniční sítí. Jsou to aktivity, které budou
v určité chvíli potřebovat podporu vlády, protože bude třeba uzavřít mezinárodní smlouvu. Byli jsme
ujištěni, že pokud budou věci připraveny, premiér tyto záměry podpoří,“ uvedl náměstek zlínského
hejtmana Jaroslav Drozd, zodpovědný za oblast dopravy.
Premiér Špidla také potvrdil, že o rozdělení státu na správní obvody se mělo znovu jednat v duchu
toho, aby nové obvody respektovaly stávající hranice krajů.
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Červenec 2004: Hejtman František Slavík (vpravo) přijal

Červen 2004: Hejtman František Slavík (vlevo) s čínským

izraelského velvyslance v ČR Arthura Arnona (vpravo)

velvyslancem Tangem Guoqiangem

Duben 2004: Hejtman František Slavík a radní Jiří Severin

Říjen 2004: Slavnostního otevření zrekonstruovaného Baťova

(vpravo) přijali spisovatele Antonína Bajaju oceněného v sou-

mrakodrapu – nového sídla Zlínského kraje – se zúčastnil také

těži Magnezia Litera

Tomáš Baťa junior (uprostřed)

Duben 2005: Návštěva prezidenta Václava Klause

Duben 2005: Návštěva prezidenta Václava Klause ve Zlín-

ve Zlínském kraji – Kroměříž

ském kraji – Luhačovice
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V únoru 2004 kraj vyhlásil Podprogram na podporu rozvoje budování dopravní infrastruktury
v obcích v celkovém ﬁnančním objemu 12 milionů korun. „Naším cílem je podpořit projekty obcí,
které budou směřovat k rozvoji a zkvalitňování dopravní infrastruktury. Ta je totiž v jednotlivých
obcích důležitým faktorem kvality života obyvatel, možností rozvoje a případně také zlepšování životního prostředí. Dva miliony korun z celkové částky jsou určeny na budování cyklostezek,“ upřesnil
náměstek Jaroslav Drozd, zodpovědný za dopravu.
Krajská rada se v únoru 2004 usnesla na rozdělení částky 2,5 milionu korun za účelem zpracování územních plánů obcí. Ty tak mohly získat na jeden projekt 100 až 300 tisíc korun. „Podprogram
je určen pro jednotlivé obce jako orgány územního plánování. Je prostředkem, který má pomoci
ke zpracování územních plánů, na jejichž základě bude možno realizovat cíle, které obsahuje Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje,“ uvedl statutární náměstek zlínského hejtmana Libor Lukáš, který měl tuto oblast v kompetenci.
Na svém posledním únorovém jednání vzala krajská rada na vědomí Podprogram na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 16,5 milionu korun, zároveň doporučila zastupitelstvu
podprogram vyhlásit. Ten měl pomoci malým obcím do dvou tisíc obyvatel, které nemohly řešit
problémy s čištěním odpadních vod prostřednictvím Státního fondu životního prostředí nebo prostřednictvím dotačních titulů Ministerstva zemědělství.
Především o další budoucnosti Zlínského kraje v Evropské unii jednal 26. února 2004 s představiteli kraje, obcí a dalších institucí regionu chargé d´affaires delegace Evropské komise Ralf Dreyer
při své návštěvě kraje.
„Diskutovali jsme o obecných problémech, které se týkají našeho vstupu do Evropské unie a také
o některých speciﬁckých záležitostech našeho kraje, jako je například infrastruktura nebo hranice
se Slovenskem. Jsme také rádi, že nám bylo poskytnuto velké množství aktuálních informací o dění
v unii,“ uvedl po jednání hejtman František Slavík.
Ralf Dreyer při jednání vyzvedl důležitost všech krajů jako samosprávných jednotek ve sjednocené Evropě. „Zlínský kraj má výbornou geograﬁckou polohu, kterou by měl po dobudování dopravní
infrastruktury využít, protože může být spojnicí mezi západní a východní částí Evropy. Z tohoto pohledu je důležitá výstavba komunikací,“ řekl Dreyer.
Nutnost řešit v mezinárodních souvislostech návrh zákona o hraničních přechodech, který by měl
zpřísnit režim na česko-slovenské hranici, si na jaře 2004 intenzivně uvědomovali představitelé Zlínského kraje. „Osobně jsem v této záležitosti jednal s ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou, který
slíbil, že se znovu sejde se svým slovenským protějškem Eduardem Kukanem nad návrhem zákona
o hraničních přechodech v tom smyslu, aby obyvatelům pohraničí nepřinášel zbytečné komplikace.
Motivovala mne k tomu silná odezva lidí, žijících na česko-slovenské hranici,“ vyjádřil se hejtman
František Slavík.
Pracovního setkání členů celostátního Monitorovacího výboru Společného regionálního operačního plánu, které se konalo v březnu v Praze, se zúčastnil také hejtman František Slavík. Hlavním
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tématem jednání bylo stanovení výběrových kritérií pro hodnocení žádostí o ﬁnanční prostředky ze
Společného regionálního operačního programu jak z hlediska celostátního, tak s přihlédnutím k regionálním potřebám. Projednávaly se také připomínky regionů i ústředních orgánů k základnímu
textu Společného regionálního operačního programu.
„Diskuse je značně složitá, poněvadž se právě nyní hledají kritéria, která mohou zaručit objektivní
hodnocení žádostí a zároveň zohledňují rozlišnosti jednotlivých krajů. Stanovení vhodných kritérií
a současně schválení základních dokumentů pro přijímání evropské ﬁnanční pomoci je nezbytnou
podmínkou pro zahájení práce na konkrétních projektech,“ vysvětlil tehdy František Slavík. V tiskové zprávě kraje se dále dočteme: „Společný regionální operační program (SROP) je zaměřen na čtyři priority: regionální podporu podnikání, regionální rozvoj infrastruktury, rozvoj lidských zdrojů
v regionech a rozvoj cestovního ruchu.“
Ve SROPu bylo na léta 2004–2006 pro Českou republiku připraveno přibližně 600 milionů eur,
z čehož kolem 455 milionů eur představovaly prostředky ze strukturálních fondů. Bylo zjevné, že
Zlínský kraj může během tří let v rámci tohoto operačního programu získat přibližně jednu miliardu
korun. Další prostředky pak bylo možné očekávat z ostatních operačních programů, případně z Kohezního fondu. Bylo evidentní, že čerpání ﬁnančních prostředků bude záviset především na množství kvalitně připravených projektů.
Celostátní monitorovací výbor byl čtyřicetičlenný, Zlínský kraj v něm zastupoval hejtman František
Slavík, náhradníkem byl krajský radní Vojtěch Jurčík.
Dohodu o spolupráci a partnerství podepsali v březnu 2004 v Turíně zástupci Zlínského kraje
s představiteli italského regionu Piemonte. Podpis smlouvy, kterého se účastnil i velvyslanec České
republiky v Itálii Libor Sečka, proběhl po téměř rok trvajících jednáních, na nichž se postupně konzultovaly jednotlivé kapitoly smlouvy.
S generálním konzulem České republiky v Katovicích Josefem Byrtusem se počátkem dubna 2004
setkal hejtman František Slavík. Jednali především o možnostech spolupráce Zlínského kraje a Podkarpatského vojvodství v oblasti hospodářské spolupráce, školství, kultury, cestovního ruchu a setkávání zdravotně postižených.
Setkáním přímo na státní hranici u Lípy bratrství ve Starém Hrozenkově přivítali ve čtvrtek 29.
dubna 2004 vstup České republiky a Slovenska do Evropské unie představitelé Zlínského kraje
a Trenčínského samosprávného kraje. Slavili společně s představiteli měst Zlín a Trenčín a obcí Starý
Hrozenkov a Drietoma.
„Je symbolické, že se takto můžeme setkat na hranici jen několik hodin před vstupem obou zemí
do unie. Věřím, že společně přispějeme k budování jednotné Evropy,“ řekl hejtman František Slavík.
Účastníci setkání potom společně zasadili Strom Evropy – mladou lípu. Součástí slavnosti byl také podpis deklarace o dopravním propojení obou krajů. „Jsem rád, že se tak stalo v takto symbolické a pro obě
země historické chvíli. Určitě nám to pomůže v prosazování našich strategických záměrů,“ uvedl statutární náměstek zlínského hejtmana Libor Lukáš, který se na přípravě dokumentu významně podílel.
Význam deklarace ocenil také náměstek Jaroslav Drozd, zodpovědný za oblast dopravy: „Projednávání materiálu bylo poměrně dlouhé a náročné. Realizací komunikace první třídy I/50 na našem
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území a rychlostní silnice R2 na území Slovenska přes hraniční přechod Starý Hrozenkov – Drietoma a rychlostní silnice R49 na našem území a rychlostní silnice R6 na území Slovenska přes přechod Střelná – Lysá pod Makytou zajistíme kvalitní propojení obou zemí. Propojení rychlostními
komunikacemi R49 a R6 navíc zajistí tranzitní spojení západu a východu Evropy, což je nesmírně
důležité.“
Především problematika rozpočtového určení daní, zvyšování DPH, diskuse o ﬁnancích určených
na rozvoj dopravní infrastruktury nebo kompetence kraje v oblasti školství byly hlavními body květnového jednání členů Rady Zlínského kraje s tehdejším místopředsedou vlády a ministrem ﬁnancí
Bohuslavem Sobotkou. „Podle sdělení ministra vláda ještě před prázdninami předloží zákon o rozpočtovém určení daní do sněmovny tak, aby v případě schválení mohl platit od začátku příštího roku.
To by samozřejmě bylo pro kraje dobré,“ řekl po jednání hejtman František Slavík.
Radní s ministrem diskutovali také o problematice zvýšení DPH u právě probíhající rekonstrukce Baťova mrakodrapu. V případě této stavby změna sazby znamenala navýšení nákladů o více než
36 milionů korun. „S ohledem na to, že je budova připravována také pro ﬁnanční úřad, mělo by ministerstvo zvážit možnost kompenzací. S ministrem jsme se dohodli na tom, že bude schůdné uplatnit
požadavek na státní rozpočet v roce 2005 a v něm rozdíl ﬁnancovat. Smlouva s dodavatelem nám
takto posunutou platbu umožňuje,“ uvedl statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš.
Záměr ocenit dobrovolné pracovníky za dlouholetou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových
aktivit schválila Rada Zlínského kraje na svém červnovém zasedání. „Výsledky výzkumů prováděných
v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže potvrdily nelichotivou skutečnost, že kvalita trávení
volného času nejmladší generace se v průběhu devadesátých let výrazně snížila. Bylo a stále je možné
sledovat na jedné straně narůstající množství nevhodných aktivit u dětí a mládeže a na druhé straně
úbytek pracovníků, schopných a ochotných v tomto směru působit. Proto chceme především morálně motivovat lidi, kteří svůj volný čas věnují výchově mládeže,“ uvedl náměstek hejtmana Michal
Hanačík, zodpovědný za školství.
Především o možnostech ekonomické spolupráce mezi podnikatelskými subjekty z regionu a čínskými ﬁrmami jednali 8. června 2004 představitelé kraje a čínský velvyslanec Tang Guoqiang. Hovořilo se také o možnostech kulturní výměny, diskutováno bylo i téma navázání partnerských vztahů
Zlínského kraje s některou z čínských provincií.
Dne 23. července 2004 schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém zasedání smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a Samarskou oblastí v Rusku. Spolupráce obou regionů
v oblasti prohlubování hospodářské spolupráce, vzdělávání, kultury a cestovního ruchu byla podpořena také velvyslanectvím Ruské federace v České republice.
„Ruská strana má velký zájem o náš nábytkářský průmysl, ale i o jiná odvětví, například strojírenství. Ruský trh je pro naše podnikatele velmi zajímavý a naší snahou je přispět k zintenzivnění
kontaktů s Ruskem zejména v hospodářské oblasti. Za perspektivní považuji rovněž kulturní výměnu,
rozvoj vzdělávání nebo cestovního ruchu, kde bude pro ruské partnery jistě přitažlivá nabídka lázeňských pobytů v Luhačovicích. V časovém horizontu tří měsíců zavítá do Zlínského kraje delegace
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zástupců Samarské oblasti včetně zástupců hospodářské sféry,“ objasnil představu o budoucí spolupráci hejtman František Slavík.
V červnu schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém zasedání Generel dopravy, zásadní koncepční dokument ukazující, jak by se měla na území Zlínského kraje do roku 2030 rozvíjet silniční,
železniční, letecká, cyklistická, vodní i kombinovaná doprava. Generel dopravy popisuje základní
dopravní trasy, jejichž realizaci Zlínský kraj dlouhodobě prosazuje. Dokument byl od počátku roku
zpřístupněn na webových stránkách Zlínského kraje, takže jej mohla připomínkovat široká veřejnost.
Ministerstvo kultury podpořilo v červenci 2004 snahu zlepšit podmínky krajské knihovny ve Zlíně. „Chceme umístění krajských kulturních zařízení směřovat do areálu bývalých Baťových závodů,
kde jsou volné budovy. Bude to znamenat výrazné zlepšení kulturních služeb pro obyvatelstvo v celém kraji. Jsem rád, že Ministerstvo kultury předkládá vládě návrh, kde je tato myšlenka zastoupena,“ konstatoval radní pro kulturu a cestovní ruch Zlínského kraje Jiří Severin.
V červenci 2004 už také bylo jasné, že konsorcium italské ﬁrmy Sevenpartners z italské Padovy
a HAL9000Limited z anglického Londýna bude zastupovat Zlínský kraj v Bruselu a stane se jakýmsi
informačním a komunikačním prostředníkem mezi Evropskou unií a Zlínským krajem. Výběr konsorcia vzešel z veřejné zakázky, které se účastnily čtyři ﬁrmy.
„Šlo o poměrně složité výběrové řízení, kdy jsme hledali formu našeho zastoupení v Bruselu.
Bude mít podobu stálé kanceláře se stálým zaměstnancem. Tato forma bude určitě přínosem pro
Zlínský kraj a umožní nám získávat v Bruselu potřebné kontakty a informace,“ vyjádřil se tehdejší
ředitel krajského úřadu Vladimír Kutý.
Dohodu o strategickém partnerství směřující k rekonstrukci baziliky Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě s Římskokatolickou farností Velehrad schválila v červenci krajská rada, zároveň podpořila veškeré kroky, které měly vést k opravám této památky.
Projekt s názvem Technologické inovační centrum, zaměřený na podporu ekonomického rozvoje
Zlínského kraje, schválila v srpnu 2004 krajská rada. Zároveň doporučila zastupitelstvu založení stejnojmenné obchodní společnosti s ručením omezeným. „Nová instituce vzniká ve spolupráci s Univerzitou Tomáši Bati. Hlavním úkolem inovačního centra bude uplatňování vědy a výzkumu v praxi
nejrůznějších ﬁrem,“ uvedl statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš.
Předpokládanými aktivitami centra měly být především podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a transfer technologií a dále klastry, tedy regionálně umístěný soubor vzájemně propojených
společností, které si navzájem konkurují, ale také spolupracují, čímž se zvyšuje jejich konkurenceschopnost. „Díky těmto aktivitám by měly ve ﬁrmách v regionu vznikat projekty směřované k podporám z evropských fondů,“ řekl Libor Lukáš.
Dohodu o meziregionální spolupráci mezi Zlínským krajem a Podkarpatským vojvodstvím podepsali
představitelé Zlínského kraje při zářijové návštěvě v Polsku. Dohoda tak navázala na deklaraci podepsanou v roce 2003.
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„Již za tuto krátkou dobu se začala spolupráce mezi oběma regiony výborně rozvíjet, navzájem
jsme navštívili veletrhy cestovního ruchu v České republice a Polsku. Aktivity chceme z oblasti cestovního ruchu a kultury rozšířit také na oblast lázeňství, podnikání, spolupráce univerzit a koordinace
kroků při získávání zdrojů z evropských fondů,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Drozd, který
krajskou delegaci v Polsku vedl a dohodu podepsal.
Dne 23. září 2004 Zlínský kraj slavnostně uvedl do provozu informační a vzdělávací internetový portál, který byl ojedinělým projektem v celé České republice. Portál byl budován deset měsíců
za podpory společnosti Microsoft a dodavatele, kterým byla společnost Dat z Uherského Hradiště.
„Školský portál je zaměřen především na žáky a kantory. Je to významný informační a komunikační
kanál v rámci školské veřejnosti, který umožní komplexní vzdělávání elektronickou cestou. Spoustu
výukových kurzů budou žáci moci absolvovat přímo doma. Zatím tuto formu ve světě využívají zejména univerzity pro distanční a dálkové vzdělávání, nicméně myslím si, že to je učení pro budoucnost,“ sdělil náměstek zlínského hejtmana Michal Hanačík, zodpovědný za oblast školství.
V září 2004 se uskutečnilo první výjezdní jednání krajské rady se starosty obcí mikroregionu, a to
konkrétně obcíHalenkov, Hovězí, Huslenky, Karolinka a Nový Hrozenkov. Setkání, které se uskutečnilo v Novém Hrozenkově na chatě Kohútka, se konalo z iniciativy zdejšího starosty Jindřicha
Ondruše. Týkalo se především aktuálních potřeb jednotlivých obcí, které by kraj mohl pomoci řešit.
Stěžejním tématem setkání byla doprava.
Se zájmem a s oceněním se setkala prezentace Zlínského kraje v Bruselu v rámci projektu Open
days, které se uskutečnilo počátkem října 2004. V průběhu této akce byly představeny jednotlivé regiony přistoupivších zemí unie. Zlínský kraj prezentoval téma trvale udržitelného života na příkladech
ekologických aktivit v obci Hostětín a archeoskanzenu v obci Modrá.
Krizový plán Zlínského kraje, základní dokument pro řešení krizových situací, schválil v říjnu
2004 hejtman František Slavík. Zpracování materiálu zajistil v souladu s krizovým zákonem Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. „Krizový plán obsahuje katalogy krizových opatření, operační
plány, plán nezbytných dodávek a zdravotnického zabezpečení, mapy rizik a řešení a řadu dalších
povinných dokumentů,“ vysvětlil Karel Malinovský z oddělení pro zvláštní úkoly krajského úřadu.
Udělení Čestného uznání Rady Zlínského kraje za významný, dlouhodobý, mimořádný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu Ludmile Cápkové a Jaroslavu Štikovi schválila v říjnu 2004
krajská rada. Poprvé za dobu existence Zlínského kraje tak bylo uděleno ocenění osobnostem kultury. Ludmila Cápková byla vyznamenána za celoživotní přínos ochotnickému divadlu a Jaroslav Štika
za celoživotní významný podíl na uchování a oživení lidové kultury.
Slavnostním aktem zahájil v říjnu 2004 Zlínský kraj společně s představiteli podnikatelských subjektů činnost krajské společnosti „Regionální podpůrný zdroj“, jejímž hlavním smyslem bylo vytváření dalších podmínek pro rozvoj podnikání ve Zlínském kraji.
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Do 30. listopadu 2004 měly obce, neziskové organizace a další veřejné subjekty ze Zlínského kraje
možnost žádat o získání ﬁnančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). Dělo se tak na základě druhého kola výzvy pro
čerpání peněz SROP, zveřejněné ve sdělovacích prostředcích. Žadatelé měli možnost své projekty
konzultovat na Sekretariátu Regionální rady, který sídlil v budově krajského úřadu.
První kolo výzvy pro čerpání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie, které bylo vyhlášeno
1. června 2004 a uzavřeno 30. července 2004, se u starostů setkalo s velkým ohlasem, první úspěšní žadatelé měli již v říjnu přiděleny ﬁnanční prostředky. Největší podpořenou investicí byl nákup
nových autobusů a obnova vozového parku ve Zlíně i v Otrokovicích, dále nákup nízkopodlažních
autobusů a zavedení asistenční služby v Kroměříži.
Sekretariát Regionální rady také na podzim zorganizoval několik seminářů, na nichž mohli žadatelé z řad obcí, svazků obcí, organizací zřizovaných či zakládaných obcemi a kraji, nezávislých
neziskových organizací, Hospodářské komory České republiky a jejích složek či státem založených
organizací získat informace, jak „sáhnout“ na peníze ze strukturálních fondů Evropské unie.
Za účasti tří set hostů byla 30. října 2004 ve Zlíně slavnostně otevřena obnovená budova 21 – Baťův
mrakodrap, který začal sloužit jako sídlo Zlínského kraje a Finančního úřadu ve Zlíně. Při svátečním
ceremoniálu nechyběl syn jednoho ze zakladatelů ﬁrmy Baťa – Tomáš Jan Baťa.
Celková oprava a modernizace této chráněné památky českého funkcionalismu, postavené v éře Jana
Antonína Bati v roce 1938, si vyžádala ﬁnanční částku ve výši cca 630 milionů korun. Přímým investorem rekonstrukce, kterou za patnáct měsíců provedla ﬁrma Zlínstav, byl Zlínský kraj.
V průběhu listopadu a prosince 2004 se do objektu postupně přestěhovali zaměstnanci krajského
úřadu, kteří dosud sídlili na třech místech: v hlavní budově na třídě Tomáše Bati, v budově PSG
v ulici Zarámí a ve zlínském Centroprojektu na Štefánikově třídě.
V neděli 31. října a v pondělí 1. listopadu 2004 byly v mrakodrapu uspořádány Dny otevřených dveří,
které se setkaly s mimořádným zájmem veřejnosti.
Rekapitulace rekonstrukce v základních datech
11. únor 2002 – během výjezdního zasedání vlády ve Zlíně přislíbil premiér Miloš Zeman zástupcům
Zlínského kraje, že bude krajskému úřadu za symbolickou jednu korunu převeden památkově chráněný objekt mrakodrapu
červen 2002 – zastupitelé Zlínského kraje schvalují smlouvy o převzetí objektu do majetku kraje,
čímž se završuje proces dlouhých a složitých majetkoprávních jednání o získání budovy 21
červenec 2002 až srpen 2003 – přípravné období pro zahájení rekonstrukce: příprava projektové
dokumentace, vyklizení a následná asanace objektu č. 11 (na místě dnešního šestipodlažního parkoviště), dokončení studie interiéru, hledání kompromisního řešení s památkáři, vyhlášení veřejné
obchodní soutěže na dodávku stavebních prací
14. duben 2003 – usnesením Rady Zlínského kraje se vítězem veřejné obchodní soutěže na dodávku
stavebních prací stává zlínská společnost Zlínstav, a. s. Zlín
11. srpen 2003 – oﬁciální zahájení stavby
30. října 2004 – slavnostní předání stavby
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Autory rekonstrukce budovy č. 21 byli Ivan Bergman, Ladislav Pastrnek, Petr Všetečka, Mirka Chmelařová, Marek Šlesinger a Milan Vašina.
V listopadu roku 2004 se konaly v pořadí druhé volby do krajského zastupitelstva. Zvítězila v nich
Občanská demokratická strana, která uzavřela tzv. širokou koalici s Křesťanskou a demokratickou
unií – Československou stranou lidovou a s Českou stranou sociálně demokratickou. Druhým hejtmanem Zlínského kraje byl zvolen občanský demokrat Libor Lukáš.
Dne 31. prosince 2004 se nový hejtman Libor Lukáš v prostorách Baťova mrakodrapu poprvé sešel
při neformálním přípitku s občany. Započal tím nový zvyk, který se pak v následujících letech v období mezi Vánocemi a Novým rokem opakoval.
2005
Na možnosti rozvoje přeshraniční spolupráce Slovenska a České republiky bylo zaměřeno jednání,
které proběhlo 31. ledna 2005 mezi hejtmanem Liborem Lukášem, dalšími představiteli Zlínského
kraje a generálním konzulem Slovenské republiky v České republice Ivanem Nejeschlebou. Hejtman
informoval generálního konzula Slovenské republiky o postoji Zlínského kraje ke zpřísněnému režimu na česko-slovenských hranicích. Připomněl, že Rada Zlínského kraje přijala k této problematice
usnesení a že kraj vyzval poslance a senátory, aby nepodpořili novelu zákona o režimu na hranicích,
kterou by se současný režim zpřísňoval.
Novým předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, kterou tvoří Zlínský
a Olomoucký kraj, se na konci ledna 2005 stal zlínský hejtman Libor Lukáš, místopředsedou jeho olomoucký protějšek Ivan Kosatík. Libor Lukáš tak ve funkci vystřídal bývalého olomouckého hejtmana
a tehdejšího europoslance Jana Březinu. Regionální rada schválila ﬁnanční dotace v celkové výši zhruba
304 milionů korun z evropských zdrojů na asi čtyřicítku projektů. Mezi nejvýznamnější ze Zlínského
kraje patřil především příspěvek do projektu Centra celoživotního vzdělávání v Uherském Hradišti,
resp. na revitalizaci tamního areálu kasáren, přesahující 56 milionů korun. Zároveň bylo vyhlášeno
třetí kolo výzvy pro Společný regionální operační program, a to pro oblast projektů v oblasti infrastruktury cestovního ruchu a regionální dopravní infrastruktury. Od začátku roku byly na krajském
úřadu organizovány časté semináře pro zájemce o čerpání dotací z Evropské unie.
Poprvé v novém složení v čele s hejtmanem Liborem Lukášem se 23. února 2005 setkali představitelé kraje se starosty obcí. Akce, která se uskutečnila v luhačovické Elektře, se zúčastnilo 210 starostů. Diskutovalo se o ekonomickém rozvoji regionu, možnostech ﬁnancování rozvojových projektů,
o činnosti krajského úřadu, problematice čerpání ﬁnancí na vodohospodářské stavby či o ochraně
přírody.
V březnu 2005 Zlínský kraj pomáhal Vápenici a Vyškovci, obcím v oblasti Bílých Karpat na Uherskobrodsku, které byly ochromeny přívaly sněhu (viz kapitola o krizovém řízení).
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S velvyslancem USA v České republice Williamem J. Cabanissem a jeho chotí jednal v první jarní
den hejtman Libor Lukáš. „Hovořili jsme velmi konkrétně o hospodářské situaci v našem regionu a o jednotlivých podnicích, o problematice vzdělávání a rozvoji univerzity a nevyhnuli jsme se
pochopitelně ani našemu základnímu problému, kterým je špatné dopravní napojení kraje,“ řekl
hejtman Lukáš.
Velvyslanec upozornil na to, že region má velký potenciál růstu a zdůraznil, že kraje budou v budoucnu hrát v uspořádání České republiky stále větší roli. „K tomu, aby se region, jako je Zlínský
kraj, dokázal prosadit směrem k investorům i turistům, je třeba dobrý marketing,“ řekl Cabaniss.
Řadu důležitých jednání s představiteli evropských institucí, s českým eurokomisařem Vladimírem Špidlou i jeho předchůdcem Pavlem Teličkou absolvoval v průběhu dvoudenní návštěvy Bruselu v polovině dubna 2005 hejtman Libor Lukáš. Nejdůležitějším tématem jeho jednání bylo budování dopravní infrastruktury, smyslem hejtmanovy cesty bylo rovněž mapování bruselského terénu.
„Hlavním závěrem pro mě je, že bez zastoupení kraje v Bruselu a nastavení účinných informačních
toků se do budoucna neobejdeme,“ konstatoval hejtman.
Významné ocenění získal Zlínský kraj, když se v 6. ročníku soutěže „GEOAPLIKACE roku 2004“
umístil v kategorii „Geograﬁcké informační systémy pro lepší služby veřejné správy“ na třetím místě
díky projektu Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK).
Hejtman Libor Lukáš osobně poděkoval týmu pracovníků krajského úřadu ze strategického odboru a z oddělení informatiky, kteří na speciální elektronické mapě, nemající do té doby v České
republice obdoby, pracovali. Projekt JDTM ZK přinesl jednotný systém správy, aktualizace a tvorby
digitálních technických map měst a obcí na území Zlínského kraje. Porotu zaujal především jako
příklad partnerské spolupráce kraje, měst, obcí a podnikatelského sektoru. Více na www.jdtm-zk.cz
Rekonstrukce sídla Zlínského kraje, která probíhala v letech 2003–2004, získala v květnu 2005
cenu Grand Prix v kategorii rekonstrukce ve dvanáctém ročníku prestižní architektonické soutěže
Obce architektů. Nezávislá mezinárodní porota ocenila například zvolené rekonstrukční technologie, působivou podlahu zhotovenou v původním stylu, zrestaurovanou pojízdnou kancelář a také
význam rekonstrukce budovy pro krajské město.
„Kvalita vítězného návrhu byla po všech stránkách vynikající – obstál by se ctí kdekoli v Evropě,“
vyjádřil se Zdeněk Lukeš, jeden z členů poroty.
Rada Zlínského kraje na svém zasedání dne 30. května 2005 odsouhlasila záměr transformovat
čtyři zdravotnická zařízení Zlínského kraje (bývalé okresní nemocnice), jejichž zřizovatelem se kraj
stal 1. ledna 2003. V červnu pak krajské zastupitelstvo nastartovalo proces změny modelu řízení
těchto nemocnic. Zastupitelé radním uložili zpracovat variantní řešení transformace, včetně kladů
a záporů jednotlivých alternativ.
Dne 31. srpna 2005 krajské zastupitelstvo nadpoloviční většinou hlasů schválilo Plán rozvoje zdravotnických zařízení ve Zlínském kraji, jehož součástí byl proces transformace nemocnic. Namísto dosavadních čtyř příspěvkových organizací tak vznikly čtyři obchodní společnosti: Krajská nemocnice
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T. Bati, a.s., se sídlem Zlíně, Uherskohradišťská nemocnice a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Vsetínská nemocnice a.s., se sídlem Vsetín a Kroměřížská nemocnice a.s., se sídlem Kroměříž.
Zastupitelstvo rovněž schválilo zakladatelské listiny a stanovy a zvolilo členy představenstev i členy
dozorčích rad těchto obchodních společností.
Nový model uspořádání a řízení zdravotnických zařízení vstoupil pak v platnost od 1. ledna 2006.
Rada Zlínského kraje na jaře 2005 schválila také otevřené řízení k veřejné zakázce na vydávání krajského periodika Zlínského kraje.
Ve dnech 26. až 28. dubna 2005 navštívil Zlínský kraj na pozvání hejtmana Libora Lukáše prezident České republiky Václav Klaus se svou chotí Lívií. Kancelář hejtmana připravila pro prezidentský pár program, který byl doslova nabit desítkami setkání s občany, se starosty měst a obcí, se studenty, s podnikateli i umělci. První den strávili manželé Klausovi v Kroměříži, ve Zlíně a v Luhačovicích.
Druhý den patřil převážně Valašsku, poslední den byla na programu návštěva Otrokovic, Kunovic,
Uherského Hradiště a Uherského Brodu.
Na konci června 2005 vyjádřil hejtman Libor Lukáš zásadní nesouhlas s návrhem vlády na vytvoření osmi správních obvodů, v nichž by působila policie, státní zastupitelství a soudy. „Tento přístup,
kdy se vracíme do šedesátých let minulého století, naprosto zásadně odmítám. Budu apelovat na zákonodárce, aby tento nepřijatelný způsob členění odmítli. Je přece nutné, abychom správu území
přizpůsobovali uspořádání čtrnácti krajů tak, aby ve všech těchto krajích byla zabezpečena komplexní správa území a kraje si byly rovnocenné, a tedy plnohodnotné,“ řekl Libor Lukáš. Zároveň tento
přístup označil za krok zpět při realizaci reformy veřejné správy.
Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš a vedoucí odboru strategického rozvoje krajského úřadu
Ivan Matulík byli 25. června 2005 jmenováni do čela pracovní skupiny, která měla připravovat a koordinovat aktivní regionální politiku krajů. O vytvoření skupiny rozhodla Rada Asociace krajů České
republiky. Hlavním úkolem skupiny bylo vytvoření mechanismů pro tvorbu regionálních operačních programů, jejichž prostřednictvím šla v dalších deseti letech velká část evropských prostředků
do rozvoje krajů.
Dne 23. září 2005 byly v Luhačovicích podepsány bilaterální dohody o spolupráci se spřátelenými slovenskými regiony – Trenčínským samosprávným krajem a Žilinským samosprávným krajem.
Za Zlínský kraj dokument podepsal hejtman Libor Lukáš, za Trenčínský samosprávný kraj tak učinil
předseda Štefan Štefanec a za Žilinský samosprávný kraj předseda Jozef Tarčák. Slavnostní oﬁciální
akt se uskutečnil za přítomnosti generálního konzula Slovenské republiky v České republice Ivana
Nejeschleby. Byl součástí Dne příhraniční spolupráce, na kterém se zároveň jednalo o příhraniční spolupráci mikroregionů, o dopravě a ekonomické spolupráci, o zefektivnění integrovaného záchranného systému a také o možnostech spolupráce v oblasti školství a vzdělávání.
Dne 24. října 2005 nastal pro Zlínský kraj historický okamžik – bylo otevřeno téměř 20 kilometrů
dálnice do regionu. Nový úsek dálnice D1 v délce 17,5 km byl otevřen ve Vyškově za účasti premiéra
43

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 43

6/8/2015 2:50:11 PM

Prosinec 2005: Etnograf Karel Pavlištík se stal prvním drži-

Duben 2005: Řidiči hejtmana a náměstků ve chvíli volna při

telem ceny Pro Amicis Musae za mimořádný přínos kultuře

prezidentské návštěvě (zleva Stanislav Štěbra, Jan Jurkovič

regionu, cenu přebírá od hejtmana Libora Lukáše

a Karel Zajíc)

Květen 2006: Ve Zlínském kraji byly uvedeny do provozu

Únor 2006: Radní Josef Slovák při slavnostním přijetí dět-

vozy Regionova

ských olympioniků a jejich trenérů v sídle kraje

Únor 2006: Radní Bronislav Fuksa (vpravo) a vedoucí odboru

Únor 2006: Hejtman Libor Lukáš a ministr dopravy Milan

školství Stanislav Minařík (vedle něj) gratulují mladým

Šimonovský při podpisu Memoranda o vzájemné spolupráci

sportovcům

na přípravě a realizaci mezinárodního dopravního propojení
se Slovenskem. Nad nimi zleva členové rady Petr Hradecký,
Vojtěch Jurčík a Jaroslav Drozd
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Jiřího Paroubka, místopředsedy vlády Bohuslava Sobotky, hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše
a dalších významných představitelů. Jednalo se o část Vyškov – Vrchoslavice směrem na Kroměříž. Výstavba úseku byla zahájena v roce 2001 a celkové náklady na realizaci dosáhly zhruba 6 miliard korun.
Na podzim 2005 schválili krajští zastupitelé vznik obecně prospěšné společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů. Noví zřizovatelé – Zlínský kraj a Statutární město Zlín – tím vyjádřili společný zájem na zviditelňování a zkvalitňování prezentace tohoto krajského hudebního tělesa. Na ﬁnancování
nákladů společnosti se dohodli zřizovatelé rovným dílem. „Jsem přesvědčen o tom, že transformace
je krok správným směrem. Filharmonie Bohuslava Martinů je ve Zlínském kraji výjimečné hudební
těleso a svoji jedinečnost projevuje v kvalitě. Tento renomovaný soubor je výborný reprezentant regionu a jistě přispěje k jeho zviditelňování a zvýšení prestiže,“ konstatoval krajský radní pro kulturu
Jindřich Ondruš.
Zvláštní cenu poroty získala na 7. ročníku prestižní soutěže Best of Realty (Nejlepší z realit) rekonstrukce Budovy 21 – Baťova mrakodrapu. Cena byla udělena na slavnostním večeru, který proběhl
v Míčovně Pražského hradu. Mrakodrap již získal ocenění Stavba Zlínského kraje nebo Grand Prix
Obce architektů České republiky.
V prosinci 2005 zahájilo činnost Technologické inovační centrum. Společnost, jejíž vznik byl
výsledkem společného projektu Zlínského kraje a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, byla založena
v květnu 2005.
„Projekt Technologického inovačního centra je pro celý kraj nesmírně důležitý. Všechny kroky,
které společně s univerzitou uskutečňujeme, vedou k propojování vědecko-technické a podnikatelské
sféry, získávání nových trhů, a tím pádem i k prosperitě ﬁrem působících ve Zlínském kraji,“ řekl
hejtman Libor Lukáš.
Dne 6. prosince 2005 schválilo krajské zastupitelstvo bod s názvem Majetkoprávní příprava strategické zóny Holešov, který byl dodatečně zařazen na jednání mimořádného zasedání. Zastupitelé tak
odsouhlasili majetkoprávní transakci, díky níž se Zlínský kraj stal vlastníkem více než 200 hektarů
pozemků strategické zóny.
„Chceme se vypořádat s majetkovými vztahy a vyslat do zahraničí signál, že jsme připraveni přijmout
strategického partnera, který může mít zásadní vliv na plnohodnotný život občanů našeho regionu. Tento
majetkový transfer je srovnatelný s rozhodnutími takového významu, jaké v oblasti investic v regionu během
minulého století dokázali pouze dva muži – Baťa a Čuba. Nyní vysíláme investorům signál, že dokážeme
věci dynamicky řešit a že máme co nabídnout,“ komentoval verdikt zastupitelstva hejtman Libor Lukáš.
Krajské zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání jednohlasně schválilo také přijetí úvěru
ve výši 1,5 miliardy korun od Evropské investiční banky s tím, že peníze budou určeny pro investiční
akce zejména v oblasti dopravní a technické infrastruktury, dále na strategickou zónu v Holešově, ale
také na kulturu, zdravotnictví, školství či sociální služby.
Hejtman Libor Lukáš vysvětlil, že minimální doba čerpání je stanovena na čtyři roky a nejzazší termín
pro splacení půjčky je stanoven na konec roku 2030. Dne 8. prosince 2005 podepsali viceprezident
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Evropské investiční banky Ivan Pilip a hejtman Libor Lukáš smlouvu o úvěru pro Zlínský kraj ve výši
1,5 miliardy korun.
O možnostech budoucí spolupráce mezi Zlínským krajem a Čínskou lidovou republikou v oblasti
obchodní výměny, rozvoje cestovního ruchu, kultury a vzdělanosti jednal v prosinci 2005 ve Zlíně
hejtman Libor Lukáš s čínským ministrem práce Tian Chengpingem a jeho doprovodem. Ministr
hejtmanovi přislíbil, že se začne zabývat vytipováním vhodného regionu, do něhož bude vyslána
delegace ze Zlínského kraje, aby zde mohla vyjasnit konkrétní možnosti kooperace.
Návštěva čínské delegace ve Zlínském kraji se uskutečnila na základě pozvání Ministerstva práce
a sociálních věcí.
Dne 13. prosince 2005 představili reprezentanti kraje na tiskové konferenci nový krajský měsíčník
určený veřejnosti. Bylo deklarováno, že plnobarevný magazín s názvem Okno do kraje chce na šestnácti stranách přinášet aktuální zprávy o činnosti krajské samosprávy a zajímavé informace o dění
z celého území regionu. Dále bylo stanoveno, že 25 % obsahu bude tvořit inzerce, nové periodikum
bude vycházet vždy koncem měsíce v nákladu cca 260 tisíc kusů a bude zasíláno do všech poštovních
schránek. Zpravodaj začal vydávat Zlínský kraj ve spolupráci se společností HOBBY televize s.r.o.,
která uspěla ve výběrovém řízení na dodavatele krajského periodika. Distribuci zajistila Česká pošta, s.p.
Katalog sociálních služeb Zlínského kraje, obsahující základní informace o více než dvou stech službách nabízených občanům nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, vydal před Vánocemi 2005 krajský úřad. Občané, kteří hledají způsob, jak se postarat o své prarodiče, dítě či příbuzné se zdravotním
postižením, nebo které zajímá, kdo pomůže osobám bez přístřeší, tak získali významného pomocníka.
„Každé ze služeb je v katalogu věnována jedna stránka. Lze zde najít kontaktní údaje na poskytovatele služby, její krátkou charakteristiku i informaci o tom, komu a za jakých podmínek může být
služba poskytnuta a kde o ni může zájemce požádat. Katalog bude sloužit všem, kteří sociální službu
potřebují, ale také obcím a kraji při plánování dalšího rozvoje sociálních služeb,“ uvedl krajský radní
Zdeněk Szpak, zodpovědný za oblast sociálních věcí, národnostní otázky a menšiny.
Katalog sociálních služeb byl zveřejněn na webových stránkách Zlínského kraje.
2006
Počátkem ledna 2006 svolal hejtman Libor Lukáš koaliční představitele na společné jednání o obsazení postu svého náměstka. Reagoval tak na oﬁciální dopis náměstka Jaroslava Drozda, který v něm
oznámil, že chce na nejbližším jednání zastupitelstva rezignovat, aby se mohl vrátit zpět k výkonu
manažerské funkce v soukromém sektoru, odkud do funkce přišel. Zastupitelstvo Zlínského kraje
na svém jednání dne 28. února 2006 zvolilo nového náměstka hejtmana, kterým se stal dosavadní
starosta Otrokovic Stanislav Mišák, člen České strany sociálně demokratické.
Začátkem března 2006 se ve Zlíně uskutečnilo první setkání pracovních skupin, které se měly podílet na přípravě Regionálního operačního programu 2007–2013 (ROP) pro region soudržnosti Střední Morava. Na jednání se sešli zástupci veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru Zlínského
46

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 46

6/8/2015 2:50:17 PM

A L M A N AC H Z K 2 0 0 0 / 2 015

i Olomouckého kraje. Hejtman Libor Lukáš seznámil účastníky s aktuálním stavem zpracovávaného
Regionálního operačního programu a s přípravou České republiky na využití strukturálních fondů
v období 2007–2013. Zlínský hejtman byl Radou Asociace krajů České republiky pověřen vyjednávat
v této věci zájmy krajů na národní úrovni.
„Pro příští programovací období 2007–2013 může Česká republika jako člen Evropské unie odčerpat zhruba 100 miliard korun ročně, které budou ještě spoluﬁnancováním z národních zdrojů
navýšeny o dalších 15 procent. Dosavadní zkušenosti nám ukazují, že daný systém čerpání ﬁnančních
prostředků je nutné v mnoho oblastech upravit a přenastavit,“ řekl Libor Lukáš.
Především o společných projektech v oblasti dopravní infrastruktury a cestovního ruchu jednal
21. března 2006 hejtman Libor Lukáš se svými slovenskými protějšky z Trenčínského samosprávného
kraje a Žilinského samosprávného kraje. Noví předsedové krajů Pavol Sedláček a Juraj Blanár vzešli
z podzimních krajských voleb na Slovensku. „Šlo o naše první setkání. Protože jsme s jejich předchůdci měli velmi dobré vztahy, považoval jsem za vhodné oba nové předsedy do našeho regionu pozvat
a navázat na předchozí spolupráci, která byla prospěšná pro obě strany,“ vysvětlil hejtman Lukáš.
Dne 29. března 2006 vyhlásil hejtman pro část území Zlínského kraje ohraničeného správním obvodem obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště stav nebezpečí kvůli vzniku povodně velkého
rozsahu způsobené vzestupem hladiny řeky Moravy. Stav nebezpečí byl odvolán 6. dubna. Během
těchto povodní byl velmi vážný stav hlavně na toku řeky Moravy a Bečvy. Vyšlo najevo, že tam, kde
byla realizována protipovodňová opatření, byly škody výrazně nižší (např. v Otrokovicích nebo Napajedlech). Naopak v Kvasicích či v Tlumačově byly zaplaveny sklepy asi třiceti domů. Velmi nepříjemným důsledkem povodní byly desítky sesuvů půdy.
Na jaře 2006 požádal hejtman Libor Lukáš náčelníka Generálního štábu armády České republiky
Pavla Štefku, aby znovu zvážil zachování základny vrtulníkového letectva na letišti Přerov-Bochoř
a neumožnil její plánované přestěhování do Náměště nad Oslavou. Hejtman to učinil v souvislosti
s prohlubující se spoluprací složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje s vrtulníkovou letkou Letecké pátrací a záchranné služby.
V dubnu 2006 podepsal hejtman Libor Lukáš s gubernátorem Konstantinem Alexejevičem Titovem smlouvu o spolupráci mezi Zlínským krajem a Samarskou oblastí v Ruské federaci. Zástupci
obou regionů jednali například o možnostech využití zastoupení Zlínského kraje v Bruselu pro Samarskou oblast, o příležitostech zajímavé nabídky pro ruské občany v oblasti lázeňství nebo o perspektivě výměn studentů vysokých škol.
Partnerskou smlouvu mezi Zlínským krajem a maďarskou župou Vas podepsali 26. dubna 2006
v Baťově vile hejtman Libor Lukáš a předseda župního shromáždění župy Vas Péter Markó. Podpis
této dohody doprovodilo také uzavření smlouvy mezi hospodářskými komorami obou regionů.
Kraje České republiky se začaly cíleně zaměřovat na potřebu dynamického rozvoje cestovního ruchu včetně změn v systému jeho organizace, řízení a propagace. „Rada Asociace krajů schválila rovněž
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základní východiska pro dopracování koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky
s ohledem na potřeby a možnosti jednotlivých regionů,“ informoval radní Zlínského kraje Jindřich
Ondruš, který předsedal Komisi pro cestovní ruch při Asociaci krajů České republiky.
„Na kraje se perspektivně mnohem výrazněji přenesou možnosti propagace vlastních turistických
možností a budou mít větší prostor i pro vlastní marketing, koordinaci a tvorbu vlastních turistických
produktů. Pro tuto potřebu budeme iniciovat zakládání krajských organizací cestovního ruchu,“ naznačil radní Ondruš. Hlavní důraz byl přitom podle něj kladen na efektivní využití ﬁnančních prostředků strukturálních fondů pro plánovací období 2007–2013.
Dne 5. června 2006 byla podepsána smlouva o spolupráci Zlínského kraje s polským Podkarpatským vojvodstvím a protokol o spolupráci s Lvovskou oblastí na Ukrajině. Delegace obou spřátelených regionů navštívily kraj při dvoudenní oﬁciální návštěvě. Smlouvy podepsal statutární náměstek
hejtmana Zlínského kraje Vojtěch Jurčík s maršálkem Leszkem Deptulou za Podkarpatské vojvodství
a s Tarasem Fedakem, zástupcem předsedy Lvovské oblasti. Podpis dohod regionů provázelo také
uzavření smluv hospodářských komor Zlínského kraje a Podkarpatského vojvodství.
Dne 6. června 2006 podepsal Zlínský kraj prohlášení o spolupráci s čínskou provincií Shandong.
Stalo se tak v rámci dvoudenní oﬁciální návštěvy delegace ze zmíněné provincie, která do Zlínského
kraje přijela na pozvání hejtmana Libora Lukáše na základě předchozích konzultací s čínským velvyslanectvím. Provincie Shandong, která je co do počtu obyvatel i co do svého ekonomického potenciálu
druhým největším regionem v Čínské lidové republice, si vybrala v Rusku, na Ukrajině a v České
republice celkem tři regiony vhodné pro evropskou obchodní spolupráci.
Dne 6. října 2006 podepsal Zlínský kraj dohodu o spolupráci se Lvovskou oblastí na Ukrajině s cílem
podpořit obchodní vztahy mezi podnikateli obou regionů.
2007
V roce 2007 se prohlubovala komunikace a spolupráce různorodých složek veřejné správy, soukromého, neziskového i vzdělávacího sektoru, což tehdejší vedení kraje vnímalo jako základní podmínku rozvoje regionu. „Tato spolupráce je předpokladem efektivního prosazování našich společných
zájmů. Velmi silně jsem si to uvědomil při setkání Rady Zlínského kraje se starosty měst a obcí našeho regionu. Těch se na mé pozvání v polovině února sjelo do Luhačovic více než 270 z celkového
počtu 304, kteří byli v našem kraji zvoleni,“ zhodnotil hejtman Libor Lukáš ve výroční zprávě Zlínského kraje za rok 2007.
V polovině března 2007 do regionu podruhé zavítal prezidentský pár. Ve dnech 12. až 15. března
navštívil Václav Klaus s manželkou Livií na pozvání hejtmana Libora Lukáše Slovácko, Valašsko i Hanou. V Kroměříži se hlava státu setkala se členy krajské rady.
V březnu 2007 byl Krajský úřad Zlínského kraje vyhodnocen jako nejlépe komunikující kraj
v kategorii krajských úřadů. Vyplynulo to z dotazníkového šetření společnosti Westminster, která
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provedla celostátní šetření jako součást širšího evropského výzkumného projektu European Monitor
of Government Communications.
V dubnu 2007 jednali představitelé regionu s delegací z ruské Samarské oblasti. Součástí setkání
v sídle Zlínského kraje byl i podpis smlouvy o vzájemné spolupráci hospodářských komor obou regionů. Jednání byla zaměřena především na možnosti ekonomické spolupráce.
V červenci 2007 byla představena úvodní verze dokumentu Regionální inovační strategie Zlínského kraje (RIS), který měl formovat představu o rozvoji průmyslu a podnikatelských aktivit v regionu.
Tehdejší náměstek hejtmana Stanislav Mišák, zodpovědný za strategický rozvoj, v této souvislosti
připomenul, že Zlínský kraj se stal jedním z 33 úspěšných žadatelů o ﬁnancování projektů na tvorbu
inovačních strategií z prostředků Evropské unie, na němž začal pracovat již v červnu 2005, po skončení vyjednávání s Evropskou komisí.
Do projektu byla kromě Zlínského kraje coby koordinátora zapojena také Univerzita Tomáše Bati,
poradenské centrum pro podnikatele společnost JVM-RPIC, Krajská hospodářská komora a její čtyři
okresní komory a Regionální rozvojová agentura východní Moravy. Zahraničními partnery byly Technologické parky ze španělského regionu Castilla y León, italský region Piemonte, poradenská společnost
PERA Innovation Limited z Velké Británie a španělská konzultační společnost Information y Desarollo.
Realizace Regionální inovační strategie byla naplánována na léta 2008–2013.
V červenci 2007 představil Zlínský kraj na tiskové konferenci insignie hejtmana a nový, vícestupňový systém udělování vyznamenání. Insignie tvoří klenot, výměnný klenot, závěsný článek kolany
a 25článková kolana. Vícestupňový systém záslužných vyznamenání obsahuje: nejvýznamnější záslužné vyznamenání I. stupně, záslužné vyznamenání II. stupně a pamětní medaili. Autorem výtvarné podoby všech těchto symbolů je akademický sochař André Vícha, koncept udělování a zásad
nošení vypracoval Ivan Koláčný.
Krajské insignie byly 27. září 2007, v předvečer Dne české státnosti a svátku svatého Václava, patrona české země, slavnostně požehnány při ekumenické bohoslužbě v římskokatolickém kostele
sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Mši svatou vedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner a modlitbu za politiky a za celý kraj pronesl evangelický senior Vladimír Kopecký.
Dne 19. září 2007 zvolilo Zastupitelstvo Zlínského kraje novou členkou krajské rady Hanu Příleskou, dosavadní zastupitelku za Českou stranu sociálně demokratickou. Ve funkci nahradila s platností od 20. září svého stranického kolegu Zdeňka Szpaka, který v létě náhle zemřel. Památku bývalého radního zastupitelé uctili minutou ticha a podpisem do kondolenční listiny.
Od 1. října 2007 začala pracovat Centrála cestovního ruchu Východní Moravy. Obecně prospěšnou společnost založil Zlínský kraj, který se stal jejím jediným vlastníkem. Servisně-produkční společnost začala poskytovat služby v oblasti marketingu cestovního ruchu. „V loňském roce kraj zpracoval aktualizaci programu rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Z provedených analýz mimo
jiné vyplynulo, že největším problémem, který brání úspěšnému rozvoji cestovního ruchu v kraji,
je nízká úroveň koordinace aktivit cestovního ruchu na úrovni celého regionu. Východiskem z této
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Květen 2006: Zahájení výstavby úseku Dálnice D1 v trase

Prosinec 2005: Zlín navštívil ředitel Národní galerie Milan

Kojetín – Kroměříž

Knížák (druhý zprava, vedle hejtmana Libora Lukáše na tis-

Červen 2007: Kraj se významně podílí na rozvoji Baťova

kové konferenci v Baťově mrakodrapu)

kanálu k rekreačním účelům

Duben 2006: Radní Zdeněk Szpak při oceňování učitelů

Září 2007: Při ekumenické bohoslužbě požehnal arcibiskup

Listopad 2007: Statutární náměstek hejtmana Vojtěch Jurčík

Jan Graubner insignie Zlínského kraje

ukazuje z Baťova výtahu výhled na Zlín členům ruské delegace při návštěvě Zlínského kraje
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situace má být právě existence centrály jako subjektu, který účinně koordinuje a řídí jak jednotlivé
turistické oblasti, tak zejména zajišťuje jednotný marketing kraje,“ řekl krajský radní zodpovědný
za cestovní ruch Jindřich Ondruš. Ředitelkou Centrály cestovního ruchu se stala Dana Daňová, která
se dosud cestovnímu ruchu věnovala v rámci strategického odboru krajského úřadu.
Dne 11. prosince 2007 bylo slavnostně podepsáno všech sedm Regionálních operačních programů
pro kraje České republiky. Stalo se tak za účasti zástupců Evropské komise, hejtmanů krajů a ředitelů
úřadů regionálních rad všech sedmi regionů soudržnosti. Deﬁnitivně se tím odstartovalo čerpání
evropských peněz do jednotlivých regionů.
„Pro nás se tím uzavřel několikaletý cyklus vyjednání, a to jak s partnery v Evropské komisi, tak
s partnery na regionální úrovni. Společný podpis považuji za úspěch všech, kteří se na tomto složitém
procesu podíleli, a samozřejmě cítím i osobní radost, protože vyjednávání, kterými jsem byl asociací
krajů za regiony pověřen, byla náročná a mnohdy složitá,“ komentoval slavnostní akt tehdejší předseda Regionální rady Střední Morava a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.
Tím mohlo začít vyhlašování výzev a čerpání prvních peněz z Regionálního operačního programu Střední Morava, na který bylo v letech 2007 až 2013 z evropských peněz vyčleněno celkem 19
miliard korun. Peníze byly určeny především na rozvoj dopravy, měst, obcí a cestovního ruchu v Olomouckém a ve Zlínském kraji.
Symbolickým přeřezáním stávající hraniční závory vyvrcholilo 21. prosince 2007 slavnostní bourání státní hranice ve Starém Hrozenkově u příležitosti vstupu České republiky a Slovenské republiky
do tzv. schengenského prostoru.
2008
Rok 2008 byl speciﬁcký tím, že se naplno rozjelo čerpání ﬁnančních prostředků ze strukturálních
fondů Evropské unie, především pak z Regionálního operačního programu Střední Morava. Zlínský
kraj od počátku patřil k regionům s vysokou úspěšností projektů a s velkým objemem ﬁnančních
prostředků získaných z těchto evropských fondů. V rámci Regionálního operačního programu bylo
v roce 2008 schváleno pro území Zlínského kraje více než sto projektů s celkovou výší dotace přesahující 2 miliardy korun. Z toho byly dvě desítky projektů Zlínského kraje a jeho organizací, předložených v jednotlivých sektorových operačních programech, celková výše dotace zde dosahovala zhruba
144 milionů korun. Největší část z krajem získaných prostředků byla využita na rekonstrukci silnic
II. a III. třídy, na výstavbu cyklostezek, budování podnikatelské infrastruktury a služeb v cestovním
ruchu a na zkvalitnění života ve městech a v obcích.
Krajské zastupitelstvo v průběhu roku schválilo několik dokumentů důležitých pro rozvoj regionu. Jednalo se například o Strategii rozvoje Zlínského kraje, Zásady územního rozvoje Zlínského
kraje, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje, Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb a Koncepci prevence kriminality.
Klíčovou oblastí pro další rozvoj kraje zůstala doprava, především pak otázka napojení kraje na republikovou páteřní dálniční síť – zde se podařilo dokončit dva úseky dálnice D1 mezi Kojetínem
a Kroměříží a začal se stavět nový úsek Kroměříž – Říkovice.
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Duben 2008: Představitelé kraje se poklonili obětem ploš-

Březen 2008: Miroslav Zikmund se stal po Daně Zátopkové

tinské tragédie, vlevo hejtman Libor Lukáš, vpravo jeho

v pořadí druhým držitelem záslužného vyznamenání

náměstek Stanislav Mišák

1. stupně

Duben 2008: Cvičení Trauma 2008 testovalo akceschopnost

Duben 2008: Členové krizového štábu při cvičení

Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje

Trauma 2008

Květen 2008: Oceňování pedagogů v Uherském Brodě,

Listopad 2008: Ustavující jednání Zastupitelstva Zlínského

vpravo Hana Příleská, která v Radě Zlínského kraje nahradila

kraje dne 12. listopadu, kde byl hejtmanem zvolen Stanislav

zesnulého Zdeňka Szpaka

Mišák
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Počátkem roku 2008 spustila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy krajský turistický portál www.vychodni-morava.cz. V lednu se na brněnském výstavišti uskutečnil tradiční veletrh cestovního ruchu Regiontour, na němž moravští hejtmani podepsali memorandum o spolupráci v oblasti
cestovního ruchu. Zlínský kraj na veletrhu zároveň obdržel ocenění Grand Prix za svůj produkt „Moravská jantarová stezka“.
Ve dnech 27. ledna až 1. února 2008 se ve Zlínském kraji uskutečnily Hry III. zimní olympiády dětí a mládeže. Téměř tisícovka mladých sportovců zde soutěžila o olympijské medaile v devíti
sportovních a dvou kulturních disciplínách. Jednotlivé soutěže proběhly v Rožnově pod Radhoštěm,
ve Zlíně, Vsetíně, ve Valašském Meziříčí, na Soláni, na Razule a na Pustevnách.
V únoru 2008 jednal hejtman Libor Lukáš s policejním prezidentem Oldřichem Martinů. Výsledkem byla dohoda, že ve Zlínském kraji vznikne krajské policejní ředitelství. Jednání se zúčastnili
také hejtmani dalších regionů, které do té doby neměly vlastní policejní správu. „Jsem rád, že bylo
i na národní úrovni nasloucháno názoru krajů a naše oprávněné požadavky byly akceptovány a nyní
jsou uskutečňovány. Je to další významný krok na cestě k tomu, abychom odstranili rozdíly mezi takzvanými starými a novými kraji, naši občané měli rovný přístup k veřejným službám a my dokázali
zajistit co nejlepší obsluhu území,“ řekl hejtman Libor Lukáš.
Rada Zlínského schválila v České republice ojedinělý projekt „Lidová stavba roku“ usilující o záchranu a využití památek lidového stavitelství v regionu. Historicky prvním držitelem ceny spojené
s ﬁnanční odměnou 50 tisíc korun se ještě téhož roku stal Věroslav Orlovský, který příkladným způsobem zrestauroval vinohradnickou stavbu ve Veletinách-Staré Hoře.
V dubnu se v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnilo cvičení nazvané „Trauma 2008“.
Jeho cílem bylo prověřit připravenost krizového štábu Zlínského kraje a všech složek integrovaného
záchranného systému na zvládnutí krizové situace.
V říjnu 2008 byl slavnostně otevřen památník Ploština, který byl zrekonstruován nákladem přesahujícím pět milionů korun z rozpočtu Zlínského kraje. Během opravy byly odstraněny poškozené
konstrukce, ideologicky zaměřená výzdoba a betonový sokl piedestalu. Zchátralé schody byly zrušeny
a nahrazeny širokým dlážděným bezbariérovým přístupem na nástupní plochu pietního místa. Došlo
také k úpravě okolního terénu.
Na podzim roku 2008 se uskutečnily třetí krajské volby, které vyhrála Česká strana sociálně demokratická. Navázala na spolupráci v předchozím volebním období a uzavřela tak koaliční smlouvu
s Občanskou demokratickou stranou a s Křesťanskou a demokratickou unií – Československou stranou lidovou. Dne 12. listopadu 2008 byl novým hejtmanem Zlínského kraje zvolen Stanislav Mišák.
„Děkuji vám za důvěru a chtěl bych vás, vážené kolegyně a kolegové, pozvat ke společné práci ve prospěch našeho kraje a jeho občanů. Od této chvíle vás nevnímám podle toho, za kterou politickou stranu v Zastupitelstvu Zlínského kraje jste, ale podle toho, jak se budete chtít či nechtít na této společné
práci podílet. Přál bych si, abychom se pustili do úkolů, které jsou před námi, spolu, a připravili si tak
co nejvíce radosti z úspěchů,“ řekl nový hejtman zastupitelům po svém zvolení.
Na podzim roku 2008 začaly pronikat do České republiky první zprávy o americké hypoteční krizi
včetně prognóz, že bude mít negativní důsledky pro globální ekonomiku.
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Leden 2009: Kraj se pravidelně prezentuje na veletrzích

Leden 2009: Zástupci kraje jednali s eurokomisařem

cestovního ruchu. Obrázek z Regiontour Brno 2009

Vladimírem Špidlou (vpravo), zleva radní Taťána Nersesjan

Leden 2009: Vyhodnocení soutěže O keramickou popelnici –

a hejtman Stanislav Mišák

– ocenění městům a obcím za příkladné třídění odpadu. Rad-

Duben 2009: Zlínský kraj navštívil 22. dubna předseda Ev-

ní Milena Kovaříková (vpravo) předává cenu místostarostce

ropské komise José Manuel Durao Barroso (vlevo), přijal ho

Kunovic Ivaně Majíčkové

hejtman Stanislav Mišák

Březen 2009: Chvíle po skončení společného jednání krajské

Duben 2009: V sídle kraje bylo 27. dubna podepsáno

rady s Radou města Kroměříže

Memorandum o spolupráci Arcibiskupství olomouckého
a Zlínského kraje na projektu Otevřené brány. Arcibiskup Jan
Graubner si podává ruku s hejtmanem Stanislavem Mišákem
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2009
Rok 2009 byl nejen pro Českou republiku, ale samozřejmě také pro Zlínský kraj charakteristický
tím, že jej negativně poznamenal reálný nárůst dopadů celosvětové hospodářské krize. Vedení kraje
se muselo naléhavě zabývat otázkou, jak zmírnit důsledky recese na region a jeho obyvatele. „I přes
hospodářský útlum jsme se snažili společně pokračovat v cestě za postupným zvyšováním konkurenceschopnosti kraje,“ konstatoval ve výroční zprávě za rok 2009 hejtman Stanislav Mišák.
Nastupující hospodářská recese byla také hlavním tématem debat při setkání členů krajské rady
s eurokomisařem Vladimírem Špidlou, který do Zlínského kraje zavítal při příležitosti neformálního
setkání ministrů práce a sociálních věcí zemí Evropské unie. To se konalo
ve dnech 22. až 24. ledna 2009 v Luhačovicích. Kraj se na této akci podílel jako spolupořadatel společně s Úřadem vlády České republiky a Ministerstvem práce a sociálních věcí.
V březnu 2009 byla pod vedením hejtmana Stanislava Mišáka ustanovena pracovní komise, která
měla za úkol promyslet návrhy opatření Zlínského kraje směřujících ke zmírnění následků ekonomické krize. Předsedou komise, která byla zřízena v návaznosti na jednání krajské tripartity, byl
zvolen náměstek hejtmana Jaroslav Drozd, dále v ní ﬁguroval statutární náměstek hejtmana Libor
Lukáš a kromě těchto zástupců krajské rady také ředitelé ﬁrem, které v regionu patří k největším
zaměstnavatelům, plus ředitel úřadu práce ve Zlíně.
Nově ustavenému pracovnímu týmu se začalo říkat „krajský nerv“ (podle národního NERVu,
neboli Národní ekonomické rady vlády, která měla jako nezávislý poradní orgán pomáhat vládě
nalézat vhodná ekonomická opatření při prvních dopadech světové hospodářské krize). Členové
„krajského nervu“ se shodli na tom, že v současném složitém období je především nutné zachovat
ve ﬁrmách zaměstnanost, a to i za cenu určitých organizačních opatření, a zároveň zvyšovat kvaliﬁkaci zaměstnanců a školit je s ﬁnanční podporou státu, zejména úřadů práce a Ministerstva práce
a sociálních věcí.
„Také Zlínský kraj a jeho obchodní či příspěvkové organizace jako významní zaměstnavatelé musí
současný stav hospodářství reﬂektovat. Proto i my hledáme vnitřní rezervy. Chceme činit i některé
konkrétní kroky, jako je například zvýšená míra veřejných investic podpořená využitím operačních
programů,“ vyjádřil se hejtman Stanislav Mišák.
V dubnu 2009 komise přijala devět základních opatření pro boj s hospodářskou krizí. Opatření se
týkala změn priorit investiční politiky kraje, další podpory učňovských řemesel, využití průmyslové
zóny v Holešově, čerpání unijních peněz, rozvoje cestovního ruchu a rozšíření možností získání úvěrů prostřednictvím Regionálního podpůrného zdroje.
„Usilovali jsme o to, aby navzdory přibrzděné ekonomice mohly pokračovat projekty, které mají
pro region prorůstový efekt. Proto jsme pokračovali v mnoha investičních akcích v oblasti dopravy,
sociálních služeb, zdravotnictví, školství a kultury. Například jen v oblasti dopravy dosáhl objem
investic částky přesahující půl miliardy korun díky stavbám, na něž jsme získali prostředky z evropských fondů,“ přiblížil reálná opatření hejtman Stanislav Mišák, když rok 2009 hodnotil ve výroční
zprávě.
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Březen 2009: Zahájení výstavy „Fenomén Baťa: Zlínská archi-

Květen 2009: Zahájení výstavy s romskou tematikou v Baťově

tektura 1910–1960“ ve Veletržním paláci v Praze 19. března,

mrakodrapu

zleva vedoucí odboru kultury Pavel Macura, náměstek
hejtmana Jindřich Ondruš a hejtman Stanislav Mišák

Červen 2009: Hejtman Stanislav Mišák udělil herečce Petře
Hřebíčkové, člence Městského divadla Zlín, vyznamenání

Květen 2009: Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba

2. stupně za přínos v oblasti činoherního herectví v souvislos-

roku Zlínského kraje – za rok 2008

ti s udělením Ceny Thálie 2008

Července 2007: Zahájení první etapy čištění Luhačovické

Červen 2009: Momentka ze zprovoznění nového úseku silnice

přehrady

I/57 Semetín – Bystřička
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Významným opatřením zaměřeným na stimulaci podnikání v době ekonomického útlumu bylo
vyhlášení prvního ročníku soutěže Inovační ﬁrma Zlínského kraje, jejímž cílem byla snaha podpořit
význam výzkumu a vývoje pro rozvoj ekonomiky.
V květnu 2009 podepsal hejtman Stanislav Mišák, olomoucký arcibiskup a metropolita moravský
Jan Graubner, náměstek hejtmana pro kulturu, památky a cestovní ruch Jindřich Ondruš a spolu
s nimi také další představitelé veřejného života i církve memorandum k projektu Otevřené brány.
Reprezentanti Zlínského kraje a Arcibiskupství olomouckého jako hlavní partneři deklarovali vůli
spolupracovat na projektu, jehož cílem mělo být zpřístupnění bohatého fondu sakrálních památek
i jejich duchovního poselství co nejširší veřejnosti.
Na začátku léta 2009 zasáhly Zlínský kraj prudké přívalové deště, které zejména v oblasti Rožnovské Bečvy (ve směru od Zubří přes Zašovou, Valašské Meziříčí až po obec Lešná v okrese Vsetín)
a v druhé vlně na Bojkovicku a v okolí Boršic u Blatnice napáchaly škody na soukromém, obecním
i krajském majetku. Jejich výše byla vyčíslena na zhruba 100 milionů korun. Bylo třeba svolat mimořádné zastupitelstvo, které 7. července 2009 schválilo rozdělení částky 11,5 milionu korun z rozpočtu
Zlínského kraje a dalších 10 milionů korun z Ministerstva ﬁnancí jako okamžitou pomoc v nejpostiženějších obcích. Kromě toho Zlínský kraj sám směřoval solidární ﬁnanční pomoc do tří citelně
postižených krajů: Moravskoslezského, Olomouckého a Jihočeského.
Dne 25. srpna 2009 podepsal ve Starém Městě hejtman Stanislav Mišák s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem a starosty dvaceti měst a obcí Deklaraci o spolupráci při přípravě
a prosazení realizace rychlostní silnice R55 v oblasti jihovýchodní Moravy, trasované přes území
s chráněnou ptačí oblastí Bzenecká Doubrava tak, aby plánovaná rychlostní komunikace ulevila
přetížené silnici I/55, na které jediná trasaz Otrokovic do Břeclavi prochází zástavbou desítek obcí
a měst. Představiteli krajů i místních samospráv bylo deklarováno, že vše, co bylo nutné posoudit
a vyhodnotit, je již uděláno, a není tedy důvod dále oddalovat zahájení výstavby ze strany státu.
Bohužel snaha urychlit touto deklarací výstavbu strategického dopravního koridoru se dosud (prosinec
2014) nesetkala s reálným výsledkem, neboť úsilí samospráv stále narušují iniciativy ekologických aktivistů.
V září 2009 byl otevřen nový úsek dálnice D1 Mořice – Kojetín a zároveň pokračovala výstavba
úseku rychlostní komunikace R55 na trase Hulín – Otrokovice včetně budování největší dálniční
křižovatky na Moravě – u Hulína.
V roce 2009 bylo v areálu bývalých Baťových závodů ve Zlíně otevřeno Krajské ředitelství Policie
České republiky, což byl další významný krok k oživení tohoto rozsáhlého průmyslového areálu spadajícího mezi brownﬁeldy, tedy staré a doslouživší plochy či objekty po průmyslové či zemědělské činnosti,
které mají díky své příznivé strategické poloze potenciál stát se atraktivní a znovu využívanou lokalitou.
V listopadu 2009 zástupci Zlínského kraje, města Zlína a obce Velehrad zavítali do Vatikánu. Tam
se zúčastnili osobní audience u papeže Benedikta XVI. Předali mu pozvání na Velehrad, kde měly
v roce 2013 proběhnout oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
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Srpen 2009: Hejtmani Zlínského a Jihomoravského kraje

Listopad 2009: Papež Benedikt XVI. přijal zástupce Zlín-

Stanislav Mišák a Michal Hašek podepsali 25.8. společně se

ského kraje, kteří předali Svatému otci písemné pozvání

starosty dvaceti měst a obcí Deklaraci samospráv apelující

k návštěvě a stříbrnou repliku velkomoravského kříže

na urychlení realizace výstavby rychlostní komunikace mezi
Otrokovicemi a Břeclaví
Listopad 2009: Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně zprovoznila nové diagnostické pracoviště

Jedna z mnoha výstav v prostorách Baťova mrakodrapu
Července 2009: Tradiční mezinárodní setkání vozíčkářů při
Dnech lidí dobré vůle na Velehradě

Říjen 2009: Náměstek hejtmana Jaroslav Drozd při podpisu
deklarace, kterou evropské regiony v Bruselu vyjádřily podporu výstavbě Baltsko-jaderského koridoru
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2010
V roce 2010 pokračoval Zlínský kraj v rozvíjení kontaktů se svými domácími i zahraničními partnery.
Dne 18. března hejtman Stanislav Mišák přijal chargé d´affaires Běloruské republiky Vasilije Markoviče a obchodního radu Velvyslanectví Běloruské republiky v České republice Andreie Stračka.
Jednali o možnostech vzájemné spolupráce, která by mohla přinést synergické efekty.
Během dalších měsíců následovaly audience řady dalších zahraničních hostů. Jedna z nejvýznamnějších se uskutečnila 22. března, kdy na jednodenní návštěvu Zlínského kraje přicestovala Jeho
královská Výsost princ Charles. Následník britského trůnu navštívil obec Hostětín známou svými
ekologickými projekty, kde jej netrpělivě očekávaly stovky lidí z blízkého i dalekého okolí. V doprovodu velvyslankyně Velké Británie Sian MacLeodové a hejtmana Stanislava Mišáka si významný
návštěvník prohlédl například zdejší výtopnu, kořenovou čistírnu, sušárnu ovoce a další zajímavá
místa. Nechyběla ochutnávka několika druhů zdejších moštů. Princ Charles také navštívil místní
výrobce tradičních produktů a zapsal se do pamětní kroniky Hostětína.
Na jaře roku 2010 zřídil Zlínský kraj Sociální fond na podporu sociálně zdravotních aktivit, které
doposud nebylo možné saturovat z dotačních programů. „Vyčleněné dva miliony korun jsou určeny
zejména na podporu edukativních programů pro ty, kdo pečují o osoby se zdravotním postižením,
dále na vzdělávací programy pro seniory, pro lidi se zdravotním postižením v oblasti sociálně právní
a zdravotní, na programy skupinového, kondičního a rehabilitačního cvičení, na výcvik canisterapeutických týmů pro práci v terénu a aktivity zaměřené na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich
soudržnost,“ upřesnila význam Sociálního fondu radní Taťána Nersesjan, zodpovědná za oblast sociálních věcí.
Rok 2010 se do historie Zlínského kraje zapsal zejména tím, že jeho území postihly dvě velké povodně následující krátce za sebou. V květnu začala povodeň na horních tocích Bečvy, došlo k rozvodnění malých toků a následně i Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Pokračovaly intenzivní srážky a rozlivy
vodních toků musely být řešeny povodňovými komisemi měst a obcí i povodňovou komisí kraje. Dne
18. května vyhlásil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák stav nebezpečí pro správní obvody šesti
obcí s rozšířenou působností a povodňové komise přešly do krizových štábů. Tento stav nebezpečí
po prodloužení trval až do 31. května.
V červnu se situace opakovala a byla navíc komplikována dalšími přívalovými dešti a zejména
nárůstem spodní vody. Dne 2. června vyhlásil hejtman Stanislav Mišák opět stav nebezpečí, tentokrát
již pro celý Zlínský kraj a krizová situace byla řešena krizovým štábem Zlínského kraje, krizovými
štáby obcí s rozšířenou působností a krizovými štáby obcí. Stav nebezpečí ve Zlínském kraji trval až do
13. června.
Během obou povodní zřídil Zlínský kraj speciální telefonickou linku pro veřejnost, obsluhovanou
pracovníky tiskového oddělení krajského úřadu. Linka v rámci krizového štábu fungovala nepřetržitě, tedy 24 hodin denně. Občané zde měli možnost získat důležité informace týkající se aktuální povodňové situace včetně prognóz pro nejbližší hodiny. Linky využilo několik stovek volajících. Hlavně
v době nástupu povodní odpovídali operátoři na dotazy volajících prakticky nepřetržitě.
V průběhu řešení krizové situace se osvědčil především sám systém krizového řízení na úrovních
kraj – obec s rozšířenou působností – obec. Zasahující složky integrovaného záchranného systému
prokázaly svou připravenost. Přesto povodně způsobily ve Zlínském kraji značné škody, poškodily
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Březen 2010: Na návštěvu Zlínského kraje přicestovala
23. března Jeho královská Výsost princ Charles
Červen 2010: Zahájení stavby nové silnice mezi Malenovicemi
a Zlínem, hejtman Stanislav Mišák a náměstek primátorky
města Zlína Hynek Steska
Říjen 2010: Radní Hana Příleská v obležení novinářů při ote-

Březen 2010: Přivítání prince Charlese 23. března v Hostětíně
Červenec 2010: Radní Taťána Nersesjan otevírá nový pavilon
Domova pro seniory v Karolince
Prosinec 2010: Zprovoznění nové dálnice mezi Kroměříží
a Hulínem 3. prosince za účasti hejtmana Stanislava Mišáka
a předsedy vlády ČR Petra Nečase

vření výjezdového pracoviště Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje v Bystřici pod Hostýnem

60

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 60

6/8/2015 2:50:37 PM

A L M A N AC H Z K 2 0 0 0 / 2 015

majetek státu, kraje, obcí, podnikatelských subjektů i soukromý majetek, způsobily desítky sesuvů
půdy a přispěly k značnému přemnožení komárů. Celkové škody na majetku ve Zlínském kraji dosáhly výše 1,3 miliardy korun. Naštěstí však na území kraje nedošlo v přímé souvislosti s povodněmi
k žádnému úmrtí.
Hejtman Stanislav Mišák na podzim poděkoval všem, kdo pomáhali při záchranných, likvidačních nebo pomocných pracích, a ocenil desítky profesionálních i dobrovolných hasičů, pracovníky
krizových štábů kraje i obcí a další jednotlivce udělením záslužných vyznamenání II. stupně Zlínského kraje, pamětními medailemi a pamětními listy.
Kromě této extrémní situace způsobené počasím, která prověřila akceschopnost krizového řízení
v kraji, rok 2010 přinesl samozřejmě i řadu běžných událostí a pozitivních momentů. Jedním z nejvýznamnějších bylo otevření nově vybudovaného úseku dálnice D1 do Hulína a navazujícího úseku
rychlostní silnice R55 z Hulína do Otrokovic. Díky tomuto bez nadsázky historickému okamžiku se
evropská dálniční síť po letech úsilí, vyvíjeného osobnostmi napříč politickými stranami, přiblížila
na dohled krajskému městu Zlínu. Pro další rozvoj regionu bylo dobrou zprávou i to, že se rozběhl
proces obsazování Strategické průmyslové zóny Holešov, kam na počátku roku 2010 fakticky vstoupili
první investoři.
Co se týče celkové ekonomické situace v regionu, i nadále pokračovala hospodářská krize, projevující se mimo jiné dramatickým nárůstem nezaměstnanosti. Přesto však kraj investoval do rekonstrukce a modernizace svého majetku prostředky v celkové výši 1,3 miliardy korun. Mezi nejvýznamnější
dokončené investice patřily například rekonstrukce a částečná přeložka silnice mezi Březolupy a Bílovicemi, přístavba nové budovy v Ústavu sociální péče pro dospělé Zborovice nebo výstavba parkovacího domu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
V roce 2010 kraj poprvé podpořil regeneraci brownﬁeldů. Konkrétně bylo z krajského rozpočtu
prostřednictvím speciálně vytvořeného podprogramu podpořeno celkem deset vlastníků brownﬁeldů, kteří si mezi sebe rozdělili celkem 4 miliony korun. Peníze jim posloužily na předprojektovou
přípravu regenerace brownﬁeldů. Kraj v této formě podpory pokračoval i v následujících dvou
letech.
Dne 2. října 2010 se ve Zlíně, ve Vsetíně, v Uherském Hradišti a v Kroměříži poprvé uskutečnila
akce pro širokou veřejnost nazvaná „Den kraje“, uspořádaná u příležitosti 10. výročí vzniku Zlínského kraje. Enormní zájem byl o program ve zlínském Baťově mrakodrapu, kam dorazilo zhruba
osm stovek návštěvníků. Mezi největší lákadla patřila jízda v legendární Baťově pojízdné kanceláři,
moderovaná diskuze občanů s hejtmanem Stanislavem Mišákem či možnost ochutnávky a zakoupení
nejlepších potravinářských výrobků ze Zlínského kraje. Pozitivní odezva veřejnosti byla důvodem,
proč se v pořádání této akce pokračovalo i v dalších letech a koná se dodnes.
Desetileté výročí svého vzniku si Zlínský kraj připomněl i jinak – vydáním dvousetstránkové knihy
autorů Heleny Mráčkové, Zdeňka Pokludy a Josefa Ruszeláka nazvané „Putování časem Zlínským
krajem“. Publikace nabídla četné historické i současné fotograﬁe a množství informací rozčleněných
do dvanácti tematických kapitol, přiblížila území Zlínského kraje z mnoha různých aspektů a poukázala i na dosud nepříliš známé skutečnosti. Na vzniku knihy se podílely desítky odborníků z krajského úřadu, muzeí, archivů a z dalších organizací.
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Duben 2011: Právník vězněný komunistickým režimem Jan

Květen 2011: Tradiční oceňování hasičů při příležitosti svátku

Haluza (vlevo) byl za své statečné občanské postoje oceněn

sv. Floriána

jako Osobnost roku 2010, na snímku s moderátorem Davidem
Vacke

Červen 2011: Na záchraně rodiny čápů, která se usídlila
na nebezpečném komíně, se podíleli i odborníci z krajského

Květen 2011: Historička Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Miroslava Štýbrová (vlevo) ukazuje Zlín z terasy Baťova mrakodrapu britské velvyslankyni Sian Christině MacLeod
Srpen 2011: Do Zlínského kraje zavítal astronaut Andrew

úřadu
Srpen 2011: Hejtman Stanislav Mišák předává šek pro obec
Komňa, která zvítězila v soutěži Vesnice roku 2011 pod vedením dlouholetého starosty Karla Navrátila

Feustel s rodinou, přivítal je hejtman Stanislav Mišák
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2011
Začátek roku 2011 byl ve Zlínském kraji, stejně jako v celé republice, citelně poznamenán nervozitou související s akcí nazvanou „Děkujeme, odcházíme“. Jednalo se o aktivitu více než tří tisícovek
českých nemocničních lékařů organizovanou Lékařským odborovým klubem, jejímž cílem mělo být
zlepšení pracovních podmínek, zejména platového ohodnocení lékařů. Hlavním nátlakovým prostředkem bylo dobrovolné podání výpovědí, které měly vstoupit v platnost k 1. březnu 2011.
Vážnost situace si dobře uvědomovali i představitelé Zlínského kraje, který byl v té době vlastníkem čtyř nemocnic na svém území. Hejtman Stanislav Mišák k tomu tehdy řekl: „Ačkoliv jde o spor
lékařů s vládou, v případě, že nenajdou společné řešení, to bude mít dopad na občany i v našem
kraji, a proto i my musíme mít a také máme variantní scénáře řešení reagující na vývoj dané situace.
Tyto scénáře však nebudeme zveřejňovat s ohledem na to, že vývoj může být velmi dynamický, a proto nechceme, aby se šířily informační šumy nebo dezinterpretace. Každopádně varianty řešení, které
se budou dále propracovávat a precizovat, musí zajistit v našem kraji akutní zdravotní péči pro naše
občany.“
Na den 6. ledna 2011 hejtman svolal mimořádnou bezpečnostní radu kraje, jejímž cílem bylo
informovat se o situaci po podání výpovědí lékařů v nemocnicích a o variantách možného řešení situace podle toho, jak se během následujících osmi týdnů bude vyvíjet. Ředitelé nemocnic založených
Zlínským krajem členům bezpečnostní rady sdělili, kolik lékařů je ve výpovědní lhůtě. Nejvážnější
byla v tomto ohledu situace v Uherskohradišťské nemocnici, kde k 31. prosinci 2010 podalo výpověď
celkem čtyřicet sedm lékařů.
Dne 19. ledna 2011 se hejtman Stanislav Mišák obrátil přímo na lékaře ve Zlínském kraji, kteří
v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“ podali výpověď. Při jednání lékařů s vedením nemocnic jim
přednesl svůj otevřený dopis, ve kterém je prosil, aby v zájmu občanů kraje zvolili jiný způsob k prosazení svých požadavků a neopouštěli svá místa v nemocnicích.
V průběhu února se podařilo uklidnit bouřlivou situaci ve zdravotnictví a následně i ukončit celou protestní akci. Ve Zlínském kraji byla lékaři nakonec drtivá většina podaných výpovědí stažena.
Došlo k mírnému navýšení tabulkových platů pro lékaře a tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger
přislíbil postupné zvyšování platů.
Pokud zůstaneme v oblasti zdravotnictví, nelze nezmínit jednu z největších dokončených investic
roku, kterou bylo zahájení provozu nového pavilonu patologie a centralizovaných laboratorních provozů ve Vsetínské nemocnici. Stavba samotná přišla na 103 milionů korun, pořízeno bylo i vnitřní
vybavení v hodnotě 19 milionů korun. Důvodem výstavby nového objektu byl především havarijní
stav staré patologie z roku 1911, která již nesplňovala bezpečnostní ani hygienické podmínky. V novém objektu začalo fungovat oddělení patologické anatomie, klinické biochemie a hematologicko-transfuzní oddělení. Nový pavilon nabídl moderní podmínky pro práci laborantů a lékařů, kteří
pro operační obory i ambulance zajišťují požadované diagnózy ze vzorků tkání. Vzniklo i moderní
zázemí pro dárce krve. U jižní strany nového pavilonu bylo vytvořeno parkoviště pro návštěvníky.
„Ke zvýšení kvality zdravotnických zařízení založených Zlínským krajem významně přispělo otevření
Kardiovaskulárního centra v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, získání statutu Iktového centra
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Prosinec 2011: O průběžném stavu rekonstrukce
14. a 15. budovy informoval novináře statutární náměstek
hejtmana a šéf řídicího výboru projektu Libor Lukáš
Leden 2012: Regiontour Brno. Starosta Vlčnova Jan Pijáček
oděný do kroje byl ve stánku Zlínského kraje ztělesněním
živých tradic jihovýchodní Moravy

Prosinec 2011: Probíhající rekonstrukce 14. a 15. budovy.
Květen 2012: Otevření zmodernizované Čistírny odpadních
vod v Chropyni
Březen 2012: Jarní pohled z terasy Baťova mrakodrapu si při
provázení zahraniční delegace dopřál i hejtmanův kancléř
Jan Kostelecký (v popředí)

Květen 2012: Vyhlášení ankety Osobnost Zlínského kraje
v kroměřížském zámku
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v Uherskohradišťské nemocnici a obnova vozového parku Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje,“ zhodnotila rok krajská radní pro zdravotnictví Hana Příleská.
Jestliže předchozí rok 2010 se ve Zlínském kraji odehrával ve znamení povodní, necelý rok poté
musely složky Integrovaného záchranného systému, především pak hasiči, bojovat s dalším velkým
přírodním živlem, tentokrát ohněm. V noci na 8. dubna 2011 zachvátil podnik na zpracování plastů
v Chropyni na Kroměřížsku rozsáhlý požár. Hejtman Stanislav Mišák vyslal v půl třetí ráno na místo
mimořádné události členy krajského krizového štábu. Požár, označovaný za dosud zřejmě nejrozsáhlejší ve Zlínském kraji, se podařilo zlikvidovat až po 90 hodinách zásahu, kterého se zúčastnilo
70 jednotek dobrovolných a profesionálních hasičů. Asi 250 osob muselo být evakuováno. Na konci
května 2011 hejtman ocenil profesionální, podnikové i dobrovolné hasiče a příslušníky složek Integrovaného záchranného systému, kteří tento požár pomáhali uhasit nebo se přičinili při záchranných pracích.
S předstihem více než dvou let byla započata příprava projektu Velehrad 2013. Již v dubnu 2011
Rada Zlínského kraje schválila návrh projektu a jmenovala řídící výbor, jehož úkolem bylo za Zlínský
kraj zajistit realizaci této významné kulturně společenské události, vážící se k 1150. výročí příchodu
sv. Cyrila a Metoděje. „Oslavy tohoto významného data našich dějin považujeme za příležitost k tomu,
aby občané i návštěvníci mohli i mimo rámec tohoto výročí objevovat kulturní a duchovní bohatství
Zlínského kraje v rámci cestovního ruchu,“ uvedl tehdy náměstek hejtmana Jindřich Ondruš, zodpovědný za oblast kultury a cestovního ruchu. Ve stejné době Zlínský kraj učinil i další významný krok
pro rozvoj církevní turistiky na svém území, když jeho představitelé podepsali Dohodu o přistoupení
Zlínského kraje do sítě „I Cammini d’Europa“ (Evropské poutní stezky). Zlínský kraj byl vůbec prvním krajem v České republice, který byl evropskou sítí poutních stezek osloven ke spolupráci.
Americký astronaut Andrew Feustel, který v srpnu 2011 navštívil i se svou rodinou několik míst
České republiky, zamířil také do Zlínského kraje „Zavítaly k nám již desítky prestižních hostů, diplomatů a reprezentantů nejrůznějších států a organizací, ale návštěvu z vesmíru zde máme poprvé,“
nechal se slyšet hejtman Stanislav Mišák v prostorách Baťova mrakodrapu při setkání s Andrewem
Feustelem. „Zlínský kraj je zvláštní region, je to něco jiného, než co jsme zatím v České republice
viděli. Rodiče mé manželky se osobně znali s panem Baťou, proto pro nás příjezd do Zlína znamená
zcela zvláštní okamžik,“ uvedl pro změnu Andrew Feustel na úvod setkání s hejtmanem a předal mu
fotograﬁi přímo z mise, jíž se zúčastnil – se speciálním věnováním pro Zlínský kraj.
Na konci měsíce října 2011 se uskutečnilo slavnostní otevření zámku Lešná u Valašského Meziříčí
po jeho rekonstrukci a modernizaci. Celková oprava zámku přišla na 34 milionů korun. Více než
24 milionů korun se podařilo získat z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbylou část uhradil
Zlínský kraj. Stavební práce probíhaly devět měsíců. Dělaly se nové rozvody a nové omítky. V prostorách, kde se nedochovaly původní podlahy, byly položeny nové, částečně se podařilo zrestaurovat
barokní malby na omítkách, restaurovány byly také vídeňské parketové čtverce a velmi zajímavá plechová balustráda. Zámek byl nově vybaven informačním centrem, multifunkčním sálem a plošinou
pro imobilní občany. Úprav se dočkal i zámecký park o rozloze 7,5 hektaru.
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Květen 2012: V římské bazilice Santa Maria Maggiore byl

Květen 2012: Vyhlašování výsledků krajského kola soutěže

oﬁciálně zahájen rok oslav cyrilometodějského jubilea

Vesnice roku

společným koncertem Filharmonie Bohuslava Martinů
a Hradišťanu

Květen 2012: Krajem významně podporovaná kulturní
akce – zlínský Mezinárodní festival ﬁlmů pro děti a mládež

Říjen 2012: Ve Zlínském kraji začaly jezdit vlaky RegioShark

Říjen 2012: Ředitel krajského úřadu Vladimír Kutý přednáší

Listopad 2012: Etnografka Eva Urbachová přebírá ve vsetín-

posluchačům Univerzity třetího věku o problematice veřejné

ském zámku ocenění Pro Amicis Musae od radního Ladislava

správy

Kryštofa
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Vesnicí roku České republiky pro rok 2011 byla vyhlášena obec Komňa. Svým vítězstvím potvrdila
mimořádnou úspěšnost obcí Zlínského kraje v celostátních kolech této soutěže. V roce 2006 totiž celkové prvenství získal Liptál, o dva roky pak později Lidečko. Komňa se tak během krátké doby stala
již třetím celonárodním vítězem soutěže z našeho regionu.
Zlínskému kraji se podařilo po mnohaleté vytrvalé práci v součinnosti s Ministerstvem dopravy
přesvědčit Evropskou komisi a v rámci revize transevropských sítí TEN-T začlenit silnice R49 a R6
spojující Zlínský a Trenčínský samosprávný kraj do prioritní sítě zahrnující nejdůležitější transevropské tahy a spojující Českou republiku se Slovenskem. „To je mimořádně pozitivní zpráva pro
příští generace,“ komentoval tento úspěch náměstek hejtmana Jaroslav Drozd, zodpovědný za dopravu.
K ohlédnutí za rokem 2011 patří i konstatování, že o přežití bojovala – nikoliv vinou kraje – řada
sociálních služeb poskytovaných na území regionu. „Jsem ráda, že se nám podařilo zmírňovat dopady nekoncepční státní politiky díky výborné spolupráci poskytovatelů a samospráv na úrovni kraje a obcí, a tím pádem nemuselo dojít k masivnímu rušení sociálních služeb, což reálně hrozilo,“
popsala situaci ve svém resortu radní pro sociální věci Taťána Nersesjan. Nesystémovost ze strany
Ministerstva práce a sociálních věcí však podle radní vedla k tomu, že se kraj sám aktivně pustil
do vytváření vlastního řádu a pravidel poskytování sociálních služeb a do tohoto procesu se zapojilo
široké spektrum poskytovatelů služeb přímo v regionu. „Považuji to za záruku, že vytvořená pravidla
budou většinově akceptována. A také věřím, že tyto nástroje poslouží jako východisko pro zavedení
víceletého ﬁnancování,“ dodala Taťána Nersesjan.
Kraj také realizoval projekt upozorňující na nebezpečí domácího násilí.
Na všech středních školách, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, respektive do oborů zakončených
maturitní zkouškou, bylo zavedeno jednotné přijímací řízení. „Vysoké nároky na úroveň středoškolského vzdělávání se nám vyplácejí, protože jsme se spolu s Prahou v hodnocení studentů umístili
v porovnání s ostatními kraji na nejvyšších příčkách,“ řekl radní pro oblast školství Josef Slovák.
2012
Rok 2012 byl rokem volebním.
I přes nadále nepříznivou ekonomickou situaci v celé České republice pokračoval Zlínský kraj
v realizaci významných rozvojových projektů s výrazným příspěvkem strukturálních fondů. Jedním
z největších projektů byla výstavba krajského kulturního a vzdělávacího centra – 14|15 BAŤOVA
INSTITUTU.
Kraj se v tomto roce intenzivně zaměřil na podporu regenerace i dalších brownﬁeldů, tedy nevyužívaných ploch, bývalých průmyslových, zemědělských či vojenských areálů. Formou dotací rozdělil
dva miliony korun mezi osm úspěšných žadatelů, kteří tyto peníze použili na zpracování předprojektové přípravy regenerace brownﬁeldů.
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Kraj pokračoval v rozšiřování nabídky nájemních prostor pro inovačně zaměřené ﬁrmy v areálu holešovské průmyslové zóny.
S velmi dobrou odezvou se setkala krajem podporovaná praxe inovačních voucherů, založená na spolupráci ﬁrem a vysokých škol.
V oblasti zdravotnictví kraj vynaložil nemalé investice na modernizaci a vybavení svých nemocnic
a vybudoval nové výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby v Uherském Hradišti. Důležité bylo zahájení výstavby centrálního objektu chirurgických oborů v Uherskohradišťské nemocnici.
Finančním vkladem ve výši 235 milionů korun do základního kapitálu nemocnic kraj posílil jejich
ekonomickou stabilizaci.
Sociální oblast se stejně jako v předchozím roce vážně potýkala s ﬁnancováním sociálních služeb.
„Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělilo dotace velmi nerovnoměrně, takže začátkem roku zavládla v řadách poskytovatelů služeb panika. Někteří totiž neobdrželi od ministerstva vůbec nic, nebo
jen zlomek toho, co předešlý rok. Rezervy na pomoc státním službám proto urychleně rozdělovala
ze svých rozpočtů jak města a obce, tak i Zlínský kraj. Zároveň byla vedena celá řada jednání s ministerstvem o nutnosti doﬁnancování služeb, která byla nakonec úspěšná,“ sdělila radní pro sociální
oblast Taťána Nersesjan. Kraj také uspěl se dvěma záměry na výstavbu nových domovů pro seniory
ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí v rámci Regionálního operačního programu.
Během roku probíhala intenzivní příprava oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje
na Moravu neboli „Projekt Velehrad 2013“. Jubilejní rok oslav oﬁciálně byl zahájen v květnu 2012
slavnostním koncertem Filharmonie Bohuslava Martinů, Jiřího Pavlici & Hradišťanu a dalších vynikajících českých a slovenských hudebníků ve Vatikánu. Program nazvaný „Porta peregrinorum“
(Brána poutníků) byl komponován jako pocta duchovnímu odkazu velkých světců: sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a sv. Vojtěcha.
Této výjimečné události, která v nadcházejících měsících odstartovala celý řetězec kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit, se zúčastnili členové vládní delegace vedené tehdejším premiérem
Petrem Nečasem i zástupci Zlínského kraje společně s představiteli církví.
V červenci 2012 hejtman Stanislav Mišák v Modré zahájil mezinárodní konferenci týkající se záměru vytvořit Evropskou kulturní stezku svatých Cyrila a Metoděje s těžištěm na Velehradě. Na konferenci zavítal mj. také kardinál a primas český Dominik Duka, arcibiskup olomoucký a metropolita
moravský Jan Graubner, velvyslanec České republiky při Svatém stolci Pavel Vošalík, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Alena Gajdůšková a další významní hosté.
V roce 2012 nebyl kraj postižen žádnou mimořádnou událostí, která by vyústila ve vyhlášení stavu
nebezpečí, avšak v květnu a červnu byla část území zasažena povodněmi z přívalových dešťů. Rozvodnily se menší toky, nicméně deště naštěstí neměly podstatný vliv a nebylo nutné aktivovat Povodňovou komisi Zlínského kraje.
Od září 2012 se ale kraj podílel na řešení nepříjemné mimořádné události METYL, a to tím způsobem, že zajišťoval koordinované poskytování informací starostům obcí.
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Kvůli rostoucímu počtu metylalkoholových otrav svolal hejtman Stanislav Mišák na 12. září Bezpečnostní radu Zlínského kraje. Její členové byli seznámeni s aktuální situací a doporučili ředitelce
Krajské hygienické stanice zřídit stálou telefonní linku pro veřejnost. Starostům obcí s rozšířenou
působností bylo zase doporučeno, jak mají informovat obce spadající do jejich správních obvodů
o vývoji situace.
Poprvé v historii kraje byl z rozhodnutí krajské rady udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby,
a to Jiřímu Machaníčkovi v oboru dřevo, sekernictví – tesařství, Františku Zuskovi v oboru přírodního pletiva, pletení ze slámy, z orobince, proutí a z loubku a Ivanu Šulákovi v oboru hlína a zakuřovaná hrnčina. Slavnostní ceremoniál předávání ocenění, který se od roku 2012 pravidelně opakuje, se
uskutečnil v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě.
V říjnu 2012 se uskutečnily v pořadí již čtvrté volby do krajského zastupitelstva. Na základě volebních výsledků obhájil post hejtmana pro další čtyřleté období Stanislav Mišák. Současně byla zvolena i nová Rada Zlínského kraje, statutárním náměstkem hejtmana se stal Jaroslav Drozd. Krajskou
koalici sestavila vítězná Česká strana sociálně demokratická s Komunistickou stranou Čech, Moravy
a Slezska a Stranou práv občanů Zemanovci. Složení koalice vyvolalo u části veřejnosti bouři nevolí,
což někteří občané dali najevo při prvních zasedáních nově zvoleného zastupitelstva. Postupem času
se situace stabilizovala.
2013
Evropská unie pracuje v sedmiletých plánovacích cyklech. Česká republika se po svém vstupu v roce
2005 plně zapojila do programovacího období 2007–2013.
„Rok 2013 byl pro nás v jistém smyslu zlomový, protože končila platnost stávajícího programového
období 2007–2013 Evropské unie a začal ostrý start příprav na nové období 2014–2020. V souvislosti s novými principy nastavení evropské kohezní politiky, která představuje jeden z důležitých
nástrojů pro naplňování cílů rozvoje Zlínského kraje do roku 2020, jsme tedy aktualizovali základní
dlouhodobý koncepční dokument – Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009–2020. Kromě toho jsme
aktualizovali i další sektorové strategické koncepce – v oblasti dopravy, životního prostředí, školství,
sociálního rozvoje a v dalších odvětvích. Podrobná příprava těchto dílčích strategií je významným
předpokladem pro to, abychom v následujících letech byli připraveni čerpat peníze z fondů Evropské
unie pro oblasti, které ve Zlínském kraji vnímáme jako zvlášť klíčové,“ konstatoval ve výroční zprávě
Zlínského kraje za rok 2013 hejtman Stanislav Mišák.
Zlínskému kraji se podařilo podat do posledních výzev projekty umožňující vybudování výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby i pořízení sanitních vozů včetně technického vybavení,
výstavbu nových domovů pro seniory i další investiční akce.
Rok 2013 s sebou přinesl zejména dokončení jedné z největších investičních akcí v historii Zlínského kraje – konverzi budov 14 a 15 v areálu bývalých obuvnických závodů ve Zlíně. Šlo o dílo
v hodnotě téměř jedné miliardy korun, přičemž dvě třetiny hrazeny z prostředků Evropské unie.
Technologicky náročnou a rozsáhlou rekonstrukcí těchto dvou sousedících průmyslových objektů
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Březen 2013: Otevření nového výjezdového stanoviště Zdra-

Březen 2013: Náměstek Lubomír Nečas při poděkování

votnické záchranné služby Zlínského kraje v Karolince

dárcům kostní dřeně za jejich obětavost

Květen 2013: Otevření 14|15 Baťova institutu ve Zlíně

Květen 2013: Otevření 14|15 Baťova institutu ve Zlíně

Duben 2013: Nový diagnostický přístroj v Krajské nemocnici

Červen 2013: Radní Petr Navrátil dekoruje úspěšné sportovce

T. Bati ve Zlíně

při olympiádě dětí a mládeže konané ve Zlínském kraji v termínu 23.–28. června
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vzniklo moderní kulturní centrum – 14|15 BAŤŮV INSTITUT, v němž našly své sídlo tři krajské příspěvkové organizace: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka
Bartoše ve Zlíně a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Nebyla to však zdaleka jediná investiční
akce, kraj celkem do investic realizovaných v oblasti dopravní infrastruktury, zdravotnictví, školství,
sociálních služeb či kultury investoval přes jednu miliardu korun.
„Navzdory ekonomice, která nadále vykazovala spíše útlum, jsme udrželi tempo v uskutečňování našich rozvojových projektů,“ vyjádřil se v bilanci za rok 2013 hejtman Stanislav Mišák.
Ve zdravotnictví se kraj potýkal s nepříznivou ekonomickou situací svých nemocnic. „Jejich hospodaření negativně ovlivnila zejména úhradová vyhláška, která obsahovala řadu regulačních, kontrolních, sankčních a omezujících podmínek. Ty pro nemocnice znamenaly významné snížení plateb
za poskytnuté zdravotní služby od zdravotních pojišťoven. Nezanedbatelný negativní vliv měly i další
legislativní změny v podobě zvýšení daně z přidané hodnoty u zdravotnického materiálu a léků. Ty
se bohužel promítly zvýšením jejich cen. Naše nemocnice ustály i výrazný tlak zdravotních pojišťoven
na redukci lůžkových kapacit,“ sdělil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Lubomír Nečas, který
však zároveň vyjádřil přesvědčení, že i navzdory těmto těžkostem kraj poskytoval ve svých zařízeních
péči na vysoké úrovni.
Během roku 2013 nedošlo ve Zlínském kraji k žádné velké mimořádné události, v červnu a v srpnu
však nastaly lokální povodně, které způsobily škody na majetku obcí ve výši 12,3 milionu korun. Bohužel další kraje České republiky potrápily rozsáhlé povodně a musely být vyhlášeny stavy nebezpečí
a nouzový stav. Zlínský kraj poskytl těmto krajům rozsáhlou humanitární pomoc, do které se zapojila
řada měst a obcí i humanitární organizace působící v regionu.
Zlínský kraj se v roce 2013 stal pořadatelem Her VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se v kraji uskutečnily 23. až 28. června. Medailová zápolení probíhala celkem v osmnácti
soutěžích. Centrem dění byla města Uherské Hradiště, Staré Město, Otrokovice, Hluk, Luhačovice,
Zlín a také obec Ostrožská Nová Ves. „Úspěšné pořadatelství této organizačně náročné akce potvrdilo
dlouhodobou a systematickou podporu mládežnického sportu,“ shrnul pozitivní dojem z celé akce
Petr Navrátil, krajský radní pro školství, mládež a sport. V tomto roce byl také zahájen projekt „Bezpečná branka“, na jehož realizaci krajské zastupitelstvo schválilo dotaci ve výši dva miliony korun.
Kulturním, společenským a duchovním vrcholem roku byly bezesporu oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, kterým předcházela několikaletá příprava a které
vygradovaly Národní poutí na Velehradě 5. července 2013. Zúčastnilo se jí více než šedesát tisíc
poutníků. Slavnostní poutní mši svatou celebroval papežský legát kardinál Josip Bozanić, arcibiskup
záhřebský. Zúčastnil se jí prezident České republiky Miloš Zeman a také další přední představitelé
politického života i církve. S oslavami jubilea souvisela celá řada kulturních a vzdělávacích akcí, které
byly organizovány i díky iniciativě krajských příspěvkových organizací. Zlínský kraj například při
této příležitosti podpořil vznik třísvazkové publikace „Pravdivý příběh byzantských věrozvěstů Konstantina a Metoděje“, kterou vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, či natočení ﬁlmového
dokumentárního dramatu „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“ režiséra Petra Nikolaeva.
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Září 2013: Prezident ČR Miloš Zeman předává při své druhé

Březen 2014: V noci na 3. března zničil chatu Libušín na Pus-

návštěvě kraje kytici manželce hejtmana Pavle Mišákové

tevnách rozsáhlý požár

Říjen 2013: Momentka z krajského zastupitelstva, vpravo

Duben 2014: Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka na oﬁciál-

zastupitelé Miroslav Adámek a Petr Gazdík

ní návštěvě Zlínského kraje

Listopad 2014: Kvůli řešení situace ve Vlachovicích–Vrbě-

Duben 2015: Otevření zmodernizovaného krajského operač-

ticích, kde vybuchl muniční sklad, přicestovali do kraje

ního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

ministři obrany a vnitra Martin Stropnický a Milan Chovanec

ve Zlíně za účasti krajských radních, zleva v popředí Ladislav
Kryštof, Ivan Mařák, Petr Navrátil, Jaroslav Kučera, Taťána
Valentová Nersesjan
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V sociální oblasti bylo důležitým počinem vytvoření elektronického katalogu služeb, který je dostupný na webu www.socialnisluzbyzk.cz. Poskytuje snadnou orientaci všem, kdo hledají radu či pomoc v obtížné životní situaci.
V září 2013 do Zlínského kraje zavítal na oﬁciální třídenní návštěvu prezident České republiky
Miloš Zeman s manželkou Ivanou. Pro občany to byla opět nevšední příležitost setkat se s hlavou
státu osobně a bezprostředně formou mítinků a besed. Prezident navštívil kromě krajského města
Zlína také Vsetín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Valašské Klobouky, Uherský Brod a poutní místo
Svatý Hostýn.
2014
Ještě i v roce 2014 představitelé Zlínského kraje intenzivně jednali s vládou a ostatními hejtmany
o výši ﬁnančních prostředků garantovaných pro území kraje v plánovacím období 2014–2020. Cílem
jednání byla snaha zajistit v nadcházejících letech vyrovnání rozdílů mezi jednotlivými kraji České
republiky a dosažení adekvátní sumy evropských peněz určených pro Zlínský kraj. Kromě plánování
a výhledů do budoucna však rok 2014 samozřejmě přinesl i řadu konkrétních událostí.
Do provozu byl uveden nový centrální objekt chirurgických oborů Uherskohradišťské nemocnice. Stavba, započatá v září roku 2012, se stala největší realizovanou investiční akcí Zlínského kraje
v oblasti zdravotnictví za celou dobu jeho existence. Objekt včetně vybavení a infrastruktury přišel
na 585 milionů korun. Do nových prostor s kapacitou pro 150 pacientů se přestěhovaly všechny chirurgické obory, tedy chirurgie, ortopedie, traumatologie, ORL, urologie, oční oddělení, ARO, iktové
centrum, centrální jednotka intenzivní péče i část radiodiagnostického oddělení.
Co se týče celkové situace ve zdravotnictví, hospodaření krajem vlastněných nemocnic se v roce
2014 zlepšilo. K 30. červnu vykázaly všechny čtyři krajské nemocnice výrazně lepší hospodářský výsledek oproti stejnému datu v roce 2013. Na jejich příznivém hospodaření měly zásluhu především
úhradová vyhláška, půjčky, které nemocnice v kraji obdržely, ale také organizační změny provedené
jejich novým vedením.
V sociální oblasti probíhala kromě transformace domovů pro osoby se zdravotním postižením
také příprava na podstatnou změnu ve ﬁnancování sociálních služeb, protože počínaje rokem 2015
přešlo ﬁnancování těchto služeb ze státu na kraje.
Významným kulturním milníkem bylo dokončení projektu „Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“, díky němuž se podařilo významně proměnit poutní areál baziliky
a přilehlých objektů na Velehradě. Realizátorem akce, započaté již v roce 2010, byla římskokatolická
farnost Velehrad. Jedním ze zapojených partnerů byl i Zlínský kraj, který hned po svém vzniku
projevoval snahu zvelebit poutní místo na Velehradě v rámci kompetencí, jimiž krajská samospráva
disponuje. „Velehrad je duchovním centrem dalece přesahujícím svým významem hranice Zlínského
kraje, a proto je dobře, že se zde podařilo uskutečnit toto rozsáhlé a povedené dílo, které výrazně napomůže jeho zatraktivnění a zviditelnění. Chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří se o to jakýmkoliv
způsobem zasloužili,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák. Realizace projektu přišla na 345,837 milionu
korun, přičemž 85 % bylo hrazeno z prostředků Evropské unie a zbylá část ze státního rozpočtu.
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Další radostnou událostí v kultuře byl úspěch Zlínského kraje a jeho kulturních organizací ve dvanáctém ročníku prestižní Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2013. Výsledky byly vyhlášeny
v květnu v pražském Obecním domě. První místo, Cenu Gloria musaealis, v kategorii Muzejní výstava roku 2013, získala krajská příspěvková organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně za stálou expozici „Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra skutečnost“. Další vysoké ocenění, a sice druhé místo
v kategorii „Muzejní počin roku“, získal Zlínský kraj a jeho příspěvkové organizace 14|15 BAŤŮV
INSTITUT, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
za projekt „14|15 BAŤŮV INSTITUT“.
Naopak velmi smutnou událostí nejen pro oblast kultury byl požár, který v noci na 3. března 2014
zničil chatu Libušín na Pustevnách.
V druhé polovině září 2014 zavítal opět po roce na oﬁciální návštěvu Zlínského kraje prezident
republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou. Během třídenního programu se hlava státu v doprovodu hejtmana setkala při veřejných besedách s občany Zlína, Valašského Meziříčí, Bystřice pod
Hostýnem, Chropyně a Otrokovic, zavítala mezi studenty zlínské univerzity či zaměstnance několika ﬁrem na Valašsku, Slovácku i Hané a pozdravila se rovněž se starosty Zlínského kraje při jejich
pravidelném setkání s krajskou radou. Kromě prezidenta navštívili v roce 2014 Zlínský kraj i další
významní představitelé domácí politické scény – v dubnu to byl premiér Bohuslav Sobotka, v srpnu
pak ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Na konci října 2014 proběhlo ve zlínské Baťově vile slavnostní vyhlášení premiérového ročníku
ankety Pracovník ve zdravotních službách Zlínského kraje spojené s oceněním osmi konkrétních jedinců. „V resortu zdravotnictví pracuje ve Zlínském kraji dvanáct tisíc lidí různých oborů a profesí.
Ocenění za skvěle vykonávanou péči o zdraví občanů – od těch nejmenších až po seniory – si zaslouží
řada z nich. A právě snaha veřejně jim poděkovat a přispět k posílení prestiže zdravotníků byla důvodem, proč jsme letos poprvé v historii Zlínského kraje k této iniciativě přistoupili,“ řekl náměstek
hejtmana Lubomír Nečas, zodpovědný za oblast zdravotnictví, který nad akcí převzal záštitu a který
je sám lékař. Návrhy na ocenění bylo možno překládat na základě výzvy zveřejněné v tisku, na krajském webu i v samotných zdravotnických zařízeních.
Atmosféra konce roku 2014 byla negativně poznamenaná situací v areálu muničních skladů u Vlachovic-Vrbětic na Zlínsku, kde došlo ve dnech 16. října a 3. prosince ke dvěma silným explozím.
Po obou explozích proběhla evakuace několika stovek obyvatel přilehlých obcí, první výbuch si dokonce vyžádal dvě oběti na životech z řad zaměstnanců skladů. Přestože Zlínský kraj neměl kontrolní
pravomoc nad těmito událostmi ani nad režimem fungování skladů (objekty spadají do správy Ministerstva obrany a zákonem stanovené povinnosti k bezpečnosti objektu vykonává výhradně právě
ministerstvo), již od prvotního výbuchu představitelé Zlínského kraje situaci neustále monitorovali
a byli v úzkém kontaktu se složkami Integrovaného záchranného systému. V souvislosti s řešením
nastalé situace zasedla dvakrát Bezpečnostní rada Zlínského kraje a hejtman Stanislav Mišák se také
zúčastnil jednání Bezpečnostní rady státu v Praze i přímo ve Vlachovicích-Vrběticích. Hejtman vyzval ministra obrany Martina Stropnického a premiéra Bohuslava Sobotku k nápravě a stabilizaci
vzniklé situace a k zajištění postupného odvezení munice z areálu.
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Pozn.: Informace obsažené v této kapitole byly čerpány z regionálního tisku a ze zpráv vydaných tiskovým odborem Krajského úřadu Zlínského kraje. V letech 2001–2009 byl vedoucím tiskového odboru Mgr. Patrik Kamas.
V roce 2009 se původně samostatný tiskový odbor stal oddělením v rámci odboru Kancelář hejtmana. Na pozici
vedoucího tohoto oddělení se vystřídali Ing. Milan Plesar (2009–2010) a RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková (2011–2014). Od roku 2015 tiskové oddělení vede Mgr. Renata Škrobálková.
Mgr. Helena Mráčková a Bc. Jan Vandík, DiS., leden 2015
(pracovníci tiskového oddělení Odboru Kancelář hejtmana KÚZK)
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14|15 BAŤŮV INSTITUT
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Zastupitelstva Zlínského kraje
I. PRVNÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ
2000–2004 (hejtman František Slavík)

První volby do krajských zastupitelstev se konaly pouze v jednom dni – 12. listopadu 2000 a přilákaly
k volebním schránkám ve Zlínském kraji téměř 170 tisíc voličů, volební účast činila přes 36 %. Voliči
mohli vybírat z jedenácti kandidátních listin, pět uskupení uspělo:

Čtyřkoalice* (koalice: Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, Unie svobody, Občanská demokratická aliance,
Demokratická unie

51 667 hlasů

31,36 %

15 mandátů

Občanská demokratická strana

30 421 hlasů

18,46 %

9 mandátů

Komunistická strana Čech a Moravy

26 852 hlasů

16,30 %

8 mandátů

Česká strana sociálně demokratická

24 916 hlasů

15,12 %

7 mandátů

Zlínské hnutí nezávislých

19 685 hlasů

11,95 %

6 mandátů

Ve složení zastupitelstva došlo k několika změnám. V klubu KSČM ze zdravotních důvodů odstoupil Z. Novotný nahrazený Z. Coufalem. V klubu ODS byly změny četnější: P. Bartoš odstoupil
již v srpnu 2001 a vystřídali ho nejprve J. Kolek (který se však svého mandátu vzdal po měsíci, takže
se nezúčastnil ani jednoho zasedání zastupitelstva) a vzápětí J. Končický. Kromě toho Z. Janalík
a J. Durďák odstoupili kvůli neslučitelnosti funkcí, neboť jako ředitelé škol zřizovaných krajem nemohli současně zastávat mandát člena zastupitelstva; na jejich místa nastoupili R. Bill a P. Sedláček.
Změny v zastupitelstvu se samozřejmě promítly také do složení krajské rady. Místo odstoupivšího
zástupce hejtmana P. Bartoše funkci převzal L. Lukáš, dosavadní neuvolněný člen rady, a současně
byla rada doplněna zvolením J. Končického. K další změně došlo roku 2003, kdy byl z rady odvolán
J. Čunek a jeho agendu zdravotnictví převzala E. Cvejnová; odvolán byl též J. Mikeska, kterého nahradil J. Drozd. Současně došlo také ke zvýšení počtu náměstků hejtmana1 na tři: L. Lukáš, J. Drozd,
M. Hanačík.

1 Podle zákona o krajích měl hejtman nejprve zástupce, později byl zákon novelizován a funkce byla od 1. ledna
2003 změněna na náměstka hejtmana.
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Zastupitelstvo Zlínského kraje 2000–2004
Jméno

Navrhující strana

Politická příslušnost Změny

Jiří Čunek
Ing. Ludvík Hovorka
Marie Hrnčiříková
Vojtěch Jurčík
František Slavík
Antonín Spálovský
Ing. Pavel Studeník
RNDr. Václav Mikušek
Ester Cvejnová
Ing. Michal Hanačík
František Hrabal
Dalibor Kaňovský
Ing. Josef Mikeska
Ing. Jiří Volařík
Ing. Jindřich Karola
Ing. Petr Bartoš
Rudolf Bill
Ing. Jiří Durďák
PaedDr. Zdeněk Janalík

KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US (později US-DEU)
US (později US-DEU)
US (později US-DEU)
US (později US-DEU)
US (později US-DEU)
DEU (později US-DEU)
ODA
ODS
ODS
ODS
ODS

KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
bez pol. přísl.
KDU-ČSL
KDU-ČSL
US (později US-DEU)
US (později US-DEU)
US (později US-DEU)
US (později US-DEU)
US (později US-DEU)
DEU (později US-DEU)
ODA
ODS
ODS
ODS
ODS

Ing. Josef Kolek

ODS

ODS

Ing. Jaroslav Končický
Ing. Svatava Křivinková
JUDr. Jiří Kubeša
Libor Lukáš
Jiří Němec
Ing. Zdeněk Novosad
Mgr. Petr Sedláček
Mgr. Hynek Steska
Ing. Jaroslav Adamík
Mgr. Vladimír Antolák
PhDr. Zdeněk Coufal
MVDr. Stanislav Dolenský
Mgr. František Krpal
RSDr. Vladimír Křemeček
Ing. Jaroslav Kučera
Mgr. Zdeněk Novotný
JUDr. Zdeněk Žamboch
Ing. Jaroslav Drozd
Ing. Ladislav Kryštof
MVDr. Stanislav Mišák
Mgr. Zdeněk Petroš
MUDr. Vladimír Řihák
Mgr. Dalibor Sedláček
PhDr. Zdeněk Szpak*
Jaromír Čáp
Ing. Jiří Deml
Mgr. Pavel Horák
JUDr. Jaroslav Kubín
Mgr. Zdeněk Pánek
Mgr. Jiří Severin

ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ZHN
ZHN
ZHN
ZHN
ZHN
ZHN

ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KSČM
KSČM
KSČM
bez pol. přísl.
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
bez pol. přísl.
bez pol. přísl.
bez pol. přísl.
bez pol. přísl.
bez pol. přísl.
ZHN

do 31. 7. 2001 (odstoupil)
od 15. 11. 2001 (nahradil Z. Janalíka)
do 23. 4. 2003 (odstoupil)
do 14. 11. 2001 (odstoupil)
od 1. 8. 2001 (nahradil P. Bartoše)
do 31. 8. 2001 (odstoupil)
od 1. 9. 2001 (nahradil J. Kolka)

od 24. 4. 2003 (nahradil J. Durďáka)

od 23. 3. 2001 (nahradil Z. Novotného)

do 22. 3. 2001 (odstoupil)

* Z. Szpak byl od 1. 5. 2003 uvolněn pro výkon fukce předsedy Kontrolního výboru a Výboru zdravotnictví ZZK.
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Rada Zlínského kraje 2000–2004

Jméno

Funkce

Změny

František Slavík

hejtman

Ing. Petr Bartoš

statutární zástupce hejtmana

do 31. 7. 2001

člen rady

do 23. 4. 2003

Kompetence
krizové řízení, vnější vztahy, zahraniční
politika, neziskový sektor

Ing. Michal Hanačík

územní plánování, investice

školství, mládež, sport
náměstek hejtmana

od 23. 4. 2003

člen rady, neuvolněný

do 12. 9. 2001

strategický rozvoj

statutární (zástupce)
náměstek hejtmana

od 12. 9. 2001

územní plánování, investice

Ing. Josef Mikeska

náměstek hejtmana

do 23. 4. 2003

doprava

Ester Cvejnová

členka rady

od 23. 4. 2003

zdravotnictví

Jiří Čunek

člen rady, neuvolněný

do 19. 2. 2003

zdravotnictví

Ing. Jaroslav Drozd

člen rady

od 23. 4. 2003

doprava

Vojtěch Jurčík

člen rady

Ing. Jaroslav Končický

člen rady, neuvolněný

Jiří Němec

člen rady

rozpočet, hospodaření

Mgr. Jiří Severin

člen rady

kultura a památková péče

Libor Lukáš

zemědělství, životní prostředí a regionální
rozvoj
od 12. 9. 2001

strategický rozvoj
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II . DRUHÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ
2004–2008 (hejtman Libor Lukáš)

Zájem o krajské volby byl ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 dosud nejnižší, volební účast nedosáhla
31 %, o hlasy voličů se ucházelo čtrnáct politických uskupení. Uspělo těchto pět:

Občanská demokratická strana (ODS)

43 514 hlasů

30,08 %

16 mandátů

Křesťanská a demokratická unie –Československá strana lidová (KDU-ČSL)

30 835 hlasů

21,32 %

11 mandátů

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

22 352 hlasů

15,45 %

8 mandátů

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

19 761 hlasů

13,66 %

7 mandátů

Evropští demokraté a Nezávislí starostové pro kraj [koalice: Evropští demokraté
(ED), Nezávislí starostové pro kraj (NSK)]

8 117 hlasů

5,61 %

3 mandáty

Složení tohoto zastupitelstva bylo nejvíce stabilní – ke změně došlo pouze dvakrát: za odstoupivší
O. Gröschlovou (kvůli neslučitelnosti funkcí) nastoupil J. Králík a po úmrtí Z. Szpaka se novou členkou zastupitelstva stala R. Kozáková. Ke stejnému počtu změn došlo i v radě: J. Drozd odešel z pozice
náměstka, nahradil jej S. Mišák, za Z. Szpaka byla zvolena J. Příleská.
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Zastupitelstvo Zlínského kraje 2004–2008
Jméno

Navrhující strana

Politická příslušnost Změny

Mgr. Vladislava Bělíková

ODS

ODS

Rudolf Bill

ODS

ODS

Ing. Bronislav Fuksa

ODS

ODS

Mgr. Roman Hoza

ODS

ODS

Ing. Pavel Josefík

ODS

ODS

Ing. Libor Karásek

ODS

ODS

Ing. Jaroslav Končický

ODS

ODS

Ing. Zbyněk Kudera

ODS

ODS

Libor Lukáš

ODS

ODS

Mgr. Štěpánka Mikulenková

ODS

ODS

Ing. Vladimír Oplt

ODS

ODS

Mgr. Josef Slovák

ODS

ODS

Mgr. Hynek Steska

ODS

ODS

Ing. Tomáš Šimčík

ODS

ODS

Květoslav Tichavský

ODS

ODS

PhDr. Martin Vacek

ODS

ODS

B.B.S. Ondřej Benešík*

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Ing. Pavel Botek

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Jiří Čunek

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Ing. Petr Hradecký

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Marie Hrnčiříková

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Vojtěch Jurčík

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Jaromír Kopřiva

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Ing. Bohdan Mikušek

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Ing. Jindřich Ondruš

KDU-ČSL

KDU-ČSL

František Slavík

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Ing. Pavel Studeník

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Ing. Jaroslav Adamík

KSČM

KSČM

Mgr. Vlastislav Antolák

KSČM

KSČM

RSDr. Leo Goiš

KSČM

KSČM

Mgr. František Krpal

KSČM

KSČM

RSDr. Vladimír Křemeček

KSČM

KSČM

Ing. Milan Měska

KSČM

KSČM

Ing. Jiří Varga

KSČM

KSČM

MVDr. Stanislav Dolenský

KSČM

bez pol. přísl.

Ing. Jaroslav Drozd

ČSSD

ČSSD

Mgr. Romana Kozáková

ČSSD

ČSSD

Ing. Ladislav Kryštof

ČSSD

ČSSD

od 28. 7. 2008 (nahradila Z. Szpaka)

JUDr. Milan Matula

ČSSD

ČSSD

MVDr. Stanislav Mišák

ČSSD

ČSSD

Ing. František Novosad

ČSSD

ČSSD

Ing. Hana Příleská

ČSSD

ČSSD

PhDr. Zdeněk Szpak

ČSSD

ČSSD

Ing. Rostislav Gargulák

ED

ED

MUDr. Olga Gröschlová

ED

bez pol. přísl.

do 21. 12. 2004 (odstoupila)

Ing. Jiří Králík

ED

bez pol. přísl.

od 22. 12. 2004 (nahradil O. Gröschlovou)

Ing. Jiří Vařecha

NSK

bez pol. přísl.

do 27. 7. 2008 (zemřel)

* O. Benešík byl od 8. 12. 2004 uvolněn pro výkon funkce předsedy Výboru ZZK pro záležitosti Evropské unie.
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Rada Zlínského kraje 2004–2008

Jméno

Funkce

Změny

Libor Lukáš

hejtman

ekonomika a zahraniční vztahy

Vojtěch Jurčík

statutární náměstek
hejtmana

zemědělství, životní prostředí a rozvoj
venkova

Ing. Jaroslav Drozd

náměstek hejtmana

Mgr. Josef Slovák

náměstek hejtmana

MVDr. Stanislav Mišák

náměstek hejtmana

Ing. Bronislav Fuksa

člen rady

zdravotnictví

Ing. Petr Hradecký

člen rady

doprava

Ing. Jindřich Ondruš

člen rady

kultura, památková péče a cestovní ruch

Mgr. Hynek Steska

člen rady, neuvolněný

územní plánování a informatika

PhDr. Zdeněk Szpak

člen rady

do 27. 7. 2008

Ing. Hana Příleská

členka rady

od 20. 9. 2008

do 28. 2. 2006

Kompetence

strategický rozvoj a investice
školství, mládež a sport

od 1. 3. 2006

strategický rozvoj a investice

sociální věci, národnostní otázky
a menšiny
sociální věci, národnostní otázky
a menšiny
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III. TŘETÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ
2008–2012 (hejtman MVDr. Stanislav Mišák)

Volby proběhly 17. až 18. října 2008 a účast voličů byla dosud nejvyšší – přesála 41 %, což je více než
193 tisíc voličů. Ti si mohli vybírat ze třinácti volebních stran, z nichž opět dosáhlo na zastupitelské
posty pět:

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

68 452 hlasů

35,40 %

18 mandátů

Občanská demokratická strana (ODS)

42 460 hlasů

21,96 %

11 mandátů

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
(KDU-ČSL)

25 824 hlasů

13,35 %

6 mandátů

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

21 626 hlasů

11,18 %

5 mandátů

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ [koalice: Zlínské hnutí
nezávislých (ZHN), Nezávislí starostové pro kraj (NSK)]

19 505 hlasů

10,08 %

5 mandátů

V tomto volebním období došlo dokonce ke dvěma úmrtím (J. Bršlica, D. Lacinová) a také dalších
změn bylo více, a to pouze v klubu ODS – B. Fuksa a H. Steska se vzdali mandátů kvůli neslučitelnosti
funkcí, neboť byli jmenováni řediteli škol zřizovaných krajem, z obdobného důvodu se svého nového
mandátu záhy vzdal také R. Macháček. Zastupitelé L. Karásek a T. Šimčík odstoupili, neboť oba byli
jmenováni do funkce náměstka ministra.
Do rady kraje byly zvoleny tři ženy (v předchozích obdobích to byla vždy jen jedna, přičemž členkou
rady se stala až v průběhu volebního období). Ke změně ve složení rady došlo až ke konci volebního
období, kdy na svou funkci rezignoval J. Ondruš, neboť se stal ředitelem Valašského muzea v přírodě. Do konce volebního období zbývalo několik týdnů, další člen rady tedy již nebyl doplněn.
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Zastupitelstvo Zlínského kraje 2008–2012
Jméno

Navrhující strana Politická příslušnost Změny

Ing. Jiří Bršlica

ČSSD

ČSSD

Ing. Hana Doupovcová

ČSSD

ČSSD

Ing. Jaroslav Drozd

ČSSD

ČSSD

Mgr. Jiří Haas

ČSSD

ČSSD

Miroslav Chumchal

ČSSD

ČSSD

Petr Kochwasser

ČSSD

ČSSD

Milena Kovaříková

ČSSD

ČSSD

Mgr. Romana Kozáková

ČSSD

ČSSD

Ing. Ladislav Kryštof

ČSSD

ČSSD

Mgr. Dagmar Lacinová

ČSSD

ČSSD

Mgr. Roman Lebloch

ČSSD

ČSSD

Mgr. Miloš Malý

ČSSD

ČSSD

MVDr. Stanislav Mišák

ČSSD

ČSSD

PaedDr. Petr Navrátil

ČSSD

ČSSD

Mgr. Taťána Nersesjan

ČSSD

ČSSD

Ing. Hana Příleská

ČSSD

ČSSD

MUDr. Vladimír Řihák

ČSSD

ČSSD

MUDr. Olga Sehnalová, MBA

ČSSD

ČSSD

Mgr. Jan Uherka

ČSSD

ČSSD

Ing. Ludvík Urban

ČSSD

ČSSD

Markéta Blinková

ODS

ODS

Jiří Částečka

ODS

ODS

do 24. 4. 2010 (zemřel)

od 1. 1. 2012 (nahradil D. Lacinovou)

31. 12. 2011 (zemřela)

25. 4. 2010 (nahradil J. Bršlicu)
22. 2. 2011 (nahradila L. Karáska)

Ing. Bronislav Fuksa *

ODS

ODS

do 2. 4. 2012 (odstoupil)

MVDr. Michal Guth

ODS

ODS

od 25. 1. 2011 (nahradil T. Šimčíka)

Ing. Libor Karásek

ODS

ODS

do 21. 2. 2011 (odstoupil)

Ing. Zbyněk Kudera

ODS

ODS

Libor Lukáš

ODS

ODS

Ing. Radovan Macháček

ODS

ODS

od 10. 1. 2012 (nahradil H. Stesku), do 9. 3. 2012 (odstoupil)

Mgr. Štěpánka Mikulenková

ODS

ODS

10. 3. 2012 (nahradila R. Macháčka)

Jan Pijáček

ODS

ODS

Mgr. Josef Slovák

ODS

ODS

Mgr. Hynek Steska

ODS

ODS

do 9. 1. 2012 (odstoupil)

Ing. Jan Šimčík

ODS

ODS

od 1. 4. 2012 (nahradil Fuksu)

Ing. Tomáš Šimčík

ODS

ODS

do 24. 1. 2011 (odstoupil)

Květoslav Tichavský

ODS

ODS

Ing. Richard Tomek

ODS

ODS

B.B.S. Ondřej Benešík

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Ing. Petr Hradecký

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Vojtěch Jurčík

KDU-ČSL

KDU-ČSL

RNDr. Václav Mikušek

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Ing. Jindřich Ondruš

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Ing. Pavel Studeník

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Mgr. Vlastislav Antolák

KSČM

KSČM

JUDr. Josef Čejka

KSČM

KSČM

Ing. Jaroslav Kučera

KSČM

KSČM

Ing. Ivan Mařák

KSČM

KSČM

Ludmila Štaudnerová

KSČM

KSČM

Mgr. Petr Gazdík

NSK

NSK

Mgr. Rudolf Seifert

NSK

bez pol. př.

Mgr. Alena Hanáková

NSK

bez pol. př.

Mgr. Pavel Horák

ZHN

bez pol. př.

JUDr. Jaroslav Kubín

ZHN

bez pol. př.

* B. Fuksa byl od 13. 11. 2008 do 2. 4. 2012 uvolněn pro výkon funkce předsedy Výboru pro nevládní organizace
a neziskový sektor ZZK.
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Rada Zlínského kraje 2008–2012

Jméno

Funkce

Změny

MVDr. Stanislav Mišák

hejtman

finance, vnější vztahy

Libor Lukáš

statutární náměstek
hejtmana

strategický rozvoj a investice

Ing. Jaroslav Drozd

náměstek hejtmana

Ing. Jindřich Ondruš

náměstek hejtmana

Bc. Milena Kovaříková

členka rady

Mgr. Taťána Nersesjan

členka rady

Ing. Hana Příleská

členka rady

Ing. Petr Hradecký

člen rady

Mgr. Josef Slovák

člen rady

do 3. 9. 2012 (odstoupil)

Kompetence

doprava, hospodaření organizací v oblasti
dopravy
kultura, památková péče, cestovní ruch
a církve
zemědělství, životní prostředí a rozvoj
venkova
sociální věci, národnostní otázky
a menšiny
zdravotnictví

neuvolněný od 1. 1. 2011

územní plánování a veřejná správa
školství, mládež a sport
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IV. ČTVRTÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ
2012–2016 (hejtman MVDr. Stanislav Mišák)

V pořadí již čtvrté volby do krajských zastupitelstev se konaly 12. a 13. října 2012, účast byla více než
40%, a tedy doposud druhá nejvyšší. Velmi vysoký byl i počet stran, které zaregistrovaly kandidátní
listinu, a to dvacet dva, což je dvakrát více než v prvním volebním období. Uspělo jich také více, a to
těchto šest:

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

40 620 hlasů

21,73 %

12 mandátů

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
(KDU-ČSL)

34 231 hlasů

18,31 %

10 mandátů

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

30 074 hlasů

16,08 %

9 mandátů

Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj [koalice: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
(STAN), TOP 09]

18 863 hlasů

10,09 %

5 mandátů

Občanská demokratická strana (ODS)

17 757 hlasů

9,49 %

5 mandátů

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (SPOZ)

13 488 hlasů

7,21 %

4 mandáty
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Zastupitelstvo Zlínského kraje 2012–2016
Jméno

Navrhující strana

Politická příslušnost

Ing. Jaroslav Drozd

ČSSD

ČSSD

Petr Kochwasser

ČSSD

ČSSD

Mgr. Milena Kovaříková *

ČSSD

ČSSD

Ing. Ladislav Kryštof

ČSSD

ČSSD

Ing. Vladimír Mana

ČSSD

ČSSD

MVDr. Stanislav Mišák

ČSSD

ČSSD

PaedDr. Petr Navrátil
Mgr. Taťána Valentová
Nersesjan
Ing. Hana Příleská

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

MUDr. Vladimír Řihák

ČSSD

ČSSD

Ing. Daniel Sedlecký

ČSSD

ČSSD

Ing. Věra Sigmundová

ČSSD

ČSSD

Ing. Ludvík Urban

ČSSD

ČSSD

Ing. Lubomír Vaculín

ČSSD

ČSSD

Josef Bazala

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Mgr. Ondřej Benešík

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Ing. Pavel Botek

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Jiří Čunek

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Ing. Ludvík Hovorka

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Mgr. Miroslav Kašný

KDU-ČSL

KDU-ČSL

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Ing. Bc. Jindřich Ondruš

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Mgr. Zdeněk Pánek

KDU-ČSL

bez pol. přísl.

Petr Thaisz

KDU-ČSL

Strana soukromníků ČR

Ing. Dagmar Butnikošarovská KSČM

Změny

od 4. 4. 2014 (nahradil H. Příleskou)

do 6. 5. 2014 (odstoupil)

do 3. 4. 2014 (odstoupila)
od 7. 5. 2014 (nahradil V. Manu)

KSČM

JUDr. Josef Čejka

KSČM

KSČM

Zdeňka Hlobilová

KSČM

KSČM

Bc. Michal Kostka

KSČM

KSČM

Ing. Jaroslav Kučera

KSČM

KSČM

Ing. Vítězslav Lapčík

KSČM

KSČM

Ing. Ivan Mařák

KSČM

KSČM

Ing. Marie Pěnčíková

KSČM

KSČM

Ing. Jiří Varga

KSČM

KSČM

MUDr. Miroslav Adámek

STAN

Bez pol. přísl.

Mgr. Petr Gazdík

STAN

STAN

Mgr. Ivana Majíčková

STAN

bez pol. přísl.

Bc. Michal Špendlík

STAN

STAN

Josef Zicha

STAN

STAN

od 28. 3. 2014 (nahradil L. Mergenthalovou)

MUDr. Lenka Mergenthalová

TOP 09

TOP 09

do 27. 3. 2014 (odstoupila)

Ing. Stanislav Blaha

ODS

ODS

Jiří Částečka

ODS

ODS

Mgr. Daniela Hebnarová

ODS

ODS

Libor Lukáš

ODS

ODS

Jan Pijáček

ODS

ODS

Mgr. Josef Slovák

ODS

ODS

doc. Ing. František Čuba
doc. PhDr. Luděk Galuška,
CSc.
Ing. Dalibor Maniš, MPA

SPOZ

SPOZ

od 7. 2. 2013 (nahradila J. Slováka)

do 6. 2. 2013 (odstoupil)

SPOZ

Bez pol. přísl.

do 31. 10. 2012 (odstoupil)

SPOZ

Bez pol. přísl.

od 2. 10. 2013 (nahradil V. Mynáře)
od 1. 11. 2012 (nahradil L. Galušku), do 1. 10. 2013
(odstoupil)

Ing. Vratislav Mynář

SPOZ

SPOZ

MUDr. Lubomír Nečas

SPOZ

SPOZ

Mgr. Josef Novák

SPOZ

SPOZ

* M. Kovaříková byla od 9. 11. 2012 uvolněna pro výkon funkce předsedkyně Výboru pro územní plánování, zemědělství,
životní prostředí a rozvoj venkova ZZK.
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Rada Zlínského kraje 2012–2016

Jméno

Funkce

Kompetence

MVDr. Stanislav Mišák

hejtman

strategický rozvoj, investice a vnější vztahy

Ing. Jaroslav Drozd

statutární náměstek
hejtmana

finance a rozpočet

Ing. Ivan Mařák

náměstek hejtmana

územní plánování, životní prostředí a rozvoj venkova

MUDr. Lubomír Nečas

náměstek hejtmana

zdravotnictví

doc. Ing. František Čuba

člen rady, neuvolněný

zemědělství a spolupráce s východními trhy

Ing. Ladislav Kryštof

člen rady

kultura, církve, památková péče a cestovní ruch

Ing. Jaroslav Kučera

člen rady

doprava

PaedDr. Petr Navrátil

člen rady

školství, mládež a sport

Mgr. Taťána Valentová Nersesjan

členka rady

sociální věci, národnostní otázky a menšiny
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Přehled výsledků krajských voleb

2000–2004

2004–2008

2008–2012

2012–2016

Počet voličů

470 707

479 121

482 524

485 530

Počet hlasujících voličů

169 795

146 758

198 468

195 865

Volební účast

36,07 %

30,63 %

41,13 %

40,34 %

Kandidátní listiny

11

14

13

22

Zvolené strany (vč. koalic)

5

5

5

6

Složení zastupitelstva v jednotlivých volebních obdobích
Navrhující strana / volební
období

2000–2004

2004–2008

2008–2012

2012–2016

X

X

X

X

ČSSD
ED

X

KDU-ČSL

X

X

X

X

KSČM

X

X

X

X

X

X

X

X

NSK
ODA

X

ODS

X

X

SPOZ

X

STAN

X

TOP 09

X

US-DEU

X

ZHN

X

90

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 90

6/8/2015 2:51:34 PM

A L M A N AC H Z K 2 0 0 0 / 2 015

Složení rady v jednotlivých volebních obdobích

Strana / volební období

2000–2004

2004–2008

2008–2012

2012–2016

X

X

X

X

X

ČSSD
KDU-ČSL

X

KSČM

X

ODS

X

X

X

SPOZ

X

ZHN

X

Počty zasedání v jednotlivých volebních obdobích

Orgán / volební období
Zastupitelstvo
Rada

2000–2004

2004–2008

2008–2012

2012–2016
(pouze do r. 2014)

26

24

22

14

122
(9 výjezdních)

103
(31 výjezdních)

104
(21 výjezdních)

52
(0 výjezdních)

Pozn.: Zpracováno na základě výsledků voleb zveřejněných na www.volby.cz a podkladů krajského úřadu o změnách ve složení
zastupitelstva a rady.
Ing. Eva Husáková Kočičková, prosinec 2014

Zkratky:
ČSSD
DEU

Česká strana sociálně demokratická
Demokratická unie

ED
KDU-ČSL
KSČM

Evropští demokraté
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy

NSK
ODA
ODS

Nezávislí starostové pro kraj
Občanská demokratická aliance
Občanská demokratická strana

SPOZ
STAN
US

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Unie svobody

ZHN

Zlínské hnutí nezávislých
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Kraj a jeho úřad

Zlínský kraj je především samosprávným celkem, a proto jsou jeho hlavními orgány, podobně jako
u obcí, zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad. Rozdíl mezi kompetencemi zastupitelstva a rady
lze nejlépe ukázat na nakládání s nemovitým majetkem či ﬁnancemi. Zatímco výhradně zastupitelstvo může rozhodnout o prodeji či zakoupení pozemku nebo budovy, rada může rozhodnout o jejich
pronájmu či výpůjčce. V případě obchodní společnosti či příspěvkové organizace je to zastupitelstvo,
které rozhodne, že taková společnost bude založena či zřízena a za jakým účelem, případně že zanikne. Na krajské radě je potom řízení společnosti či organizace včetně jmenování statutárních zástupců. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet, rada podle něj hospodaří a změny v rozpočtu může činit jen
do určité výše stanovené zastupitelstvem.
Kompetence hejtmana pak jsou spíše formální, téměř všechny dokumenty, které podepisuje, musí
být schváleny radou či zastupitelstvem. Jde především o jeho osobnost, neboť je to on, kdo předsedá
jednání rady a zastupitelstva.
Krajský úřad podle zákona o krajích plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. Rada může rozsah činností úřadů velmi
efektivně ovlivnit, neboť stanovuje počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a objem prostředků na jejich platy. Avšak úkony v rámci samosprávy, tedy realizace rozvojových aktivit,
správa majetku kraje, zajištění samotného chodu úřadu (provoz budovy, výpočetní techniky ad.) či
organizační zajištění nejrůznějších zasedání a setkání (orgánů kraje, výborů, komisí či pracovních
skupin) nejsou zdaleka vše, co krajský úřad vykonává. Krajský úřad totiž vykonává také přenesenou
působnost, což znamená, že přibližně polovina úředníků má v náplni práce agendy v rámci přeneseného výkonu státní správy, tedy úkony stanovené zákonem. Do této oblasti v podstatě politická
reprezentace kraje nemůže nijak zasahovat a kraj dostává od státu tzv. příspěvek na výkon přenesené
působnosti,1 který by měl pokrývat náklady na práci těchto úředníků. Jinými slovy zatímco úředníkům v přenesené působnosti stanoví rozsah jejich činnosti příslušné zákony, samosprávná část úřadu
funguje jako navrhovatel možných opatření a projektů v rámci hranic vymezených programovým
prohlášením rady a schválených strategických dokumentů.
V čele krajského úřadu, a tedy všech zaměstnanců kraje zařazených do úřadu, stojí ředitel úřadu,2
který odpovídá za činnost úřadu hejtmanovi, neboť právě hejtman jej (po souhlasu ministra vnitra)
jmenuje do funkce. Dodnes měl úřad dva ředitele, přičemž František Rochovanský na této pozici působil asi tři čtvrtě roku. V srpnu 2001 jej vystřídal Vladimír Kutý, tehdejší vedoucí odboru Kancelář
hejtmana, a svou funkci zastává dosud.

1 O výpočtu, jímž má být stanovena odpovídající výše nákladů na výkon přenesené působnosti, se však vedou
neustálé diskuse. Každý úřad (nejen krajský, ale i obecní) totiž potřebuje na stejnou agendu jiný počet pracovníků.
2 Na rozdíl od obecního/městského úřadu či magistrátu, v jehož čele vždy stojí starosta/primátor. A stejně tak
jsou do obecního/městského úřadu či magistrátu zařazeni i místostarostové či náměstci primátora.
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Krajský úřad a jeho organizační struktura
Krajský úřad se člení na odbory a oddělení3 a jeho organizační struktura zdaleka není statická, i když
největší změny pochopitelně proběhly v prvním volebním období, kdy se konsolidoval rozsah činností úřadu a jejich význam pro kraj. Během let se vyvíjela struktura krajského úřadu do jeho současné
podoby, kdy je úřad tvořen celkem sedmnácti odbory.
Nejčastěji se organizační změny týkaly odborů sociálních věcí a zdravotnictví. Nejprve byly obě
oblasti sloučeny v jeden odbor, pak došlo k jejich rozdělení, po několika letech k opětovnému sloučení a v současné době jsou řízeny opět samostatně.
Při pohledu na vedení odborů došlo k největšímu počtu změn na postu vedoucího odboru Kancelář hejtmana (současný vedoucí je již sedmý v pořadí), dále na odboru kultury a památkové péče
(šestý vedoucí), následuje odbor školství, mládeže a sportu (čtrvtý vedoucí4), odbor Kancelář ředitele
a odbor ekonomický (u obou třetí vedoucí). Naopak v čele odboru životního prostředí a zemědělství,
územního plánování a stavebního řádu, odboru investic a odboru právního či Krajského živnostenského úřadu stojí od počátku jejich zřízení v prvních letech činnosti krajského úřadu stále stejný
vedoucí.
Krajský úřad a jeho úředníci
Jak již bylo uvedeno, o počtu krajů se diskutovalo několik let. Rozsah jejich kompetencí se naopak
téměř neprobíral. Hrubá představa panovala pouze v případě přenesení výkonu státní správy z okresních úřadů, neboť s kompetencemi byli delimitováni i pracovníci. Sídla krajů budovaná ze státních
prostředků proto byla navržena pro 100 až 200 úředníků. Zákonodárci a ústřední státní orgány však
v dalších letech přidávaly krajům další a další kompetence (např. Natura 2000), od roku 2000 také
došlo k mnoha významným změnám legislativy (jen namátkou nový správní řád, nový stavební zákon,
zákon o ﬁnanční kontrole, zákon o úřednících, zákon o sociálních službách). V současné době mají
krajské úřady od 300 do 660 zaměstnanců. V případě Zlínského kraje lze tedy považovat za štěstí, že
úřad sídlil v pronajatých prostorách a jeho vedení vyjednávalo o rekonstrukci bývalé správní budovy
ﬁrmy Baťa, slavného zlínského mrakodrapu. Bylo však třeba učinit kompromis. Budovu tedy kraj sdílí s Finančním úřadem, následkem čehož nadále část krajských úředníků pracuje mimo sídlo kraje.
Ke konci roku 2000 měl krajský úřad 67 zaměstnanců, šlo především o úředníky z Okresního
úřadu Zlín a personál zajišťující servisní služby. V dalším roce se počet zaměstnanců zdvojnásobil,
na konci roku 2002 na úřadě pracovalo 320 zaměstnanců. V roce 2010 se počet zaměstnanců ustálil
a jen o málo přesahuje 470. Samozřejmě se liší počet zaměstnanců schválený radou kraje a skutečný
stav, neboť zaměstnanci stále odcházejí (nejčastěji na mateřskou dovolenou) a přicházejí. Fluktuace
byla v některých letech poměrně vysoká (2006 – 12 %, 2008 – 11,08 %), většinou však je na tzv. přirozené úrovni, tedy 6 až 7,5 %.
3 Členění na odbory a oddělení určuje zákon o krajích v současném znění, do 31. prosince 2002 bylo stanoveno
členění na odbory, oddělení, sekretariát ředitele a sekretariát hejtmana. Podle zákona č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o ﬁnanční kontrole) jsou pak kraje povinny zřídit útvar interního auditu, některé kraje jej pojmenovaly jako odbor či oddělení, v případě Krajského
úřadu Zlínského kraje jde o útvar interního auditu, který stojí formálně mimo strukturu odborů.
4 Jde pouze o tři osoby, S. Minařík byl jmenován opakovaně, když mezitím vedl více než dva roky odbor Kancelář hejtmana.
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Krajský úřad se z velké části zabývá strategickým plánováním, přípravou metodik, odvolacím řízením a dalšími veskrze odbornými činnostmi, s čímž souvisí také nemalé procento vysokoškolsky
vzdělaných zaměstnanců, které se navíc stále zvyšuje. Zatímco v roce 2003 to bylo 57 %, v roce 2006
již 62 %, v roce 2010 došlo ke zvýšení na 72 % a v roce 2013 na 79,5 %.
Pokud jde o průměrný věk zaměstnanců, tak se ze 40 let v roce 2003 zvýšil na současných 43 let.
Nejnižší byl přitom v roce 2004 – 39,7 let.
Ze života úřadu
Za patnáct let své existence musel úřad projít několika náročnými zkouškami. Stěhování do nové
budovy v roce 2004, přesun části odborů do 22. budovy v roce 2008 a v roce 2013 do 15. budovy. Rok
2006 přinesl nový správní řád, od roku 2007 začala intenzivní příprava na čerpání evropských peněz
(zřízení odboru řízení dotačních programů). Spuštění datových schránek v roce 2009 se dotklo téměř všech úředníků, elektronizace veřejné správy pokračovala spuštěním základních registrů v roce
2012. Téměř polovina odborů byla zapojena do přípravy a realizace rekonstrukce 21. budovy na sídlo
kraje, dále pak do budování 14|15 BAŤOVA INSTITUTU a přípravy Strategické průmyslové zóny
Holešov.
Za zmínku jistě stojí také přijetí etického kodexu v roce 2005, deﬁnování vize, poslání a hodnot
krajského úřadu v roce 2008 a ve stejném roce i sepsání dokumentu „21 důvodů, proč je tady Zlínský
kraj“. Na úřadě proběhlo několik průzkumů spokojenosti, byla realizována tři kola sebehodnocení
CAF (Common Assessment Framework). Úřad vydává interní časopis a výroční zprávu krajského
úřadu.
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Poslání, vize a hodnoty Krajského úřadu Zlínského kraje
Poslání, vize a hodnoty Krajského úřadu Zlínského kraje byly vytvořeny vedoucími pracovníky úřadu, za přispění odborné agentury HM Partners a Martiny Juříkové z Univerzity T. Bati. Proč se
krajský úřad zabýval určením těchto pojmů? Aby bylo jasně řečeno, proč tady krajský úřad je, o co
usiluje, jak chce dosáhnout vytyčeného cíle. Deﬁnované poslání, vize a hodnoty mají obrovskou sílu
v tom, že jsou-li součástí každodenního pracovního života zaměstnanců kraje, vytvářejí spolehlivé
hranice a směr pro jejich počínání, jehož základním smyslem je veřejná služba. Nejrůznější měření
a porovnání však dokazují, že poslání, vize a hodnoty pouze vyjadřují zásady, které jsou již dávno
součástí ﬁremní kultury krajského úřadu. Byly pouze nahlas vyřčeny, aby se mohly stát nejen jasnou
motivací a závazkem pro stávající i nové zaměstnance kraje, ale také oprávněným očekáváním pro
klienty-občany. To vše doplňuje etický kodex zaměstnanců kraje.
Kdo jsme?
KRAJSKÝ ÚŘAD je orgánem kraje, který realizuje rozhodnutí Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje
a v přenesené působnosti vykonává činnosti stanovené zákony.
Proč jsme?
POSLÁNÍM Krajského úřadu Zlínského kraje je poskytovat veřejné služby, vedoucí ke spokojenosti
občanů a k všestrannému rozvoji kraje.
Čím chceme být?
VIZÍ Krajského úřadu Zlínského kraje je být profesionálním a efektivním úřadem a důvěryhodným
zaměstnavatelem, který na základě tvořivosti, spolupráce a partnerství aktivně přispívá ke zvyšování
kvality života občanů.
V co věříme?
HODNOTAMI, jež respektují zaměstnanci Zlínského kraje zařazení do krajského úřadu, jsou:
profesionalita
tvořivost
spolupráce a partnerství
loajalita
dobrá pověst
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„21 důvodů, proč je tady Zlínský kraj a krajský úřad“
Pečujeme o všestranný rozvoj území Zlínského kraje a o potřeby našich občanů.
Usilujeme o efektivní využití evropských ﬁnancí ve prospěch regionu; poskytujeme poradenství
a metodickou pomoc příjemcům dotací.
Podporujeme zajímavé projekty z oblasti neziskové, veřejnosprávní i podnikatelské sféry prostřednictvím krajských programů.
Motivujeme investory, a tím zvyšujeme konkurenceschopnost i ekonomický růst kraje.
Realizujeme aktivity pro rozvoj cestovního ruchu a propagujeme Zlínský kraj v národním i mezinárodním měřítku.
Odpovídáme za opravy a údržbu silnic II. a III. třídy, rozvoj dopravní infrastruktury.
Zajišťujeme dopravní obslužnost v kraji veřejnou linkovou a drážní dopravou.
Podporujeme rozvoj nemocnic, zdravotnické záchranné služby a dalších zdravotnických zařízení.
Zabezpečujeme střední a vyšší odborné vzdělávání, základní umělecké vzdělávání, vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských, základních i středních školách.
Spravujeme dětské domovy, školská poradenská zařízení, jazykové a plavecké školy a zajišťujeme
řadu dalších školských služeb včetně stravování a ubytování.
Provozujeme, podporujeme a podílíme se na rozvoji kulturních institucí – galerií, muzeí,
hvězdárny, knihovny a ﬁlharmonie.
Podporujeme obnovu památek a celkové funkční oživení kulturního a památkového potenciálu
kraje.
Přispíváme na kulturní, mládežnické a sportovní aktivity v kraji, podporujeme environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu.
Zabezpečujeme provoz zřizovaných sociálních zařízení, usilujeme o efektivní fungování sítě sociálních služeb na území kraje a zvyšování jejich kvality.
Zajišťujeme sociálně-právní ochranu dětí včetně zprostředkování osvojení a pěstounské péče.
Podporujeme oblast protidrogovou, prevenci kriminality a sociálně-patologických jevů a oblast
integrace národnostních menšin a cizinců.
Odpovídáme za přípravu kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
Plníme funkci nadřízeného orgánu pro správní orgány měst a obcí; přezkoumáváme správnost
a zákonnost jimi vydaných rozhodnutí, usnesení a dalších opatření; poskytujeme metodickou
pomoc obcím.
Zajišťujeme zapracování nadregionálních záměrů do územně plánovacích dokumentací.
Dohlížíme, jako jeden z orgánů státní správy, na ochranu životního prostředí – ovzduší, lesů,
vod, přírody, krajiny, zemědělské půdy a na odpadové hospodářství.
Ověřujeme podpisy na listinách a opisech listin, jsme kontaktním místem Czech POINT.
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Etický kodex zaměstnanců Zlínského kraje
Cílem etického kodexu zaměstnanců je pojmenovat společně sdílené hodnoty, jejichž naplnění by
mělo vést ke spokojenosti veřejnosti i zaměstnanců v každodenních činnostech v rámci výkonu veřejné správy.
1. Jsme přesvědčeni, že výkon veřejné správy je službou občanům.
2. Svou práci vykonáváme s největší možnou mírou slušnosti, vstřícnosti, porozumění, ochoty pomoci a bez jakýchkoli předsudků.
3. Své úkoly a povinnosti plníme s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě s Ústavou
České republiky, Listinou základních práv a svobod, zákony, dalšími právními předpisy a vnitřními normami kraje a na vysoké úrovni, kterou si průběžně studiem i samostudiem prohlubujeme.
4. Vzájemně se respektujeme, vytváříme atmosféru spolupráce, jsme k sobě navzájem vstřícní, věcní, kultivovaní v jednání.
5. Za svou práci a rozhodování nevyžadujeme ani nepřijímáme dary, úsluhy, laskavosti či jiná zvýhodnění.
6. Nezúčastňujeme se žádné činnosti, která se neslučuje s výkonem naší práce. Dbáme na to, aby
naše politické nebo veřejné aktivity nenarušily důvěru občanů v naši schopnost nestranně vykonávat své pracovní povinnosti.
7. Nezneužíváme výhod vyplývajících z našeho pracovního zařazení ani informací získaných při
výkonu zaměstnání pro svůj soukromý zájem.
8. Pečujeme o úpravu svého zevnějšku a dbáme, aby naše oblečení odpovídalo pracovnímu zařazení
a místu výkonu práce.
9. Vždy se chováme tak, aby byl krajský úřad, složený z nás jednotlivců, vnímán veřejností jako
celek pozitivně.
Ing. Eva Husáková Kočičková, prosinec 2014
(na krajském úřadě od roku 2001,
zejm. v Odboru Kancelář hejtmana a Odboru Kancelář ředitele KÚZK)
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Regiony se budou prosazovat
čím dál tím víc
říká ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Vladimír Kutý

Pane řediteli, co je to vlastně krajský úřad? Jak byste lapidárně vysvětlil podstatu této instituce?
Krajský úřad – tak, jako všechny úřady místních samospráv, má dvě základní funkce, které ho pomyslně rozdělují napůl. Jedna část se v takzvané přenesené působnosti zabývá správou území ve smyslu
naplňování litery zákona, tedy výkonem státní správy v regionu. Druhá část je ta, která podporuje
rozhodnutí krajských politiků směřující k rozvoji území a k udržení základních funkcí, které jsou
krajům coby autonomním jednotkám přiřčeny.
Když hovoříte o těchto dvou základních funkcích krajského úřadu, lze si to představit jako dva
úřady v jednom? Jak moc ostrá je hranice mezi nimi?
Striktní rozdělení na dvě části by bylo do jisté míry nebezpečné, a kdybychom na to přistoupili, popřeli bychom argument efektivity fungování spojeného modelu, respektive toho, že dvě rozdílné
činnosti jsou spojeny do jednoho úřadu. V jejich částečném překrývání a spolupráci právě spočívá
výhoda. Odbornost se do jisté míry uplatní v obou složkách a jak správní řízení, tak i správa krajského majetku na sebe navazují. Snahou vedení úřadu by vždy mělo být stírat rozdíl a nepřipustit
občasné snahy tyto činnosti od sebe rozdělit, to by bylo ke škodě.
Znamená to, že vlastně máte dva šéfy: regionální vládu a ministerstvo vnitra?
Nevnímám to tak, protože dosah ministerstev do území krajů je spíš metodický, nikoliv například
personální. Já jako svého nadřízeného chápu hejtmana a myslím, že to tak je obecně. Na druhou
stranu je však třeba velmi vyváženě respektovat to, že je tady vedle kraje stát, pro který územní samosprávy plní řadu úkolů, což je dáno zákonem, a osoba ředitele krajského úřadu ručí za to, že tyto
činnosti budou vykonávány kompletně a správně.
Je pořád ještě potřeba objasňovat lidem, co jsou to kraje a krajské úřady a čím se liší třeba
od magistrátu?
Určitě, i když osobně nejsem přesvědčen o tom, že je nutné, aby v těchto pojmech měli občané zcela
jasno. Podle mě je mnohem důležitější, aby mohli konstatovat, že veřejná správa funguje a neobtěžuje je. Zároveň každý z občanů by však z praktických důvodů měl vědět, kam se má obrátit při řešení
svých záležitostí.
A jak tedy veřejná správa funguje?
Myslím, že se to dá odvodit z průzkumu popularity jednotlivých typů politiků. Nejlíp dopadají ti, kteří
jsou lidem nejblíž, kteří řeší jejich bezprostřední potíže, a úřady s tím spojené. Obecně jsou dobře vnímány úřady obecní a městské, pracují-li alespoň standardním způsobem. V posledních letech se občané
poměrně pozitivně tváří i na kraje, které v mnoha směrech obstarávají správu území. Ministerstva, která
jsou nejvzdálenější, jsou na tom s popularitou nejhůř. Nehledě na to, že na ministerstvech se nejzřetelněji projevuje politická nestabilita ve státě, i když vlastní úřady za to nemohou.
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Jak hodnotíte komunikaci kraje se starosty?
Trvalo nějakou dobu, než starostové přistoupili na to, že kraj nemůže neomezeně dotovat některé
obecní či městské projekty, což bylo pro starosty v určitém období zklamáním, s nímž se museli vyrovnat. Někdy dokonce říkali, na co ty kraje vlastně jsou. Ale kraje nikdy nebyly konstituovány proto,
aby dotovaly či sponzorovaly projekty samospráv nižšího typu, protože povinnosti, které mají kraje
v oblasti správy majetku a zajištění potřeb občanů, jsou natolik rozsáhlé, že ﬁnancování uvedeného
je potom značně obtížné. Postupem času se ale toto vyjasnilo, vztahy s místními samosprávami jsou
na vysoké úrovni a nevznikají žádné třecí plochy.
Dá se říci, jak si stojí Krajský úřad Zlínského kraje z hlediska jeho výkonnosti mezi jinými krajskými úřady?
Kraje se už poměrně dlouhou dobu zabývají benchmarkingovým srovnáváním jak nákladů, které
jsou spojené s jejich činností, tak – v posledních asi třech letech – také správních agend, které vykonávají. Tyto věci jsou do velké míry měřitelné. Tady si troufám říct, že žádný z krajů nijak významně
nevybočuje z úrovně, která je obecně vysoká. Má to – dle mého názoru – objektivní a vysledovatelné
příčiny. První, která možná už trochu ztrácí kouzlo, ale pořád ještě sehrává roli, je ta, že krajské
úřady – v porovnání například s ministerstvy – mají výhodu stále relativně nových institucí. Nejsou
zatížené neduhy starých klasických úřadů a v jejich vedení je i po deseti letech snaha dělat věci nově
a moderně. Také jsou velmi stabilní, což vede k rozvoji kádrů i technologií. Dnes se ukazuje, že je
velkým hendikepem ministerstev, že to u nich takto nefunguje.
Proč to u nich nefunguje?
Chybí jim kontinuita mezi novými a starými úředníky, chybí tedy i kontinuita názorů, výkladů zákona či
přístupu k řešení konkrétních problémů. Pro celou veřejnou správu se pak situace v příslušném rezortu
stává nepřehlednou. Krajská politická reprezentace stojí někde na půli cesty mezi úrovní státní a obecní,
která přísně dbá na to, aby úřady byly efektivní. Krajští politici mají zájem na tom, aby úřad dobře fungoval, ale zase do něho nemají potřebu zasahovat tolik jako na některých obcích či městech. To je podle
mě další z výhod krajských úřadů, které v konečném výsledku vykazují efektivitu a vysokou odbornou
úroveň. Z mnoha objektivních příčin se právě toto z ministerstev vytratilo a vzniká tam střet mezi vládou
a kraji, což je dnes patrné prakticky ve všech oblastech. Objevují se potom názory, že kraje přerostly vládu.
A přerostly?
Pokud to takto někdo pociťuje, problém není v krajích, ale v ministerstvech. To ona ztratila dech.
Kraje se snaží využívat příležitostí, které se pro ně objevují. Kdybychom pátrali, kde jsou problémy
ohledně čerpání evropských peněz, tak zcela určitě nejsou v regionech, pomineme-li region soudružnosti Severozápad. Většina státních projektů je zařazena ve skupině s nejvyšším rizikem, nikoliv
ty krajské. Jak po stránce úřadování, tak po stránce samosprávných činností jsou dnes kraje natolik
ukotvené a dobře spravované, že kvalitu a efektivitu skutečně poskytují.
A kdybyste porovnal naše krajské úřady s těmi v zahraničí?
To je obtížné, protože kraje v české podobě mají takovou šíři kompetencí, jaká se v Evropě nevyskytuje. U nás jsou skutečnými správci velkého majetku a rozsáhlých činností, proto se těžko
může pregnantně porovnávat, ale rozhodně jsme na předních místech. Lze vypozorovat, že čím je
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společnost bohatší, tím větší má úřední zázemí. Ve Francii je dokonce součástí státní politiky, že než
by byli Francouzi nezaměstnaní, ať jsou raději na úřadech. Občané mají v povědomí, že jsme velmi
byrokratický stát, ale kupodivu jsme stát s jednou z nejvyšších měr elektronizace veřejné správy, což
s sebou nese značnou míru efektivity. Myslím si, že například projekt Czech POINT je velmi zdařilý
a mezi občany dobře zažitý.
Jaká kritéria se posuzují při hodnocení efektivity krajských úřadů?
Všechna měřítka, která existují, je nutné brát s určitou rezervou. Můžeme ale například porovnávat,
kolik úředníků je potřeba na vykonání jednoho konkrétního úkonu. Dále můžeme posuzovat, do kolika soudních sporů se instituce dostala, jak byla úspěšná u soudního řízení. Horší je hledat objektivní kritéria u samosprávné oblasti – určitě by tam patřila například administrace a úspěšnost projektů
v závislosti na údaji, kolik úředníků se na nich podílelo, a další podobná hlediska.
Podle čeho se vlastně stanoví personální obsazenost krajského úřadu, počítá se podle nějakého
vzorce, odvíjejícího se například od počtu obyvatel v kraji?
Žádný takový vzorec neexistuje. Kraj je samosprávný útvar, tudíž si rada určí, kolik může kraj mít
maximálně zaměstnanců, a do toho vstupuje jakési státní rozhodnutí, na jaký počet úředníků bude
kraji přispívat, protože v daném regionu vykonává přenesenou státní správu. To, jestli bude mít úřad
zaměstnanců 420 nebo 450, je už rozhodnutí politiků.
A pokud se počet zaměstnanců pohybuje nad rámcem státního příspěvku, z čeho jsou placeni?
Z rozpočtu kraje? Z evropských projektů?
Od každého něco. Obecně své zaměstnance platí kraj. Do rozpočtu ale na práci zaměstnanců přicházejí peníze z projektů, jimiž se refundují platy lidí, pracujících na projektech. Zároveň kraj dostává
příspěvek, nikoliv úhradu platů, od státu, který činí řádově 70 % toho, co zaměstnanec stojí. To je
letité jablko sváru mezi samosprávami a státem. Bylo by však přehlednější, kdyby stát náklady hradil
celé a nikoliv formou příspěvku.
Existují různé metody hodnocení a srovnávání prosperity a kvality života jednotlivých regionů.
Můžou podle vás krajské vlády, potažmo jejich úřady, ovlivňovat objektivní úroveň života v konkrétních regionech?
Tady se dostáváme k samotnému opodstatnění existence krajů. Jsem přesvědčen, že můžou a že je
to jeden z pádných důvodů, proč kraje mají existovat. Můžeme diskutovat o tom, jestli jich mělo
být čtrnáct nebo deset, dodnes tato debata není uzavřená. Jde však o to, aby potřeby občanů v těch
oblastech, které krajům příslušejí, byly uspokojeny na nejvyšší možné úrovni. Může to být tak, že
některý kraj vidí prioritu spíše v budování dopravní infastruktury, jiná samospráva vnímá prioritu
spíše v budování sítě sociálních služeb. Nikdy se tam však nevyskytnou diametrálně protichůdné
pohledy a celkové směřování jednotlivých krajů asi bude víceméně vyvážené a vždy bude možné
vysledovat, že konkrétní politické reprezentace se pro území příslušného kraje snaží v těch jednotlivých oblastech udělat co nejvíc. Tady už se promítá ﬁlozoﬁe krajské samosprávy: co budovat hned,
co později. Tak například – převedeno do oblasti zdravotnictví – mohou řešit dilema, jak moc se
snažit investovat do vlastních zařízení, nebo zda spíše odbornost přenechat stávajícím fakultním
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nemocnicím. Tady si myslím, že pro rozhodování a směřování krajů je poměrně velký prostor a ruku
v ruce s tím jde schopnost krajů využívat evropské peníze právě pro ty účely, které považují za své
priority. Tedy zcela jistě je úkolem krajských reprezentací a krajských úřadů, aby toto ovlivňovaly.
Přesto ale existují studie, které tvrdí, že regionální rozdíly jakkoliv vzniklé, mají tendenci přetrvávat v čase. Že pokud je region jednou něčím zatížen, nepohne s tím ani sebeschopnější regionální
vláda, a naopak regiony těžící třeba ze své výhodné polohy se nemusí až tolik snažit, a stále budou
patřit k těm lepším.
Ano, to určitě vysledovat jde. Tak například severní Morava se po léta trápí smogem, dnes má problémy s vylidňováním a nezaměstnaností a myslím, že na minimálně deset nebo patnáct let to ten
region poznamená. A ať tamní politici udělají cokoliv, s tímto nepohnou. Naopak Plzeňský kraj, kde
historicky fungovala Škodovka a příhraniční spolupráce, má ohromnou výhodu, kterou nevyrovná
žádný evropský projekt na stírání rozdílu mezi kraji, byť je právě snahou všech programů jednotlivé
regiony vyvažovat. Ale každé území má nějakou setrvačnost, ať pozitivním či negativním směrem,
tak to prostě je. A úlohou politiků je pozitiva využívat a negativa se snažit potlačit. To, že někde mají
podmínky obtížnější a někde jakoby jednodušší, je běžné nejen mezi regiony, ale i mezi státy.
Kvalita krajských samospráv je prý porovnatelná v položkách, jako je nákladovost výkonu krajských vlád, kvalita veřejné správy, legislativní iniciativa kraje, kvalita výkonu přenesené působnosti, zahraniční aktivity kraje, úroveň internetových stránek, poskytování informací, vytváření
podmínek pro rozvoj středního školství a další kritéria. Souhlasíte s tím?
Všechna uvedená kritéria jsou samozřejmě možná, ale jsou jen částečná. Jsou ovlivněná řadou objektivních situací a zátěží, s nimiž se kraje mohou potýkat. Možná kdybychom sečetli pomyslné body
za hodnocení v jednotlivých položkách, vyšla by stupnice, která by ukazovala, který kraj je „dobrý“
a který „špatný“. Jenže ve skutečnosti to takto matematicky nefunguje, navíc mnohá z těch kritérií mi
připadají pro reálný život v regionu spíše teoretická.
Zaujala mě ta legislativní iniciativa kraje. Je nějaká?
To je docela speciﬁcká otázka, a měl-li bych ji považovat za jedno z hodnoticích kritérií, bral bych je
jako ne příliš relevantní a pouze dokreslující.
Není to ke škodě? Proč tomu tak je?
Troufám si tvrdit, že není vinou krajů to, že jejich legislativní iniciativy postupně upadaly, až postupně zanikly, protože vnímání krajů jako určitého konkurenta se objevuje nejen u státu, ale i u parlamentu. Naši poslanci nepřistoupili na to, že tady může být ještě někdo mimo ně a ministerstva, kdo
může předkládat legislativní návrhy. Proto většina podnětů, které šly z krajů, nebyla brána s dostatečnou vážností. Byť si myslím, že kraje jsou schopny velmi kvalitně navrhnout změny zákonů,
naše poslanecká sněmovna na to zatím není ochotna slyšet. Pokud kraje potřebovaly něco prosadit,
dosud to vždy musely zkoušet cestou přes poslance, kteří krajskou myšlenku vzali za svou a parlamentem ji provedli. Tak například poslední iniciativa Moravskoslezského kraje, aby hejtman mohl
ve sněmovně vystoupit jako každý, kdo předkládá zákon, byla neúspěšná. Považuji za nepřiměřené to,
že hejtman může být ve sněmovně přítomen pouze jako „host“ nebo „občan“.
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Takže konkurence mezi státem a kraji je stále aktuální téma…
Myslím si, že momentálně není výrazně eskalované, ale je ke škodě, že poslanecká sněmovna nemá
snahu více těžit ze zkušeností hejtmanů, protože mohou nabídnout znalost prostředí. V řadě případů
kraje s legislativním návrhem šly tehdy, když měly jasné řešení, jak to či ono dělat lépe, a přesto se
nedočkaly odezvy.
Vnímáte souvislost mezi „institucionální důvěrou“, respektive důvěrou občanů v institut krajů
(a krajských úřadů) a jejich volební aktivitou?
Ano. Za krajskými politiky jde řada pozitivních změn v území a málo afér, nebo žádné. A předpokládám, že postupem času se budou regiony prosazovat stále víc a občané si budou v souvislosti s tím
uvědomovat, jak významně krajské samosprávy život v území ovlivňují.
Co předcházelo dnešní podobě krajského úřadu? Jak se formoval a vyvíjel, je možné pokusit se
o nějakou periodizaci dějin krajského úřadu?
Krajským úřadům předcházely úřady okresní a jejich činnost se zpočátku, respektive první dva roky
překrývala. Poměrně značná část agend spočívala původně na státu a ministerstvech, dílčí část na obcích. Tím, že vznikly kraje, začaly se převádět činnosti z okresních úřadů a správa majetku přešla
v podstatě ze dne na den z ministerstev na kraje. Účelem bylo zřídit článek, který vstoupí mezi stát
a obce či města. Okresní úřady měly za úkol pro kraje zajistit sídla, vybavit je a zajistit základní zázemí pro jejich rozjezd. U nás ve Zlíně to bylo splněno jen do určité míry: prostory pro krajský úřad
se vyčlenily v budově okresního úřadu, kde se sice provedly dílčí úpravy, ale vlastní budovu jsme
na samém začátku k dispozici neměli, což tenkrát byla docela komplikace. Ale s postupem času se to
ukázalo jako jistá výhoda, protože Zlínský kraj měl díky tomu možnost si své sídlo potom vybudovat
ke svému obrazu rekonstrukcí Baťova mrakodrapu, což se jiným krajům nepodařilo a musely využívat prostory, které jim připravil stát.
Takto zpětně vypadá všechno lehce a jednoduše…
To sice ano, ale realita byla jiná: Krajský úřad začínal se čtyřiceti zaměstnanci, kteří neměli ani počítač, ani auto. To s sebou neslo řadu komplikací, které se ale daly zvládat, byť dneska ne úplně představitelným způsobem. Tak například vyřazené počítače nám dala Česká spořitelna, auta jsme si půjčili
od některých jiných úřadů. Postupně kraje měly k dispozici i své vlastní peníze, takže se úřady mohly
začít vybavovat. Ovšem zase byl problém, že nikdo neuměl soutěžit, tak to s sebou neslo praktické
otázky, jak realizovat veřejnou zakázku, když s tím nebyly žádné zkušenosti. Tyto věci se řešily ze dne
na den a také se velmi rychle vyvíjely a lepšily.
To bylo období první krajské reprezentace v letech 2000–2004?
Ano, období hejtmana Františka Slavíka, které bylo sice hodně překotné, ale nesmírně zajímavé a neslo s sebou dva fenomény, které se v čase vytratily nebo vytrácí. Prvním bylo vytváření vztahů mezi
zaměstnanci a politickou reprezentací. Krajští radní už do určité míry měli zkušenosti především
z městských samospráv. Poměrně značná část zaměstnanců pak zase přešla z okresních úřadů, poněvadž než se naplno rozjela činnost krajských samospráv, dominovala přenesená působnost neboli výkon státní správy, kdy bylo nutné plynule zvládat stavební řízení, agendy na úseku životního
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prostředí atd. Nechci říci, že docházelo přímo ke střetům, ale určitě se politici s většinou zaměstnanců – dosud státních úředníků, což jsou dvě ne úplně slučitelné kategorie – museli naučit žít. Vybudování základní důvěry, základních vazeb a postupů tak, aby byly korektní a funkční, bylo obecně
na některých krajích obtížné, ale během přibližně dvou let se tyto konstelace stabilizovaly.
Pak už se vázalo jedno na druhé: přibývalo zaměstnanců, samospráva se učila hospodařit s ﬁnančními prostředky.
Co bylo tím druhým typickým fenoménem počátků, o kterém jste se zmínil?
Druhou okolností, která bude asi v historii obtížně doložitelná, ale je nesmírně zajímavá, je spolupráce ředitelů krajských úřadů. Zažil jsem ji téměř od samého začátku a dovolím si konstatovat, že něco
podobného se asi už opakovat nebude. Společná potřeba budovat úřady co nejlépe vedla opravdu
k nebývalé pospolitosti a spolupráci všech, kteří se za různých okolností stali řediteli těchto nových
institucí. Skupina, která se takto sešla, měla potřebu si poradit a pomoci, aby se úřady konstituovaly
co nejdříve a co nejlépe. Tenkrát sice byla cítit ze strany ministerstev určitá ostražitost, přesto ale
musím říci, že spolupráce ze strany státu byla tehdy na vysoké úrovni a daleko lepší, než kdykoliv
později, byť kraje ministerstvům ukrajovaly řadu kompetencí.
V jakých podmínkách kraje vstoupily do druhého volebního období v letech 2004–2008?
Kraje už fungovaly jako moderní, nezatížené instituce, spolupracující mezi sebou. Byly schopné začít se
zabývat evropskými penězi a rozvojem území, která jim náležela ke správě, vytvářet vazby mezi organizacemi a hledat optimální fungování jednotlivých rezortů. Řada řešení a postupů mezi kraji byla navzájem
sdílená, avšak stát začal opouštět prostor možného řízení či vstupu do regionů více, než bylo potřeba. To
jsme jako ředitelé pociťovali velmi intenzivně v okamžicích, kdy se očekávalo, že stát, který do krajů ještě
pořád pouštěl poměrně velké ﬁnanční prostředky, poskytne metodickou podporu, například v oblasti
informatiky, oblasti sdílení informací. Tady se tenkrát nabízela možnost, aby kraje fungovaly do jisté
míry jednotně. Myslím si, že krajské úřady byly připravené respektovat názor nebo určitou linii, kterou
by navrhl stát. To se však nestalo a kraje se pak pochopitelně vydaly více vlastní cestou. Je to logické
vzhledem k tomu, že se v nich začala sebevědoměji prosazovat politická vůle volených samospráv.
V čem vnímáte jako hlavní negativum, že stát rezignoval na možnost koordinovat kraje jednotným
způsobem? Není to spíše pozitivum, které krajům dalo možnost autonomního vývoje?
Souhlasím s tím, že kraje vznikly proto, aby byly samostatné. Ale jsou určité základní principy, jako je
například datová infrastruktura. V této oblasti jsme zažili několik kotrmelců za sebou. Je zřejmé, že datovou infrastrukturu potřebuje jednak stát, protože má zodpovědnost za policii, nemocnice, ﬁnanční
úřady a celou řadu svých zařízení a institucí, a vedle toho jsou kraje, které na svém území také potřebují infrastrukturu, protože i ony musí komunikovat se svými organizacemi, s městy a obcemi. Tady
se přece nabízelo, aby se datová infrastruktura budovala společně, aby nešly vedle sebe systémy státní, samosprávné, další chráněné bezpečnostní a ještě navíc infastruktury budované podnikatelskými
subjekty. Nastala tak situace, kdy území je docela zašněrováno paralelními technologiemi, přitom
byla možnost regulovat a koncentrovat prostředky tak, aby mezi velkými městy nevedly vedle sebe
čtyři dráty, ale aby se dostaly i do malých obcí.
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Kdybychom se vrátili zpět k vymezení fází historie dějin krajského úřadu, skončili jsme u druhého
období 2004–2008…
To byla logicky etapa poměrně prudkého rozvoje, zkoušely se různé formy fungování organizací, intenzivního nastavování vztahů s Bruselem a významného očekávání pozice krajů. Krajská reprezentace měla vybudované úřady, aktivní, mladé, nezatížené, které se rozvíjely i do oblasti správy majetku
a řízení organizací a čerpání evropských peněz. Každý měsíc se něco významného začínalo a neustále
se něco dělo i v oblasti vnějších vztahů včetně zahraničních kontaktů.
V roce 2008 se ve světě projevila ekonomická krize, dotklo se to kraje?
Dá se vypozorovat, že následovala určitá stabilizace, ale i přehodnocení některých kroků a záměrů,
které, byť byly dobře míněny během největšího boomu, se začaly jevit jako problém z hlediska jejich
dotažení do konce. Od některých plánů jsme museli ustoupit. Byli jsme samozřejmě vystaveni tomu,
co se dělo ve světě, nežijeme ve vzduchoprázdnu. Projekty se nejen rozjížděly, ale také jejich realizaci začala přibržďovat kontrola ze strany nadřízených orgánů, což už není situace tak jednoduchá,
jako ničím nezatížený start. Pocítili jsme potíže s přístupem k ﬁnancím, protože postupně na základě
změn v rozpočtovém určení daní začaly peníze směřovat spíše přímo do obcí. Začaly se kumulovat
problémy ve zdravotnictví, do určité míry i v oblasti sociálních služeb. Objevily se zkrátka okolnosti,
které chod krajů počaly komplikovat. Lze také spočítat, že do příštích období nemůžeme očekávat
žádné velké zázraky, protože všechny kraje jsou zatížené úvěry, byť ne velkými, ale které je potřeba
splácet. Povinnosti krajů se postupně zvětšují, ﬁnanční možnosti se naopak zmenšují, proto i politikové musí stát nohama velmi pevně na zemi, aby bylo situaci možné zvládat a aby udrželi kraje
životaschopné i pro období následující.
Myslíte si, že dělení historie kraje na funkční období, respektive čtyřleté volební cykly, je dostatečně přesné z hlediska toho, co se skutečně dělo?
Je to dobře zapamatovatelné, ale spíše pomocné hledisko, protože děje se překrývaly. To, pro co se
vytvořily podmínky v jednom období, mohlo být zřetelné a viditelné až v období následujícím. Myslím si však, že zatím můžeme rozlišit tři základní etapy: obtížné, ale nadšené budování v začátcích,
po kterém následoval prudký rozvoj, kdy se zdálo, že všechno, co si naplánujeme, půjde realizovat,
a nakonec, do třetice, obava, co bude dál, když zavládla obecná skepse v Evropě, komplikovaná evropská nařízení, nestabilita ve státě, nesnadná komunikace s ministerstvy a také zkušenost, že některých činností se stát rád zbavil a přenechal je krajům, ať se s nimi trápí, byť v oblastech, jako je třeba
zdravotnictví, to je na hraně zvládnutí. Navzdory těmto objektivním podmínkám však kraje fungují
velmi dobře.
Jaký předpokládáte další vývoj?
Jsem přesvědčen, že krajské zřízení se etablovalo, prokázalo svou životaschopnost, smysl a sílu. Věřím, že
v následujících letech bude veřejná správa v zemi vykonávána v široké shodě a spolupráci mezi samosprávami a státem.
Ptala se Helena Mráčková
Rozhovor byl dokončen v prosinci 2014
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Co nám utkvělo…

V následující části se pokusíme alespoň v hlavních rysech přiblížit, jak se činnost kraje vyvíjela
v některých stěžejních oblastech, a to prostřednictvím autorských příspěvků lidí, kteří byli spjati
s formováním krajského úřadu na pozicích vedoucích odborů, případně vedoucích oddělení či
jiných pamětníků.
Každý z oslovených přistoupil k zadanému tématu individuálně, bez předem dané šablony, ale
věříme, že o to pestřejší mozaiku vzpomínek a postřehů jejich osobní reminiscence přinášejí.
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V krajském hospodaření se řídíme
zásadou, že střechu je lepší opravit,
dokud do ní ještě nezatéká
(aneb jak se vyvíjelo a jak funguje ﬁnancování kraje)
Se vznikem krajů v roce 2000 byly výdaje krajů ﬁnancovány pouze dotacemi ze státního rozpočtu,
které byly minimální. V roce 2001 činily pouze 2 mld. Kč.
Od roku 2002 je příjmem rozpočtu krajů také podíl na sdílených daních, který je dán zákonem
o rozpočtovém určení daní. V roce 2002 byl tento podíl ve výši 3,1 % z celostátního hrubého výnosu. Stanovený daňový výnos se odvíjel od aktuálních výdajů potřebných na zajištění kompetencí,
které byly ze státu na kraje postupně převáděny, respektive byl vypočítán podle poměrů ﬁnančních
prostředků, které do území před vznikem krajů tekly prostřednictvím okresních úřadů či přímými
dotacemi ze státního rozpočtu. V roce 2002 takto Zlínský kraj získal 567 mil. Kč, v roce 2003 to bylo
634 mil. Kč, o rok později pak 689 mil. Kč.
Další zásadní změna nastala v roce 2005, kdy se podíl na sdílených daních zvýšil na 8,92 %, což pro
Zlínský kraj znamenalo zvýšení příjmu na 2,2 mld. Kč. Daňové příjmy rostly v návaznosti na ekonomickém růstu do roku 2008 až do výše 2,7 mld. Kč. V roce 2009, s nástupem ekonomické krize, došlo
k jednorázovému poklesu o 350 mil. Kč. Toto snížení nebylo na příjmové stránce ničím nahrazeno
a bylo jedním z důvodů, proč kraj přistoupil k čerpání úvěru ve výši 700 mil. Kč. Od roku 2009 výnos
ze sdílených daní kraje každoročně narůstá. Od 1. ledna 2012 došlo ke změně podílu krajů na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty, který se v souvislosti s reformou penzijního systému
snížil z 8,92 % na 8,29 %.
Změnou v legislativě od 1. ledna 2013 došlo ke zvýšení základní sazby DPH z 20 na 21 % a snížené
sazby DPH ze 14 na 15 % pro léta 2013–2015, což pro kraj, jako plátce DPH, znamená na jedné straně
vyšší výdaje, které nejsou ze strany státu žádným způsobem územním rozpočtům kompenzovány.
Na druhé straně se v souvislosti se zvýšením sazeb DPH současně snížil podíl krajů na inkasu DPH
z 8,29 na 7,86 %. V souvislosti s oživením ekonomiky České republiky v roce 2014 byly příjmy ze
sdílených daní ve výši 2,65 mld. Kč, čímž téměř dosáhly úrovně roku 2008.
Příjmy krajů zahrnují vedle příjmů daňových také příjmy nedaňové, kapitálové a přijaté transfery.
Nejdůležitějším ﬁnančním zdrojem jsou transfery. Z nich nejvyšší podíl tvoří dotace na úhradu přímých nákladů regionálního školství (ročně přibližně 4,5 mld. Kč).
Možnosti dalších příjmů se krajům otevřely při vstupu České republiky do Evropské unie. Vznikly
strategické dokumenty, které ukázaly cestu, jak a v kterých oblastech čerpat evropské prostředky.
V rámci jednotlivých strategií byly realizovány neinvestiční a investiční projekty. Větší část projektů
však bylo třeba předﬁnancovat a koﬁnancovat, tedy podílet se na jejich ﬁnancování. Proto musel kraj
přistoupit k čerpání úvěrů. Z běžných příjmů bychom nebyli schopni evropské projekty realizovat
v takovém rozsahu, v jakém realizovány byly, což by bylo ke škodě Zlínského kraje.
Zadluženost kraje v kontextu realizovaných investic
V souvislosti s výše uvedeným je potřeba vnímat zadluženost kraje ne jako něco a priori negativního, ale jako určitý ekonomický motor rozvoje regionu ve vazbě na prorůstové příležitosti. První
úvěr Zlínský kraj uzavřel v roce 2004 s Českou spořitelnou ve výši 250 mil. Kč. Ten je již splacen.
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Všechny další úvěry byly čerpány od Evropské investiční banky. Je třeba zde zdůraznit, že tyto úvěry jsou využívány výhradně na reprodukci majetku kraje. Evropská investiční banka má výhodnější
ﬁnanční podmínky pro čerpání a splácení úvěru, dohlíží však na způsob výběru, stanovení priorit,
efektivitu a potřebnost akcí realizovaných z úvěru. V období od roku 2005 do roku 2014 čerpal kraj
úvěr od Evropské investiční banky ve výši 2,8 mld. Kč. Po realizovaných splátkách dluží kraj této
bance na konci roku 2014 2,3 mld. Kč. Většina prostředků z úvěru byla směřována do oprav a rekonstrukcí silnic a komunikací včetně mostů. V rámci čerpání úvěru bylo v dopravě realizováno 93 akcí
v celkové hodnotě 2,7 mld. Kč. Z Evropské unie jsme na tyto akce obdrželi 952 mil. Kč. Vzhledem ke
stavu, v jakém nám stát silniční síť předal, nebylo možné tyto akce odkládat.
V oblasti školství bylo z úvěru realizováno dvaačtyřicet akcí v hodnotě 1,1 mld. Kč za přispění dotací z Evropské unie ve výši 286 mil. Kč. Zde se jednalo především o rekonstrukce škol, např. Gymnázia
Lesní čtvrť ve Zlíně či o výstavbu sportovní haly u Gymnázia ve Valašských Kloboukách. Devatenáct
projektů bylo zaměřeno na budoucí úsporu energie. V rámci nich došlo k zateplení objektů škol, jako
např. Střední zdravotní školy ve Zlíně.
Ve zdravotnictví jsme z úvěru realizovali devatenáct projektů v hodnotě 939 mil. Kč za přispění
Evropské unie ve výši 76 mil. Kč. Významnými akcemi bylo například vybudování parkovacího domu
v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně a výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby ve Valašském Meziříčí či v Bystřici pod Hostýnem. Také v této oblasti probíhalo zateplování budov, a to
v Uherskohradišťské nemocnici, v hodnotě 190 mil. Kč.
V oblasti kultury bylo realizováno deset projektů v hodnotě 1 mld. Kč za přispění dotace z Evropské unie ve výši 526 mil. Kč. Zde byla realizována zatím největší investiční akce v historii kraje
v hodnotě 900 mil. Kč. Jednalo se o revitalizaci objektů 14 a 15 bývalého areálu ﬁrmy Baťa. Vzhledem k tomu, že stát předal kraji několik organizací, jež sídlily v pronajatém majetku, který mnohdy
nevyhovoval kapacitním potřebám, museli jsme majetkově vyřešit přesídlení těchto organizací z pronajatých prostor do našich vlastních. Kraj tedy rekonstruoval budovy 14 a 15, do kterých přemístil
krajskou galerii, krajskou knihovnu a zlínské muzeum.
V sociálních službách bylo z úvěru realizováno sedmnáct projektů v hodnotě 608 mil. Kč. Jednalo
se zejména o energeticky úsporná opatření a transformaci sociálních služeb, která spočívala ve výstavbě nových objektů sociálních zařízení lépe vyhovujících potřebám klientů. Na tyto projekty získal
kraj 82 mil. Kč z dotací Evropské unie.
Byla zde zkrátka celá řada nutných investic, které do budoucna kraji ušetří prostředky provozní
a které zajistily významný nárůst kvality poskytovaných služeb pro občany Zlínského kraje. Je obecně
známo, že je neekonomické opravovat střechu, až když do ní začne zatékat, a že je lépe takovým situacím předcházet. Tím se řídíme, a proto také využíváme úvěrových možností. Všechny úvěry jsou
z hlediska obsahu a efektivity investic pod dohledem Evropské investiční banky. Celkem tedy bylo
z úvěru realizováno 181 akcí v hodnotě 6,4 mld. Kč s přispěním prostředků z Evropské unie ve výši
1,9 mld. Kč. Zadlužení kraje je však pouze ve výši 2,3 mld. Kč.
Objem rozpočtu kraje v letech 2001 až 2015 rostl z 2 miliard na 9 miliard korun ročně. Příjmy jsou
tvořeny ze dvou třetin transfery a z jedné třetiny vlastními příjmy. Těmi jsou mimo příjmy daňové
např. příjmy z pronájmu a prodeje majetku, příjmy z úroků a ostatní příjmy z vlastní činnosti.
Odbor ekonomický má na starosti vedení účetnictví, rozpočet, ekonomiku příspěvkových organizací mimo školství a správu majetku kraje. Každoročně sestavuje rozpočet kraje a zprávu o hospodaření
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kraje, připravuje rozpočtové výhledy, sestavuje účetní závěrku, vyřizujeme a spravuje úvěry kraje.
I přesto, že ekonomické řízení takového rozsahu není vůbec jednoduché, je nastaveno procesně velmi dobře i efektivně a poskytuje velmi dobrý servis politikům pro jejich rozhodování. Z hlediska
plnění všech zákonů, vyhlášek a nařízení jsme dlouhodobě hodnoceni velmi pozitivně i přezkumem
hospodaření Ministerstva ﬁnancí, které hospodaření každoročně velmi podrobně kontroluje a zkoumá.
V nelehkých podmínkách, které kvůli nedokonalým a mnohdy velmi nejasným a složitým zákonům máme, je až s podivem, že si udržujeme vysokou kvalitu činností. Je to dáno schopnými a kvalitními pracovníky odboru, kteří jsou aktivní a práci i jejímu neustálému zlepšování věnují velkou pozornost. Neméně důležitá je i podpora rady kraje a hejtmana. Naštěstí se klíčové osoby z řad politiků,
kteří mají na starost ekonomiku, příliš nemění, ale hlavně dbají na dodržování zákonů a efektivitu
hospodaření.
Tvorba a struktura krajského rozpočtu
Úkolem ekonomického odboru je zajistit efektivní vynakládání ﬁnančních prostředků. Každoročně
se při sestavování rozpočtu potýkáme s nedostatkem ﬁnancí na žádané rozvojové aktivity a projekty.
Po zapracování požadavků všech odborů bývá výdajová strana rozpočtu až o stamiliony korun vyšší
než strana příjmová. Navíc, většina výdajů kraje je dána účelem přijatých dotací a rozsahem svěřených kompetencí. Musíme zajistit fungování škol, chod kulturních zařízení, provoz sítě sociálních
zařízení, kterou máme poměrně velkou. Dále musíme zajistit údržbu komunikací, máme na starosti
zdravotnictví a další oblasti. Diskuze nad zbývajícím rozpočtem pak bývají velmi bouřlivé. Není jednoduché stanovit priority a spravedlivě rozdělit mezi jednotlivé rezorty ﬁnanční prostředky, které
má kraj k dispozici. Nelze nikdy pokrýt všechna přání. Proto si často z jednání odnášíme nálepku
necitelných, nekulturních, nechápajících, kteří nerozumí problematice daného rezortu. Přesto se
domnívám, že politická reprezentace ve všech obdobích brala naše názory v úvahu, snažila se o rovnoměrné rozdělení prostředků do jednotlivých oblastí i do celého území kraje a ﬁnanční prostředky
byly čerpány efektivně a ve prospěch rozvoje kraje. Výdaje Zlínského kraje jsou členěny dle jednotlivých oblastí, tj. kultura, školství, zdravotnictví, sociální věci, doprava, životní prostředí a zemědělství,
strategický rozvoj.
Největší rozpočet má kapitola školství, mládeže a sportu. Jeho výdaje činí cca 65 % rozpočtu kraje.
Z této kapitoly jsou ﬁnancovány přímé výdaje na vzdělávání jak krajské, tak i obecní a soukromé.
Z výdajů jsou tak hrazeny mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních v rozsahu cca 4,4 mld. Kč (údaj z roku 2014). Další výdaje tvoří příspěvky na provoz
škol zřizovaných Zlínským krajem, které činí 350 mil. Kč. Při převodu školství na kraj nám předal stát
158 organizací, v současné době jich kraj zřizuje pouze 100. Část školských zařízení byla převedena
na obce a města, část byla sloučena v rámci optimalizace sítě škol v návaznosti na demograﬁcký vývoj
a snižování počtu žáků. V rámci rozvojových činností kraj podporuje sport prostřednictvím dotací
na podporu mládežnického sportu (16 mil. Kč ročně) a poskytováním podpory z Fondu mládeže
a sportu na různé akce (2 mil. Kč).
Další významnou kapitolou rozpočtu je doprava. Její výdaje činí více než 15 % z celkového rozpočtu. Původně kraj zřizoval pět příspěvkových organizací, nyní je to pouze jedna, a to Ředitelství
silnic Zlínského kraje, které zabezpečuje správu silničního majetku kraje (silnice II. a III. třídy),
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investiční výstavbu, rekonstrukce silnic a údržbu těchto komunikací. Je tou organizací, která čerpala v minulém období nejvíce peněz z Evropské unie, ale i nejvíce dotací Zlínského kraje na koﬁnancování, které jí kraj poskytl z úvěru. Kraj této organizaci každoročně posílá prostředky ve výši
500–600 mil. Kč. Původně příspěvkové organizace správy a údržby silnic, které zabezpečují údržbu
komunikací, byly transformovány na obchodní společnosti s ručením omezeným (s. r. o.). Jejich činnost je tak efektivnější a odvody ze zisku těchto společností patří k mimořádným příjmům kraje. Tyto
jsou pak dále používány na rozvoj silniční sítě.
Dalším významným výdajem kapitoly doprava jsou výdaje na zabezpečení dopravní obslužnosti,
které jsou ve výši kolem 700 mil. Kč. Zhruba 90 mil. Kč přispívá stát dotací na železniční dopravu
a 40 mil. Kč přispívají obce kraje na autobusovou dopravu. Tento solidární systém vede k lepšímu
a efektivnějšímu zabezpečení veřejné dopravy v kraji. Ke koordinaci veřejné dopravy kraj zřídil
obchodní společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, které v roce 2014 poskytl dotaci
ve výši 7 mil. Kč. Každý rok přispívá kraj na akce související s bezpečností silničního provozu (BESIP).
V roce 2003 kraj převzal od státu organizace provozující sociální služby, celkem sedmnáct zařízení. V roce 2014 jich zřizuje třináct. Sociální služby však jsou doposud ﬁnancovány prostřednictvím
dotace ze státního rozpočtu. Rozpočet kraje v oblasti sociálních služeb v roce 2014 dosahoval částky
150 mil. Kč. K podpoře akcí a aktivit v této oblasti kraj zřídil Sociální fond, kde jsou alokovány
2 mil. Kč.
V oblasti kultury kraj zřizuje a ﬁnancuje osm příspěvkových organizací. Příspěvky na jejich provoz
se nyní pohybují kolem 140 mil. Kč. Dotace na regionální funkce knihoven činí necelých 7 mil. Kč.
Kraj společně se statutárním městem Zlín založil Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, o. p. s., kterou
podporuje ročně 20 mil. Kč. Na podporu aktivit a akcí v oblasti kultury byl zřízen Fond kultury, který
také přispívá na obnovu kulturních památek. V současné chvíli se rozpočet fondu pohybuje kolem
7,5 mil. Kč.
Zlínský kraj zodpovídá i za zdravotnictví. V roce 2006 transformoval čtyři okresní nemocnice
z příspěvkových organizací na akciové společnosti. Do těchto společností vložil majetek a ﬁnanční
prostředky v hodnotě 2,6 mld. Kč. Některý majetek zůstal ve vlastnictví kraje a je nemocnicím pouze
pronajímán. Kraj však do něj investuje nemalé prostředky. Veškeré příjmy z pronájmu majetku nemocnicím jsou použity na jeho obnovu. Kraj poskytl nemocnicím také půjčku v rozsahu cca 200 mil. Kč
na zlepšení jejich platební schopnosti v souvislosti s nízkými platbami ze zdravotního pojištění za výkony nemocnic. Dotace nemocnicím na speciﬁcké služby (lékařská služba první pomoci apod.) jsou
v rozsahu 20 mil. Kč. Dále kraj ﬁnancuje fungování zdravotnické záchranné služby či dětského a kojeneckého centra. Příspěvky na provoz v roce 2014 činily 190 mil. Kč.
Na realizaci kompetencí v oblasti životního prostředí a zemědělství kraj vynakládá ročně cca
22 mil. Kč.
Kraj ﬁnancuje také výkon přenesené působnosti, která na něho byla předána ze státu. Tyto činnosti jsou hrazeny státní dotací. Sem patří např. územní plánování a stavební řád, krajský živnostenský
úřad, krizové řízení.
Za účelem realizace rozvojových projektů kraj zřídil Programový fond, z něhož jsou ﬁnancovány
všechny evropské projekty a poskytovány dotace na spoluﬁnancování rozvojových projektů ostatních
subjektů či obcí (v roce 2014 cca 50 mil. Kč). Dále jsou v rámci fondu vyhlašovány podprogramy
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na podporu obnovy venkova, ekologických aktivit, rozvoje občanské společnosti, integrace romské
menšiny, prevence rizikových typů chování či na podporu začínajících včelařů.
Výše rozpočtu Programového fondu je závislá na počtu a velikosti projektů, které kraj sám realizuje, a na možnosti kraje podílet se na projektech jiných subjektů. Rozpočet fondu byl v roce 2014
ve výši cca 1 mld. Kč. Příjmy činily cca 500 mil. Kč.
Kraj má zájem na celkovém rozvoji kraje a podporuje množství akcí a aktivit, které v kraji probíhají. Poskytuje dotace hasičům, především na jejich vybavení, přispívá na celokrajsky významné sportovní a kulturní akce, podporuje podnikání, cestovní ruch, organizuje soutěž Vesnice roku a další.
Rozsah této další podpory je každoročně cca 50–100 mil. Kč, což je jistě významná částka.
Kraj hospodaří s majetkem v hodnotě téměř 29 mld. Kč, který zahrnuje také majetek svěřený
k hospodaření příspěvkovým organizacím. Zřizuje sto dvacet tři příspěvkové organizace a vlastní dvanáct obchodních společností a tři obecně prospěšné společnosti. Rozsah činností, které kraj zabezpečuje, je poměrně velký. Hospodaření s tak velkým majetkem je spojeno s velkou potřebou ﬁnančních
prostředků jak na jejich provoz, tak na údržbu a reprodukci. Řízení a kontrola hospodaření těchto
organizací je také velmi složitý mechanismus. Přesto mám za to, že je správa vykonávána rozumně,
ekonomicky a efektivně.
Vzhledem k nevypořádaným majetkovým vztahům u majetku, který byl krajům předán, realizuje
kraj každoročně několik stovek majetkoprávních úkonů spočívajících v nákupu či prodeji majetku
za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a nemovitosti na něm stojícím. V mnoha případech totiž
kraj vlastní majetek na cizím pozemku, což platí především u silnic. Za patnáct let jsme v této oblasti
odvedli spoustu dobré práce, stále však nejsme u konce. Kraj obcím v letech 2004–2013 bezúplatně
předal 1 172 tis. m2 pozemků a obce kraji převedly 610 tis. m2 pozemků. Ročně vynakládáme na výkupy pozemků kolem 5 mil. Kč. Jeden majetkoprávní úkon je spojen se spoustou činností. Je potřeba identiﬁkovat vlastníka, majetek zaměřit, v případě úplatného převodu zajistit znalecký posudek,
schválit v orgánech kraje, vyhotovit a podepsat smlouvy a zaevidovat v katastru nemovitostí. V některých případech je to dlouhý proces, který může, zejména při převodu ze státu, trvat i celý rok.
Největší problém, který dnes z hlediska fungování ekonomiky máme, jsou neustálé změny legislativy v oblasti účetnictví, rozpočtu, hospodaření či kontroly. S každou novou reprezentací na úrovni
vlády dochází ke změnám a povinností stále přibývá, významně narůstá administrativa a všechny
procesy se stávají složitějšími, což rozhodně nepřispívá k efektivitě. Některé změny jsou tak razantní,
že se postupy mění třeba každého půl roku. To s sebou nese značnou zátěž na lidský potenciál. Než se
zorientujeme v nových nařízeních, vše se znovu změní. Tyto změny vyžadují také nové náklady spojené s úpravou softwarů, zaškolením lidí, neustále je třeba upravovat vnitřní směrnice apod. Osobně
bych přivítal, kdyby legislativa zůstávala alespoň dva tři roky neměnná.
Patnáct let ve vedení kraje z pohledu osobního
Mám-li se zamyslet nad vývojem Zlínského kraje a kontinuity jeho směřování od prvopočátků až
do současnosti, čerpám jednak ze svého „ekonomického“ pohledu, který uplatňuji od roku 2005,
kdy jsem nastoupil na místo vedoucího ekonomického odboru krajského úřadu, ale vycházím také
ze zkušeností, které jsem získal coby radní pro oblast školství v prvním funkčním období 2000–2004.
To byla velmi krásná etapa. Vládl jí obrovský optimismus, snaha něco změnit a zároveň vybudovat,
snaha přiblížit službu veřejné správy občanům a vstoupit do zajetého systému s něčím úplně novým.
111

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 111

6/8/2015 2:51:44 PM

Na všech lidech okolo byl vidět zájem, zdravé nadšení vytvářet nové strategie a vize. A myslím, že se
nám to podařilo. Systém jsme nastavili, dalo nám to hodně práce, stálo nás to mnoho energie a diskusí, někdy i dost ostrých, ale nad všemi dílčími politickými neshodami vládl tvůrčí duch. Zpětně to
vidím jako mimořádně radostné období. Vážím si toho, že v dalším směřování politických reprezentací, které přišly po nás, se navázalo na to, co jsme v těch prvních čtyřech letech vybudovali, a nedostavila se žádná snaha něco vynulovat, nebo otočit o 180 stupňů. Třebaže drobné a dílčí výhrady se
objevovaly, strategie směřování Zlínského kraje se nezměnila.
Kraje měly zpočátku velkou volnost a musela se dělat řada nepopulárních opatření. Za mého působení ve funkci radního pro školství se poměrně radikálně přistoupilo k optimalizaci škol, protože
jsme chtěli jednat dřív, než nás dostihne demograﬁcký vývoj. Museli jsme rušit a slučovat školy, což
nebylo přijímáno s pochopením. Vývoj ale nakonec ukázal, že to bylo nutné.
Dnes nás bohužel hodně zaměstnává enormní nárůst nepřehledné, složité a stále se měnící legislativy a chvílemi to vypadá, že forma je u procesů důležitější než jejich obsah. Ale myslím si, že kraj
je nastaven dobře, profesionálně a s novým plánovacím obdobím Evropské unie věřím, že se nám
podaří opět využít s tím spojené ﬁnanční zdroje a rozjet nové rozvojové projekty.
Ing. Michal Hanačík, únor 2015
(vedoucí Odboru ekonomického KÚZK od r. 2005,
v letech 2000–2004 radní Zlínského kraje pro oblast školství,
předtím odbor vedli Ing. Ivan Plášek a Ing. Karel Holoubek)
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Příjmy a výdaje Zlínského kraje 2002–2015

v tis. Kč

příjmy
daňové příjmy

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2 305 687

6 457 156

7 049 005

7 152 293

7 976 156

7 753 715

7 883 581

567 625

635 300

834 259

2 181 012

2 293 151

2 501 156

2 703 386

nedaňové příjmy

15 600

186 216

301 824

137 060

136 444

162 697

173 227

kapitálové příjmy

2 594

15 074

14 159

15 031

4 507

66 367

22 794

dotace

1 719 868

5 620 566

5 898 763

4 819 190

5 542 054

5 023 495

4 984 174

výdaje

2 269 193

6 384 214

7 289 145

7 116 437

8 380 648

7 587 685

8 118 779

běžné

2 117 780

5 715 363

6 184 250

6 480 791

6 954 315

6 678 750

6 951 033

151 413

668 851

1 104 895

635 646

1 426 333

908 935

1 167 746

kapitálové

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

příjmy

8 956 627

8 724 493

8 717 566

8 422 814

8 544 739

8 828 342

8 201 458

daňové příjmy

2 374 913

2 440 774

2 457 715

2 474 838

2 552 626

2 676 790

2 513 800

nedaňové příjmy

238 354

454 518

471 691

335 495

239 269

271 582

536 339

kapitálové příjmy

53 910

5 446

43 845

67 946

3 773

26 868

10 993

dotace

6 289 450

5 823 755

5 744 314

5 544 535

5 749 071

5 853 102

5 140 326

výdaje

9 287 523

8 981 215

8 554 707

8 668 948

8 822 767

8 903 702

8 408 015

běžné

7 424 729

7 340 873

7 380 779

7 392 566

7 416 050

7 710 351

7 078 157

kapitálové

1 862 794

1 640 342

1 173 928

1 276 382

1 406 717

1 193 351

1 329 858
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Struktura příjmů rozpočtu ZK na rok 2014 – skutečnost
v tis. Kč

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Souhrnný dotační
vztah

Neinvestiční
dotace MŠMT

Neinvestiční
účelové dotace ze
státního rozpočtu
– ostatní

Převody
z vlastních fondů

2 676 790

271 582

26 868

73 739

4 480 787

709 738

3 298

30,32 %

3,08 %

0,30 %

0,84 %

50,75 %

8,04 %

0,04 %

Neinvestiční
dotace od obcí
a krajů

Neinvestiční
dotace
od Regionální rady

Neinvestiční
dotace ze
zahraničí

Investiční
dotace ze státního
rozpočtu (SR)

Investiční dotace
od obcí a krajů

Investiční dotace
od Regionální rady

Celkové příjmy

44 665

16 863

1 722

82 352

1 000

438 938

8 828 342

0,51 %

0,19 %

0,02 %

0,93 %

0,01 %

4,97 %

100,00 %

Neinvestiční
dotace MŠMT
50,75 %

Přijaté dotace

Neinvestiční účelové
dotace SR ostatní
7,99 %
Převody z vlastních fondů
0,04 %
Neinvestiční dotace
od obcí a krajů

Vlastní příjmy

0,51 %

Neinvestiční dotace
ze zahraničí
0,02 %
Souhrnný dotační vztah
0,84 %

Neinvestiční dotace
od Regionální rady
0,19 %

Kapitálové příjmy
0,30 %

Nedaňové příjmy
3,08 %

I
Investiční
dotace SR
0,93 %
Daňové příjmy
30,32 %

Investiční dotace
od Regionální rady
4,97 %

Investiční dotace od obcí a krajů
0,01 %
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Struktura výdajů rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014 – skutečnost
v tis. Kč

Osobní
výdaje

Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční Investice ZK Investiční
výdaje
transfery
výdaje
dotace
fondů
zřizovaným
PO

Investiční
půjčené
prostředky

Investiční
transfery
ostatní

Investiční
výdaje
fondů

Celkové výdaje

181 852

946 817

6 254 821

326 861

106 649

640 567

58 316

12 351

375 468

8 903 702

2,04 %

10,63 %

70,25 %

3,67 %

1,20 %

7,19 %

0,65 %

0,14 %

4,23 %

100,00 %

Neinvestiční
transfery
70,25 %

Neinvestiční výdaje
10,63 %
Osobní výdaje
2,04 %

Běžné výdaje
86,59 %

Investiční
výdaje fondů
4,23 %
Investiční
transfery ostatní
0,14 %

Investiční výdaje
13,41 %

Investiční půjčené
prostředky
0,65 %

Investiční dotace
zřizovaným
7,19 %

Investice ZK
1,20 %

Neinvestiční
výdaje fondů
3,67 %
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Krizové řízení ve Zlínském kraji
2000–2015

Krizovým řízením se rozumí jednak analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik, ale především plánování, organizování, realizace a kontrola činností prováděných v souvislosti s přípravou na řešení
krizových situací a samotné řešení krizových situací.
Zároveň se vznikem krajů začaly platit i krizové zákony, které svěřily zásadní rozhodnutí při řešení krizových situací do rukou hejtmanů krajů a starostů obcí jako výkon státní správy v přenesené působnosti.
Od počátku existence Zlínského kraje byly krizové zákony realizovány. Přitom byla respektována
zásada minimálních nákladů jak v oblasti personální, tak v oblasti materiální a zásada, že krizová
situace určitě nastane, jenom nevíme, jaká to bude krizová situace a kdy a kde to bude.
Organizace krizového řízení
Nejsložitějším obdobím z hlediska organizace byla léta 2001–2002. V té době vznikl Zlínský kraj,
existovaly a zanikaly okresní úřady, nebyla vyjasněna otázka obcí s rozšířenou působností, formoval se Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Policie České republiky ve Zlínském kraji patřila
pod Správu Jihomoravského kraje i pod Správu bývalého Severomoravského kraje, okresní vojenské správy procházely transformací přes územní vojenskou správu až po Krajské vojenské velitelství,
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska fungovalo v bývalých okresních strukturách a připravovalo
se na založení krajské organizace. Orientace v kompetencích a odpovědnostech byla proto velmi
složitá.
Přesto již 15. května 2001 proběhlo pod vedením hejtmana Františka Slavíka první zasedání Bezpečnostní rady Zlínského kraje a na druhém zasedání 29. listopadu 2001 byl zformován Krizový
štáb Zlínského kraje. Tím byly položeny základy celého krizového řízení a 25. března 2002 proběhlo
historicky první cvičné svolání Krizového štábu Zlínského kraje do obce Rusava.
Přelomem v celé oblasti krizového řízení bylo zasedání Bezpečnostní rady Zlínského kraje
28. listopadu 2002. Na tomto zasedání byl stanoven jasný řád ve všech oblastech, bylo rozhodnuto
o dosažitelnosti členů krizového štábu, o systému svolávání, vybavení krizového štábu, způsobu zpracování krizového plánu, o spolupráci s povodňovou komisí, se složkami integrovaného záchranného
systému, o zavedení systému řízení a metodické pomoci kraj – obec s rozšířenou působností – obec.
Od zániku okresních úřadů dne 31. prosince 2002 začal fungovat systém krizového řízení ve Zlínském kraji na základech, které byly položeny na tomto jednání Bezpečnostní rady. Celý systém krizového řízení byl členům Krizového štábu Zlínského kraje objasněn na dalším cvičném svolání dne
13. února 2003.
Tato organizace krizového řízení se nepatrně změnila v roce 2010, kdy vstoupila v platnost novela
krizového zákona. Některé nejasné kompetence byly upřesněny a ještě více se prohloubila nezastupitelná role hejtmana kraje, starosty obce s rozšířenou působností a starosty obce. Byla zdůrazněna
spolupráce orgánů územních samosprávných celků se všemi složkami integrovaného záchranného
systému, především s Hasičským záchranným sborem, s Policií České republiky a se Zdravotnickou
záchrannou službou.
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Příprava na řešení krizových situací
Základem přípravy na řešení krizových situací je zajištění akceschopnosti a připravenosti orgánů
a pracovníků krizového řízení na zvládání mimořádných událostí a krizových situací. Pilířem v této
oblasti je odborná připravenost a jednotná metodická příprava ve Zlínském kraji. Všichni pracovníci
krizového řízení jsou povinni absolvovat zkoušky odborné způsobilosti jako základní předpoklad pro
výkon této činnosti. Odborná způsobilost všech pracovníků krizového řízení ve Zlínském kraji se stala
během patnáct let již samozřejmým standardem.
Odborná část přípravy na řešení krizových situací zahrnuje oblasti, které v podstatě kopírují možná rizika jejich vzniku ve Zlínském kraji. Jedná se o přípravu na řešení povodní, o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami, opatření pro případ nemocí, infekcí, sněhových kalamit, rozsáhlých požárů, dopravních nehod s rozsáhlými následky, průmyslových
havárií, úniků nebezpečných látek, opatření pro případ ropné nouze a také o velkou část problémů
spojených se zajišťováním obrany České republiky.
Logistickou podporou pro plnění těchto úkolů je budování a údržba pracovišť krizového řízení,
ochrana utajovaných informací zejména ve vojenské oblasti, zajištění rozsáhlé oblasti hospodářských
opatření pro krizové stavy a připravenost všech složek pro zajištění obnovy území postiženého živelní pohromou. Splnění těchto opatření by samozřejmě nebylo možné bez výrazné podpory kraje
a obcí směrem ke složkám integrovaného záchranného systému. Jedná se o spolupráci a podporu
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, jednotek požární ochrany sborů dobrovolných
hasičů obcí, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Policie České republiky, Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, ale i ostatních složek integrovaného záchranného systému, zejména Armády České republiky, městských policií, Horské služby Beskydy, Českého červeného
kříže a řady dalších.
Zvláštní oblast přípravy na řešení krizových situací tvoří cvičení. Novelou krizového zákona byla
větší část povinností přesunuta do gesce Hasičského záchranného sboru a Zlínský kraj se na cvičeních podílí na operační úrovni. V roce 2007 přesto zorganizoval Zlínský kraj cvičení Benzen 2007
a v roce 2008 Trauma 2008. Cvičení Benzen 2007 potvrdilo připravenost všech složek integrovaného
záchranného systému realizovat rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí, prokázalo rovněž materiální připravenost krizového štábu na plnění úkolů ve složitých podmínkách a efektivnost
spolupráce krizového štábu kraje i štábu obce s rozšířenou působností se starosty obcí postižených
havárií. Cvičení Trauma 2008 prověřilo schopnost nemocnic zvládnout hromadný příjem pacientů s komplikovanými zraněními a zároveň odhalilo některé možné problémy. Obě cvičení potvrdila funkčnost integrovaného záchranného systému a organizace krizového řízení na úrovni orgánů
územních samosprávných celků.
Zákonnými opatřeními přípravy na řešení krizových situací jsou krizové plánování, prevence závažných havárií, budování pracovišť krizového řízení, hospodářská opatření pro krizové stavy, zajišťování obrany České republiky a podpora složek integrovaného záchranného systému.
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Krizové plánování
V oblasti krizového plánování se nejvíce projevuje spolupráce Zlínského kraje se všemi složkami
integrovaného záchranného systému. Základem je Krizový plán Zlínského kraje, ze kterého vychází všechny ostatní dokumenty – Havarijní plán Zlínského kraje, Povodňový plán správního obvodu
Zlínského kraje, Dílčí plán obrany Zlínského kraje, Pandemický plán atd.
Vývoj Krizového plánu Zlínského kraje, zpracovaného Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje ve spolupráci se všemi zainteresovanými úřady a organizacemi, přesně dokumentuje vývoj
v oblasti krizového řízení. Od několika tisíce stránek, tabulek a map se dospělo k elektronickému
krizovému plánu, který je dostupný všem pracovníkům krizového řízení v obcích s rozšířenou působností v komfortní elektronické verzi. V krizovém plánování se bude pokračovat odstraňováním
zbytečných duplicit a zlepšováním provázanosti všech plánů.
Prevence závažných havárií
Prevence závažných havárií je důležitou oblastí systému preventivních opatření v zajištění bezpečnosti obyvatel, zachování životního prostředí a majetkových hodnot na území kraje. Po povodních je
havárie spojená s únikem nebezpečných látek druhým největším rizikem ve Zlínském kraji.
Nebezpečné chemické látky se dnes nevyskytují jen v chemickém průmyslu, ale díky jejich přepravě a jejich širokému využití v běžném životě se již dotýkají každého z nás. Celosvětová roční produkce
chemických látek se zvýšila z 1 milionu tun v roce 1930 na současných 400 mil. tun. Na Evropském
trhu je registrováno okolo 100 000 chemických látek a Evropská unie disponuje největší kapacitou
chemické výroby ze všech zemí.
Přehled provozovatelů nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami
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Státy Evropského společenství se shodly na jednotné ﬁlozoﬁi pro prosazování aktivní prevence
chemických havárií, jež v roce 1982 vyústila v přijetí směrnice označované jako SEVESO. V České
republice byl přijat zákon o prevenci závažných havárií a u Krajského úřadu Zlínského kraje zabezpečuje státní správu na úseku prevence závažných havárií způsobených chemickými látkami oddělení
pro zvláštní úkoly v rámci krizového řízení a havarijního plánování.
V současnosti je na území Zlínského kraje v evidenci šestnáct provozovatelů zařazených do systému prevence. Jedná se o výrobu základních surovin pro chemický průmysl, výrobu plastů, barev,
šicích jehel, integrovaných obvodů, skladování a úpravu výbušnin, průmyslových trhavin a skladování pohonných hmot. Na území kraje je nakládáno s nebezpečnými látkami a přípravky od vysoce
hořlavých, oxidujících, výbušných až přes vysoce toxické a nebezpečné životnímu prostředí. Mezi
nejčastější identiﬁkovaná rizika patří požár, výbuch, únik toxických látek do ovzduší, znečištění životního prostředí, resp. dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Krajský úřad zpracovává a pravidelně aktualizuje informace určené veřejnosti v zóně havarijního
plánování o nebezpečí závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím
chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie. Za dobu existence Zlínského kraje došlo k několika haváriím, které potvrzují nutnost prevence, např. únik mazutu do vodního toku v Rožnově
pod Radhoštěm (2004), požár skládky pneumatik v Uherském Brodě (2007) a Bojkovicích (2008),
únik nafty do životního prostředí u Loukova (2006), únik kyseliny dusičné v obci Břest (2008), výbuch na lince výroby antrachinonu a únik kyseliny chlorovodíkové v Otrokovicích (2013), požár plastů v Chropyni (2011) či technologické havárie s únikem nebezpečných látek ve Valašském Meziříčí
(2013). Zůstává příznivou skutečností, že všechny tyto havárie neměly za následek poškození zdraví
občanů a neměly výrazný vliv na životní prostředí. Činností složek integrovaného záchranného systému, správních úřadů i samotných provozovatelů se podařilo zmírnit důsledky těchto havárií a podle
možností minimalizovat materiální škody.
Budování pracovišť krizového řízení
Základním pracovištěm orgánů krizového řízení jsou stálá pracoviště na úřadech. Vzhledem k povaze úkolů však existují ještě další záložní pracoviště, popř. mobilní pracoviště. Zlínský kraj postupem
času vybudoval Záložní chráněné pracoviště krizového štábu a Pojízdné pracoviště krizového štábu,
která jsou předurčena pro konkrétní činnost krizového štábu nebo stálých pracovních skupin při
řešení krizových situací a větších mimořádných událostech.
Pojízdné pracoviště bylo vytvořeno úpravou vojenského skříňového automobilu PRAGA V3S a doplněním dalšího vybavení pro práci v polních podmínkách (přístřešky, nafukovací stan, nezávislé
osvětlení, vytápění). Vozidlo s přívěsem splňuje všechny požadavky provozu na pozemních komunikacích a další normy spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci ve ztížených pracovních
podmínkách. Pojízdné pracoviště bylo použito při cvičeních, při dnech integrovaného záchranného
systému, při dnech kraje, jako polní nemocnice u vojenského útvaru Bučovice, při některých dětských soutěžích, při rekonstrukci bitvy o Břest apod.
Záložní chráněné pracoviště bylo vybudováno úpravou původního archivu ﬁrmy Baťa. Činnost
členů krizového štábu je podporována moderními technologiemi a zařízeními pro přenos informací
mezi složkami integrovaného záchranného systému a obcemi s rozšířenou působností. Toto pracoviště zabezpečuje vícedenní nepřetržitý autonomní provoz.
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Hospodářská opatření pro krizové stavy
Systém hospodářských opatření pro krizové stavy je tvořen organizačními, materiálními nebo ﬁnančními opatřeními, přijímanými orgány veřejné správy a samosprávy v souvislosti se zabezpečením
nezbytných dodávek výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů.
Základním dokumentem pro zabezpečení činnosti je plán nezbytných dodávek, který je součástí
krizového plánu. Plán zpracovávají, neustále průběžně doplňují a aktualizují v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje pro svůj správní obvod všechny obce s rozšířenou působností a Krajský úřad Zlínského kraje celkově za území kraje.
Zajišťování obrany České republiky
Zlínský kraj musí být připraven vedle řešení nevojenských krizových situací i na řešení krizových
situací vojenského charakteru. K tomu byl zpracován „Dílčí plán obrany Zlínského kraje“. Jedná
se o plánovací dokument, který stanovuje činnosti a jejich zabezpečení při zajišťování obrany České
republiky ve správním obvodu Zlínského kraje, a to jak v míru, tak případně za stavu ohrožení státu
a válečného stavu. V případě hrozby vnějšího napadení České republiky jsou dílčí plány všech krajů
a ministerstev primárním dokumentem pro plánování úkolů k použití sil a prostředků v rámci bezpečnostního systému České republiky.
Podpora složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje
Zánikem okresních úřadů v roce 2002 přešla podpora všech složek integrovaného záchranného systému na Zlínský kraj, a tato je krajem realizována v přenesené i v samostatné působnosti. Největší
část podpory formou dotací plyne do obcí, které mají za povinnost podle zákona o požární ochraně
zřídit jednotky požární ochrany, které se pak podle velikosti, významu a vybavení člení do kategorií
a doplňují činnost profesionálních hasičů.
Každoročně jsou z rozpočtu Ministerstva vnitra, resp. Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) uvolňovány ﬁnanční prostředky pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů a tyto jsou prostřednictvím kraje poskytovány obcím. Nejvíce jsou podporovány
jednotky požární ochrany kategorie II na zabezpečení akceschopnosti. Dále je obcím z těchto ﬁnančních prostředků proplácena příprava velitelů a strojníků k získání odborné způsobilosti, specializační
kurzy pro členy jednotek, výdaje za uskutečněný zásah a výdaje na věcné vybavení.
Při přidělování dotací postupuje Zlínský kraj dle rozpisu Hasičského záchranného sboru České
republiky a Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Pokud je v průběhu roku v kraji vyhlášen
krizový stav a jsou ve velké míře nasazeny jednotky sborů dobrovolných hasičů, nebo pokud určené jednotky na výzvu Krajského operačního a informačního střediska jedou pomoci do jiných krajů
likvidovat rozsáhlé požáry či odstraňovat následky povodní, pak tato dotace bývá ministerstvem navýšena.
V samostatné působnosti kraj každoročně podporuje u obcí výstavbu vyrozumívacích a varovacích
systémů, nákup a opravy hasičské techniky a věcných prostředků požární ochrany. O tyto dotace
je velký zájem a obce o ně žádají na základě pravidel pro přidělování dotací z rozpočtu Zlínského
kraje. Bohužel, ne každé obci lze vyhovět, a to hlavně z důvodu omezených ﬁnančních prostředků. Ze statistik vyplývá, že objem žádostí o dotaci na tuto oblast bývá i čtyřikrát vyšší než přidělený
objem ﬁnančních prostředků. Za přispění kraje si 84 obcí a měst vybudovalo nebo rozšířilo obecní
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rozhlasy, 25 obcí a měst si pořídilo novou cisternovou automobilovou stříkačku, desítky obcí a měst
si za příspěvek od kraje pořídilo zásahové dopravní automobily. Nejvíce však obce žádají prostředky
na obnovu zásahového vybavení. Celkem bylo od roku 2002 vynaloženo na podporu dobrovolných
hasičů 156 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 70 mil. Kč a z rozpočtu kraje 86 mil. Kč. Výše dotací
obcím v jednotlivých letech na podporu hasičů jsou uvedeny v grafu.

Dotace obcím na podporu dobrovolných hasičů
státní dotace

dotace kraje
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Za ﬁnančního přispění kraje v celkové výši 15,5 mil. Kč si rozšířil své vybavení i Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Můžeme vzpomenout budování krajského operačního a informačního střediska, výcvikového polygonu ve Valašských Kloboukách, nákup termokamer, speciálního terénního
automobilu pro lezce, nákup výškové techniky, valníkových kontejnerů i příspěvek na pořízení výcvikového střediska ve stanici Zlín. Každoročně pak kraj ještě částečně hradí i pravidelná cvičení složek
integrovaného záchranného systému.
Pevně zakotvena v rozpočtu Zlínského kraje je podpora pobočných spolků Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska – Okresních sdružení hasičů Zlín, Kroměříž, Vsetín a Uherské Hradiště. Je to nejmasovější organizace kraje a vůbec celé České republiky.
Účelově dělené ﬁnanční prostředky jsou použity na zabezpečení hasičských soutěží mládeže
i dospělých, náborových akcí, na podporu prezentace na veřejnosti – oslavy výročí sborů, setkání
zasloužilých hasičů, na obnovu a údržbu tradičních uniforem, historické techniky a hasičských tradic. Mimo to ještě Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje dostalo dotace např. na organizační zabezpečení Mistrovství České republiky v požárním sportu a jiné akce celorepublikového významu,
sportovně úspěšným sborům je přispíváno na reprezentační účast v požárním sportu v zahraničí, kde
kolektivy i jednotlivci dosahují vynikajících výsledků. Velmi kladně byly touto organizací hodnoceny
i dotace na pořízení služebních osobních vozidel pro jednotlivé okresy. Celková výše dotací pro tyto
pobočné spolky (dříve sdružení) činí téměř 16 mil. Kč.
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V roce 2010 bylo ve Zlínském kraji zřízeno Krajské ředitelství policie Zlínského kraje. Na opravu
sídla krajského ředitelství přispěl kraj částkou 30 mil. Kč a na zabezpečení činností v oblasti krizového řízení podpořil policii dalšími 5 mil. Kč.
Stranou nezůstávají ani ostatní složky integrovaného záchranného systému. Samozřejmostí se stala každoroční podpora Horské služby České republiky – oblast Beskydy, Českého červeného kříže
i Záchranné brigády kynologů Jihomoravského kraje se sídlem ve Vlčnově.
Z oblasti podpory nelze nevzpomenout zahraniční humanitární pomoc. Jedná se hlavně o ﬁnanční dary na obnovu Vysokých Tater po přírodní katastrofě v roce 2004, příspěvek na ozdravný pobyt
dětí z města Lvov v roce 2007, dary na projekty Praha – Haiti v letech 2010 a 2011, Japonskému červenému kříži po zemětřesení v roce 2011 či obětem tajfunu Haiyan, který postihl Filipínskou republiku
v roce 2013.
Další oblastí podpory jsou ﬁnanční dary krajům a obcím při povodních. Zlínský kraj má s povodněmi velkou zkušenost a dobře ví, jak důležitá je ﬁnanční pomoc při odstraňování jejich následků.
Tuto solidaritu vůči jiným krajům projevil v letech 2002, 2006, 2009, 2010 a 2013. Taktéž kraj pomáhá i obcím Zlínského kraje při řešení některých větších mimořádných událostí.
Řešení krizových situací
Krizový plán Zlínského kraje je zpracován v souladu se zákonnými normami a teoreticky zahrnuje
úplný výčet možných krizových situací. Přesto byla svým způsobem překvapením mimořádná událost, která nastala v roce 2003 v souvislosti s válkou v Iráku a v jejímž důsledku bylo nutno přijmout
opatření k ochraně některých objektů. Na základě těchto událostí vznikly dodnes platné zásady pro
bezpečnostní ochranu objektů, na úrovni Zlínského kraje byla přijata Systémová politika bezpečnosti
Krajského úřadu Zlínského kraje a byla zřízena pozice bezpečnostního manažera.
K první vážnější mimořádné události došlo v prosinci 2005, kdy v důsledku sněhové kalamity
nastal rozsáhlý výpadek v dodávce elektrické energie a bylo postiženo 70 000 osob na Vsetínsku,
Valaškomeziříčsku a Rožnovsku. Projevila se těžkopádná spolupráce mezi správními úřady a energetickými společnostmi. Nápravná opatření v této oblasti byla účinná a obdobnou situaci v lednu 2006
a v říjnu 2009 se již podařilo vyřešit daleko organizovaněji. Kromě zmiňovaných požárů a havárií
vznikaly další mimořádné události, jako např. požár v průmyslovém areálu ve Zlíně, vážné dopravní
nehody, pády letadel, nálezy výbušnin, častá rozsáhlá pátrání po ztracených osobách v zalesněných
oblastech, evakuace pomocí vrtulníku z horských oblastí Beskyd nebo Hostýnských vrchů a další,
které byly řešeny spoluprací složek integrovaného záchranného systému a správních úřadů.
Naprosto ojedinělá situace ve Zlínském kraji i v České republice nastala dne 16. října 2014 v prostoru bývalého muničního skladu Vojenského útvaru 1337 Bohuslavice nad Vláří, nyní v areálu
Vojenského technického ústavu, s. p., zřizovaného Ministerstvem obrany. Došlo zde k požáru a následnému výbuchu vojenské munice ﬁrmy IMEX Group, s.r.o., která má pronajaty budovy od Vojenského technického ústavu. Při výbuchu došlo k usmrcení dvou osob. Dne 3. prosince 2014 následoval
výbuch další budovy, kterou měla pronajatu rovněž ﬁrma IMEX Group, s.r.o. Od těchto výbuchů se
tato událost obecně nazývaná jako „Mimořádná událost Vlachovice“ stala nejsledovanější mimořádnou událostí v České republice.
Zvláštnost této mimořádné události spočívala v tom, že zákony řešící oblast zbraní, střeliva, munice, vojenské munice, výbušnin a trhavin nemají přímou vazbu na krizové zákony a orgány samosprá122
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vy nemají v této oblasti žádné kompetence. Přesto se právě Zlínský kraj jako orgán samosprávy a jeho
vrcholní představitelé stali terčem neoprávněných útoků z úrovně některých ústředních správních
úřadů, jejichž představitelé se chtěli zpočátku zbavit jakékoli odpovědnosti. Hejtman Stanislav Mišák
se však dokázal v existující legislativě nejlépe orientovat a je především jeho zásluhou, že se řešení
této mimořádné události podařilo dostat na úroveň odpovědných státních orgánů.
Prostřednictvím vyčerpávajících jednání na nejvyšší úrovni, návštěv předsedy vlády České republiky a ministrů, jednání s občany, jednáním bezpečnostních rad, krizových štábů, koordinačních porad a videokonferencí se podařilo potvrdit, že navedený systém řešení mimořádné události podle
zákona o integrovaném záchranném systému za řízení Policie České republiky a ústřední koordinace
štábem Generálního ředitelství HZS ČR a koordinace hejtmanem Zlínského kraje na úrovni kraje je
správný a jediný možný. Usnesením Bezpečnostní rady státu byl tento postup schválen.
Při řešení mimořádné události byli bohužel nejvíce postiženi občané okolních obcí, především
Vlachovic, Haluzic a Lipové, kteří byli několikrát z preventivních důvodů evakuováni. Na tomto místě je možné již nyní poděkovat všem zasahujícím složkám integrovaného záchranného systému – policistům, pyrotechnikům, hasičům, vojákům, kteří byli povolání k zajištění ostrahy objektu, a zdravotníkům za profesionální a koordinovanou činnost, starostům všech dotčených obcí a krizovým
štábům za činnost při evakuaci, všem charitativním organizacím a vlastníkům ubytovacích zařízení
za zajištění evakuace a samozřejmě všem občanům za kázeň a trpělivost, s jakou k evakuaci a k dalším
opatřením přistupovali a doposud přistupují.
V době zpracování materiálu nelze udělat úplný rozbor této mimořádné události, neboť vyšetřování je teprve v počátcích. Zatím jediným možným objektivním závěrem je to, že je nutná změna
legislativy řešící oblast munice všech kategorií a typů.
Bezesporu největšími krizovými situacemi ve Zlínském kraji však byly povodně v roce 2006
a 2010. Komplexně prověřily připravenost systému krizového řízení od včasné výstrahy a svolání povodňových komisí, řešení krizové situace, vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem, přechod
do nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky až po obnovu území postiženého živelní pohromou. Průběh povodní 2006 a 2010 oproti povodni v roce 1997 se lišil především v tom,
že v roce 1997 neplatily krizové zákony a veškerá tíha odpovědnosti a práce ležela na starostech obcí
a jejich povodňových komisích, kteří neměli potřebnou zákonnou podporu. V roce 2006 a v roce
2010 již řešení povodní probíhalo podle stanovených zákonných norem a nacvičených postupů:
– včasná předpovědní služba a rozeslání výstrah všem povodňovým orgánům;
– svolání povodňových komisí, jejich aktivace, činnost dle vodního zákona, informování občanů;
– vyhlášení stavu nebezpečí, přechod povodňových komisí do krizových štábů, jednotné řízení
ve struktuře Krizový štáb Zlínského kraje – krizové štáby obcí s rozšířenou působností – obce;
– v roce 2006 i 2010 následovalo vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky;
– úzká spolupráce a operativní řízení všech složek integrovaného záchranného systému včetně humanitárních organizací, přičemž důraz je vždy položen na potřeby občanů;
– organizovaný odhad škod po povodni a organizovaná obnova postiženého území, likvidace prvotních následků povodně, hubení komárů, úpravy povodňových a krizových plánů a vyhodnocování
krizové situace.
Při povodních v roce 2006 došlo ke škodám na obecním a krajském majetku ve výši 192 mil.
Kč, v roce 2010 pak ve výši 377 mil. Kč. Potěšitelné je, že nebylo prokázáno úmrtí v souvislosti
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s povodněmi. Díky aktivitě starostů obcí při odhadech škod a při realizaci programů vyhlášených
na obnovu se podařilo uhradit vzniklé škody ve výši 65 % z prostředků státu, zbytek uhradil Zlínský
kraj a města a obce Zlínského kraje.
Každoročně rovněž vznikají ve Zlínském kraji povodně z přívalových dešťů, tzv. bleskové povodně.
Výstraha před těmito povodněmi je místně téměř nemožná a rovněž průběh těchto povodní není
možné účinně ovlivnit. Zlínský kraj se proto soustřeďuje především na propracování systému včasných předpovědí a na alespoň částečnou úhradu škod vzniklých na obecních majetcích. Systém krizových zákonů v České republice je funkční a ve Zlínském kraji je realizován na optimální úrovni.
Poučením z „Mimořádné události Vlachovice“ nebude změna krizových zákonů, ale změna zákonů
týkajících se obecně nakládání s municí a jiným nebezpečným materiálem, jejich vzájemné provázání a napojení na krizovou legislativu.
V krizovém řízení však stále platí a budou platit slova hejtmana Stanislava Mišáka: „Není otázkou,
jestli nastane krizová situace. Otázkou je pouze to, jaká to bude krizová situace, kdy nastane a koho
to postihne.“
Péče o válečné hroby
Zcela samostatnou kategorii tvoří péče o válečné hroby a pietní místa, která by mohla být zahrnuta
např. i do kultury a památkové péče. Protože však gestorem péče o válečné hroby v České republice
je Ministerstvo obrany, byla tato oblast zařazena do odpovědnosti krizového řízení. Není tomu tak
ve všech krajích.
V roce 1999 byla koordinace péče o válečné hroby svěřena Ministerstvu obrany a byl přijat zákon
o válečných hrobech a pietních místech. Přijetí zákona zahájilo kvalitativně novou etapu v historii
péče o válečné hroby a deﬁnuje povinnosti Ministerstva obrany, povinnosti kraje, povinnosti obcí
s rozšířenou působností a povinnosti vlastníka válečného hrobu při péči o válečné hroby. Válečný
hrob je především symbol, který připomíná padlé na různých bojištích a na všech stranách front.
Válečné hroby nedělíme na naše a cizí. Na všechny padlé hledíme jako na oběti hrůz válek. Neposuzujeme je podle národnosti, barvy uniformy ani podle jejich přesvědčení.
Péče o hroby z napoleonských nebo prusko-rakouských válek již dávno žádné emoce nevyvolávají
a mnohdy ani historici nejsou schopni odpovědět na otázku, která z bojujících stran je vzhledem
k nám přátelská a která nepřátelská. U válečných hrobů z první světové války se nikdo nepozastavuje
nad faktem, že hroby připomínají padlé vojáky, kteří bojovali jak za Rakousko-Uhersko, tak proti
němu. Často je na jednom památníku připomenuta památka rakousko-uherských vojáků i československých legionářů a nikoho to nepobuřuje. Naproti tomu v otázce péče o válečné hroby z období
druhé světové války se stále ještě názory některých lidí i organizací rozcházejí.
Česká republika se jako civilizovaný stát zavázala, že bude pečovat o všechny válečné hroby bez
ohledu na to, zda se jedná o hroby našich nebo spojeneckých vojáků, či zda se jedná o hroby vojáků, kteří bojovali proti naší zemi. Proto ke všem válečným hrobům a pietním místům přistupujeme
stejně. V našem kraji koordinuje a metodicky řídí péči o válečné hroby oddělení pro zvláštní úkoly
Odboru Kancelář hejtmana KÚZK. Na obcích s rozšířenou působností jsou pak určení zaměstnanci, kteří tuto oblast zastřešují v rámci celého správního obvodu. Samotnou péči o válečné hroby, tj.
úprava, údržba, označení, umístění pamětní desky, údržba přístupu k válečnému hrobu, zabezpečují
vlastníci válečného hrobu, kterými jsou v převážné většině obce.
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Ve Zlínském kraji se nachází 1 286 válečných hrobů, ve kterých je pohřbeno nebo je jimi připomenuto 19 131 obětí válečných konﬂiktů, z toho 3 493 jich je neznámých, čtyři válečné hroby jsou
z dob napoleonských válek, jeden válečný hrob je z prusko-rakouské války, 340 válečných hrobů
připomíná první světovou válku a v 1 033 válečných hrobech jsou pohřbeny nebo připomenuty oběti
druhé světové války. Část válečných hrobů je společná a připomíná oběti obou světových válek. Zajímavostí a emoce vyvolávající záležitostí jsou válečné hroby ve Valašském Meziříčí, ve kterých jsou
uloženy ostatky vojáků německé armády. Vlastníky těchto válečných hrobů je německá organizace,
která o tyto válečné hroby rovněž pečuje.
Mnohem známější a ve dnech výročí ukončení druhé světové války každoročně navštěvované jsou
válečné hroby na Ploštině, Vařákových pasekách nebo v Prlově, které připomínají utrpení českého
lidu v době nacistické okupace.
Za mimořádné počiny v oblasti péče o válečné hroby je udělována Ministerstvem obrany plaketa
„Péče o válečné hroby“. V minulosti byla tato plaketa udělena obcím Chvalčov, Slavičín, Lipová,
Rudimov, Ostrata, Salaš, Zděchov, Lačnov, Hostišová, Vítonice, Přílepy, Holešov, Napajedla, Huštěnovice, Bořenovice, Rymice, Rusava, Pitín, Lutopecny a dále řadě fyzických osob.
Péče o válečné hroby zahrnuje i jejich evidenci. Databáze válečných hrobů na území České republiky i v zahraničí je přístupná veřejnosti na webových stránkách Ministerstva obrany.
Perspektivy rozvoje krizového řízení ve Zlínském kraji
Patnáct let existence Zlínského kraje znamená v oblasti krizového řízení stabilizaci řídících orgánů,
metodik a přístupů při realizaci krizových zákonů v praxi. Základní prvky systému jsou položeny
a bude následovat cesta zlepšování a především praktická realizace dlouhodobých trendů ve světě
i v České republice. Nespornou pravdou je, že i při proměnném politickém vedení kraje zůstalo
krizové řízení stranou radikálních změn a vyvíjelo se kontinuálně. Za vytvoření těchto podmínek je
nutné všem představitelům Zlínského kraje poděkovat.
Ve Zlínském kraji existuje několik směrů rozvoje krizového řízení: praktická realizace využití optické sítě Net 21 pro oživení projektu „Informační, vyrozumívací a varovací systém“, který by měl
pomoci orgánům krizového řízení při řešení krizových situací, aktivity v oblasti kontrol dosažitelnosti
krizových štábů, jejich aktivace, využití moderní techniky jako podpora pro rozhodování, zkvalitnění
pracovišť krizového řízení na všech úrovních, zajištění jejich odolnosti za všech situací, prohloubení
spolupráce všech složek integrovaného záchranného systému se správními úřady – to vše při relativně nízkých pořizovacích a provozních nákladech. Moderní technika při řešení krizových situací však
nikdy nenahradí člověka. Proto je samozřejmým základem zvyšování znalostí a schopností všech
pracovníků krizového řízení a zároveň dosažení jisté úrovně znalostí všech občanů Zlínského kraje
o chování v době mimořádných událostí nebo při krizových situacích.
Nikdo si nepřeje, aby ve Zlínském kraji vznikla jakákoli krizová situace. Bohužel, v dnešním světě
toto přání pravděpodobně nebude naplněno, a proto se musíme smířit se vzděláváním v oblasti krizového řízení a s vynakládáním prostředků pro přípravu na řešení krizových situací.
Ing. Karel Malinovský, leden 2015
(vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly Odboru Kancelář hejtmana KÚZK od r. 2001)
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Byli jsme tak trochu státem ve státě

Motto:
Paměť je zatížená dobrou vlastností,
že některé vzpomínky potlačí a jiné upřednostní,
takže minulost se nám může jevit jako úplně jiný sled událostí,
než jaká byla historická realita.
Dějiny krajského regionálního školství se píší od roku 2000, kdy bylo zrušeno odvětvové řízení školství v České republice a v duchu rezortu, který měl a má zbytnělou tendenci k poslušnosti, byla se vší
důsledností realizována reforma veřejné správy. Skutečnost, že v jiných rezortech se tak nestalo, se
projevuje současnou tendencí centrálních úřadů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nevyjímaje, pokoušet se znovu vrátit kompetence z krajů zpět do Prahy.
Do funkce vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu KÚZK jsem nastoupil v roce 2001 z pozice ředitele Centra odborné přípravy technické v Kroměříži. V této střední škole jsem nepřetržitě
od roku 1980 působil na různých pedagogických a vedoucích pozicích.
Během několika měsíců od mého nástupu na krajský úřad, resp. ke konci roku 2001 se Zlínský
kraj stal zřizovatelem 158 škol a školských zařízení, příspěvkových organizací, zatímco Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy si ponechalo zřizovací kompetence ke čtyřem příspěvkovým organizacím na území kraje.
V počátku nás čekalo koncipování odboru školství, který byl počtem zaměstnanců (72) největší,
jeho zaměstnanci tvořili třetinu všech pracovníků úřadu. Ředitel úřadu s chutí říkal, že jsme stát
ve státě, ale bral jsem to spíše jako pochvalu a výzvu pro utváření koncepční i obsahové různorodosti
práce vznikajícího odboru. Vše bylo nové, úřad byl budován na bázi manažerské důvěry, vznikaly
vnitřní normy a hodně úsilí bylo věnováno budování klimatu, vize a profesionality úřadu jako celku,
a tím i jeho odborů. Veřejná správa na úrovni krajů byla ve svém zrodu a ladění míry mezi samosprávou a státní správou bylo zajímavým obdobím pro nás všechny, kteří jsme mohli u toho být.
V roce 2001 byla odborem zpracována první Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
ve Zlínském kraji, která byla schválena zastupitelstvem kraje. Žádné další zprávy již nebyly tak vášnivě diskutovány a připomínkovány. Při jejich zpětném čtení je vidět, k jakým změnám docházelo
v regionálním školství v celé jeho historii.
Financování regionálního školství je kapitolou samou o sobě. To, že stát ponechal přerozdělení
peněz na platy všech škol a školských zařízení v kompetenci krajských úřadů, je věcí nevídanou a považuji to dodnes za dobrý počin, který umožnil objektivní ﬁnancování regionálního školství. Řádově
pracujeme se 4 mld. Kč, nepříznivým demograﬁckým vývojem, sliby ministerstva školství o přípravě
reformy ﬁnancování a propadajícím se průměrným platem pracovníků regionálního školství. Přesto
hodnotím uplynulá léta jako úspěšná. Podařilo se nám po celou dobu existence kraje udržet sociální
smír, spolupracovat korektně se zástupci krajského odborového svazu a vždy vysvětlit nepopulární změny, které musíme realizovat směrem k výši krajských normativů s dopadem do výše platů
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pracovníků. Za těmito slovy je spousta práce, která není vidět, a v tomto případě bych řekl, že je to
dobře a svědčí to o profesionální práci všech, kteří se na rozpočtování podílejí.
Rok 2002 již byl rokem optimalizačních změn a investiční aktivitou směřující k rekonstrukcím
dětských domovů na zařízení s rodinnými buňkami, což výrazně ovlivnilo jejich vzhled a komfort,
který mají děti v nich pobývající. Do dnešního dne je to výrazné pozitivum, svým rozsahem jedinečné i v rámci České republiky.
Roky 2001 a 2002 byly poznamenány prací na tvorbě strategických dokumentů a koncepcí. V orgánech kraje byly schváleny: Koncepce prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve Zlínském kraji 2002–2004, Akční plán prevence sociálně patologických jevů v působnosti Odboru školství,
mládeže a sportu KÚZK na léta 2002–2004 a řada dalších. Tyto koncepční materiály vznikaly zespodu, jejich existence byla vyvolána potřebou nastavit směr, kterým jsme se chtěli a chceme v kraji ubírat.
Rok 2002 byl bohatý na události: poprvé zasedala Komise Rady Zlínského kraje pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Jako první kraj jsme v lednu ustavili Radu pro rozvoj lidských
zdrojů Zlínského kraje, která se pak v roce 2009 transformovala na Komisi Rady Zlínského kraje pro
rozvoj lidských zdrojů a schází se dodnes. Po prvních letech, kdy tato platforma pracovala na bázi
dobrovolného svazku odborníků z veřejné správy, státních institucí, vysokých škol a ﬁrem, byla práce
opravdu dělná a výstupy užitečné. Po její transformaci, domnívám se, už není její přínos tak výrazný.
Důležitým počinem roku 2002 bylo historicky první ocenění pedagogů Zlínského kraje za jejich
významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Slavnostní akt oceňování byl situován
do prostor Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a soška sovy coby symbolu moudrosti se stala nejvýraznějším artefaktem spojeným s tímto oceněním. Do roku 2014 bylo navrženo celkem
769 pedagogů a oceněno bylo 250 z nich.
K ocenění učitelů přibylo ještě téhož roku také oceňování žáků středních a základních škol Zlínského kraje za jejich úspěchy v různých oblastech činnosti, popř. za mimořádný čin. Setkání, která
se konají pravidelně zpravidla na konci každého školního roku, jsou plná silných příběhů a často
i dojemným důkazem toho, jak jsou mladí lidé stále skvělí, v řadě věcí skutečně vynikající a obavy
o budoucnost mladé generace jsou tváří v tvář jejich úspěchům zbytečné…
Další oblastí, v níž bylo potřeba ocenit dobré příklady v praxi a připravit vhodné dotační programy, byl a je sport a volný čas mládeže. Proto byl již v roce 2001 založen Fond mládeže a sportu pro
podporu neinvestičních dotací směrem k organizacím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. V roce
2002 byla zahájena tradice oceňování nejlepších sportovců Zlínského kraje. Z této akce se stala každoroční společenská událost a svátek sportu i jeho příznivců.
Změny kompetencí krajského úřadu v regionálním školství byly na denním pořádku, ve vazbě
na konkurzy ředitelů základních škol, rejstříkové změny apod. V roce 2003 vzniklo sloučením pěti
organizací jedno středisko služeb školám a kraj zřizoval celkem 149 škol a školských zařízení. Významným mezníkem byl vznik zastupitelstvem kraje schváleného, historicky prvního Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje. Jeho přípravě předcházel rok
práce: připomínkování, doplňování, vysvětlování a bouřlivé projednávání v orgánech kraje. Tento
proces byl úžasný svým rozsahem, nasazením i získanými zkušenostmi při přípravě takto důležitého strategického dokumentu. V témže roce bylo realizováno první slavnostní ocenění preventivních
programů a školních metodiků prevence, kterému předcházelo hodnocení programů škol z celého
kraje. V tomto oceňování kraj pokračuje dodnes.
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Od roku 2003 je také realizován projekt Českého olympijského výboru pod názvem Olympiáda
dětí a mládeže. Celkem byla výprava žáků základních škol našeho kraje na dvanácti olympiádách
(šesti letních a šesti zimních). Zlínský kraj byl také pořadatelem dvou olympiád: v roce 2008 zimní
a v roce 2013 letní. Setkání úspěšných sportovců s hejtmanem slavnostně rámuje každé skončené hry.
Rok 2004 byl začátkem období převodu zřizovatelských funkcí ke střediskům volného času i domů
dětí a mládeže do kompetence měst. Tento proces jednání s městy a Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy trval tři roky a byl ukončen v roce 2007 převodem posledních tří zařízení.
V roce 2004 bylo také poprvé vyhlášeno ocenění dobrovolných pracovníků s mládeží. Do posledního
vyhodnocení v roce 2014 se sešlo za všechny roky celkem 490 nominací a bylo oceněno 215 dobrovolníků.
Celou řadu změn v práci odboru i ve školách přinesl nový školský zákon přijatý v roce 2005.
Jednalo se o první změnu zákona od roku 1989. Vznik pojmů jako „rámcový vzdělávací program“,
„školní vzdělávací program“, „rada školy“ byl počátkem dlouhé etapy jejich naplňování konkrétním
obsahem, abychom později zjistili, že tato cesta nebyla zrovna šťastná. Ale to se již v historii našeho
školství občas děje.
Počet krajem zřizovaných organizací v gesci Odboru školství, mládeže a sportu KÚZK klesl v roce
2005 na 144 a v roce 2007 na 119.
Podzim roku 2006 byl poznamenán přípravou krajského projektu „Optimalizace přijímacího řízení“, který byl následně realizován od školního roku 2007/2008 v základních školách v 9. třídách
a zjišťoval schopnosti a předpoklad žáků pro úspěšné přijetí a studium na střední škole pro ně vhodné. Testované studijní výsledky žáků základních a středních škol jsou v našem kraji dlouhodobě
na vynikající úrovni.
V roce 2007 Zlínský kraj jako první spustil ﬁnanční motivační systém „Podpora řemesel v odborném školství“, který se týká až do dnešního dne žáků vybraných oborů všech škol bez ohledu na jejich
zřizovatele. Jsem přesvědčen, že je to jedno ze tří opatření, která vedou k uvážlivé volbě vzdělávací
cesty a k nezrušení trhem práce žádaných profesí. Další dvě opatření jsou stanovení počtu otevíraných tříd maturitních oborů a jednotné přijímací zkoušky na všech středních školách, které kraj
zřizuje.
V roce 2007 byla také uskutečněna první krajská konference k primární prevenci, kterou organizuje odbor školství každý rok.
Rokem 2007 byla zahájena ﬁnanční podpora mládežnického sportu, výhradně určená na sportovní činnost a rozvoj dětí a mládeže. V této souvislosti bych se ještě zmínkou vrátil do let 2004
a 2005, kdy Zlínský kraj vyhlašoval Podprogram na výstavbu, technické zhodnocení a opravy sportovišť a sportovních zařízení na území Zlínského kraje. V dalších letech se již nepodařilo vyčlenit volné
prostředky a podpora byla a je jednorázová na konkrétní investiční akce přímou dotací z rozpočtu
kraje.
Na úspěšný projekt testování žáků základních škol navázal v roce 2010 projekt jednotných přijímacích zkoušek, které byly poprvé realizovány pro školní rok 2010/2011, tehdy v jediném kraji v České
republice. Do dnešního dne se podařilo ve spolupráci se školami stanovit minimální podmínky pro
přijetí žáků do maturitních oborů. Ministerstvo školství reagovalo až v roce 2014, kdy pro školní rok
2015/2016 začne tyto zkoušky garantovat a také ﬁnancovat stát.
Nepříznivý demograﬁcký vývoj (počet žáků ve školách zřizovaných krajem od roku 2009 klesl
z 31 564 na 24 000 v roce 2014) si vynutil optimalizační projekty, z nichž každý by byl na samostatný
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neopakovatelný příběh. Již v té době docházelo k nárůstu žáků v mateřských školách, na což upozorňoval rovněž zmíněný dlouhodobý záměr, ale – jak se později ukázalo – marně.
Rok 2011 byl prvním rokem státní maturitní zkoušky. Krajský úřad řešil při jejím náběhu 320
žádostí o přezkoumání výsledků.
V roce 2013 fungovalo v kompetenci kraje 100 školských příspěvkových organizací a tento kulatý
počet platí v době vydání této publikace.
Samostatnou kapitolou by byla oblast zahraniční spolupráce, mezinárodních projektů, projektů
hrazených z operačních programů Evropské unie a určitě i řada dalších, za což se těm, kteří u toho
byli, omlouvám.
Rovněž investiční výstavba, která přešla v roce 2004 do gesce odboru investic, byla v rezortu školství svým objemem významná. Bylo zatepleno řádově čtyřicet objektů škol, vybudovány moderní
školní dílny, centra technického vzdělávání v Uherském Brodě, ve Vsetíně, v Kroměříži, Uherském
Hradiště a v dalších městech. Správě a využívání majetku kraje v gesci odboru školství je věnována
velká pozornost a každoročně se jedná řádově o 500 mil. Kč, které jsou využity ze zdrojů kraje a další
stomilióny z jiných dotačních titulů.
Mohu tvrdit, že regionální školství je budováno systémově a kompetence, které kraj má v této
oblasti, jsou využívány uvážlivě, koncepčně a s dlouhodobými dopady na vzdělanostní nabídku, její
kvalitu a územní členitost našeho kraje.
Školství ve Zlínském kraji, a to jak základní tak i střední, dosahuje ve srovnání s ostatními kraji
České republiky velmi dobrých výsledků ve všech parametrech a jeho pracovníci si zaslouží pochvalu. Domnívám se, že i rozloha našeho kraje, kde se více či méně všichni partneři v oblasti vzdělávání
znají, je ideálním předpokladem pro hledání společných cest.
V budoucnosti nás čeká další optimalizace škol, která již bude více akcentovat oborovou specializaci, územní dostupnost a efektivní využívání současných kapacit škol. Čeká nás vypořádání se
s reformou ﬁnancování regionálního školství, kterou se nedaří Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy uspokojivě dokončit. Budeme dále systémově se školami pracovat na zvýšení kvality vzdělávání a k tomu využívat všechny nástroje, které máme k dispozici. A samozřejmě budeme nadále
otevřeným a vstřícným místem výkonu státní správy ve školství.
PhDr. Stanislav Minařík, září 2014
(vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚZK od r. 2001,
s přestávkou v letech 2007–2008, kdy působil jako vedoucí Odboru Kancelář hejtmana KÚZK,
odbor tehdy vedl Mgr. Petr Pavlůsek, prvním vedoucím byl Ing. Jiří Vařecha)
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Společnost je nebezpečně tolerantní
k porušování zákona

Vývoj v oblasti dopravy zevrubně popisuje v následující kapitole kolega Pavel Kavan, takže se zmíním
jen krátce o dojmech, které jako vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚZK vnímám
hodně intenzivně. Naše práce byla v průběhu uplynulých patnácti let ovlivňována hospodářskými
a politickými změnami v České republice. Od roku 2000 se ve funkci vystřídalo dvanáct ministrů dopravy, což se samozřejmě odráželo v celé šíři činností, které spadají do našich kompetencí, především
v agendách tzv. přenesené působnosti, tedy tam, kde vykonáváme státní správu.
Velmi výrazně se toto pnutí ve společnosti projevilo zejména v nízké akceptaci právních norem,
přesněji řečeno v pohrdání zákonem. Je zcela zřejmé, že v oblasti zákona č. 361/2000 Sb., o silničním
provozu, společnost obecně toleruje tzv. drobné páchání přestupků a následné vyhýbání se vlastní
odpovědnosti za spáchaný skutek, například za opakované řízení pod vlivem alkoholu. Někteří lidé,
kteří se takto riskantně chovají, si pak na svou obhajobu najímají specializované poradenské a advokátní kanceláře, aby se vyvlékli z trestní zodpovědnosti za skutky, kterými bezohledně ohrožují nejen
sebe, ale i další účastníky silničního provozu. Je zarážející, jak je společnost k těmto jevům tolerantní
a shovívavá. Snaha úředníků, kteří se nehodlají s daným stavem smířit, potom často končí soudním
řízením, přičemž je však nutno vyzvednout skutečnost, že v soudních sporech, u kterých rozhodovaly
krajské soudy po 1. lednu 2011, zaznamenáváme úspěšnost 81 %.
Situace se změnila i v oblasti zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, kde rovněž narůstají
počty porušení jeho ustanovení. Konkrétně například často dochází k nedodržování stanovené
doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek nebo doby odpočinku při práci řidičů. Má to své
důvody. Dopravní ﬁrmy při výběrových řízení jsou tlačeny do minimální ceny za přepravní výkon
a toto musí kompenzovat zvyšováním časových výkonů vozidel, tedy i osádek, a zvyšováním tonáže vozidel, někdy i nad stanovené limity. Zlínský kraj jako jediný z mála krajů provozuje silniční
váhu u bývalého hraničního přechodu ve Starém Hrozenkově a zajišťuje prostřednictvím mobilních vah i vážení vozidel v jiných částech regionu, čímž přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního
provozu. Nabízí se otázka, zda výběrová řízení na dodavatele přepravních služeb, jejichž jediným
kritériem je cena, jsou vůbec ještě v souladu se základním sociálním a hmotným rozvojem společnosti.
Ne všechny stránky činnosti našeho odboru jsou ale takto problematické a určitě se máme z čeho
radovat – a to zejména v oblasti samosprávného působení kraje.
Díky úspěšnému cílevědomému lobbingu se Zlínskému kraji ve spolupráci s obcemi podařilo
docílit dovedení dálniční sítě do našeho kraje a zajistit pokračování přípravy dalších velkých staveb,
jako je například silnice R49 z Hulína do Fryštáku a dále na státní hranice se Slovenskem, R55
z Otrokovic směrem na Bzenec, silnice na Valašsku I/57 a I/35. Dále je věnována velká pozornost
i rekonstrukcím a modernizacím železničních tratí č. 331 z Otrokovic do Vizovic nebo č. 280 z Hranic na Moravě přes Vsetín do Horní Lidče a dále směrem na Slovensko aj. Zde je třeba vzpomenout
zásluhu všech hejtmanů a také radních a náměstků, kteří měli či mají rezort dopravy ve své kompetenci.
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Ke zlepšení kvality silnic I. třídy v majetku státu přispívá svou činností i oddělení silničního hospodářství jako speciální stavební úřad a silniční správní úřad.
Nezanedbatelné ﬁnanční prostředky kraje byly v uplynulých letech využity spolu s evropskými
dotacemi v rámci regionálního operačního programu na zvýšení kvality páteřní silniční sítě v majetku kraje (silnice II. a III. třídy), celková investovaná částka ročně činila okolo 400 mil. Kč. Zlínský kraj je připraven pokračovat, prostřednictvím své organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje,
ve zkvalitňování silnic i v novém programovacím období Evropské unie v letech 2014–2020.
Za pozitivní považuji založení nové krajské společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského
kraje v roce 2005, která svojí činností spolu s oddělením veřejné dopravy přispívá k racionalizaci
veřejné dopravy a nově připravuje výběrová řízení na dopravce ve veřejné linkové dopravě. Zavedení
dispečinku veřejné dopravy, provozovaného touto společností, nám pomůže k hlubší analýze přepravních výkonů na jednotlivých linkách a k uplatnění těchto informací právě v rámci výběrových
řízení.
Velmi si vážím obcí našeho kraje, které přispívají z vlastních rozpočtů do systému veřejné linkové
dopravy a zajišťují tím solidární systém, který umožňuje udržitelný rozvoj i malým obcím, jež jsou
dopravně méně přístupné. Díky tomuto systému je dnes linková autobusová doprava ve Zlínském
kraji i v celorepublikovém srovnání na poměrně vysoké úrovni, a dosahuje se tím uchování osídlení
na venkově, neboť jen lidé a jejich činnost vytvářejí hodnoty a krásné životní prostředí, které obohacuje nás všechny.
Ing. Emílie Slavíková, říjen 2014
(vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚZK od r. 2006,
předtím odbor vedl Ing. Petr Stloukal)
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Jak se v kraji vyvíjela doprava

Doprava v celospolečenských souvislostech
Doprava ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života, protože zajišťuje spojení
mezi lidmi, umožňuje územní dělbu práce, a tím přispívá k celkovému rozvoji. Doprava sama o sobě
nevytváří žádnou hmotnou produkci, těžko si však lze jakoukoli hospodářskou činnost představit bez
jejího zapojení.
Dopravní a technická infrastruktura u nás je ve srovnání s úrovní v rozvinutých evropských státech
nedostatečná, zanedbaná kvalitativně i kvantitativně a potřebná náprava bude dlouhodobá a přirozeně limitovaná ﬁnančními prostředky. Bohužel v poslední dekádě Česká republika ztratila svou
schopnost racionálně, efektivně a systematicky budovat dopravní, a to především silniční infrastrukturu. Hrdost a dovednosti sektoru stavebnictví vystřídala nálepka fušerství, předražení a kriminalizace. Vítané snižování realizačních cen se pravděpodobně dostalo za hranici rentability a udržitelnosti
většiny dodavatelů. To může vést k nízké kvalitě odvedené práce, která se může projevit v podobě
předčasných výdajů na opravy a rekonstrukce. Jedním ze zásadních nedostatků současného stavu je
vzájemný „nepřátelský“ přístup státních investorů, projektantů, stavebních dodavatelů a jejich subdodavatelů. Chybí nám kultura a praktická schopnost odborné a transparentní komunikace při řešení problémů mezi veřejnou a soukromou sférou.
Byrokratické dodržování forem převážilo nad obsahem a zdravým rozumem. Máme řadu postupů, pravidel a oﬁciálních názorů, které jsou zcela v rozporu s efektivním hospodařením, mezinárodní dobrou praxí a postupy Evropské unie – nabízí se úsloví, že jsme papežštější než papež. Česká
republika musí zastavit propad v přípravě a výstavbě především páteřní sítě a po neuvážených zásazích personálně nestabilního Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR tento proces znovu
restartovat. Absence kvalitních odborníků a jejich manažerských dovedností na nejvyšších úrovních
řízení přípravy investic, včetně problémů v legislativních podmínkách přípravy, jsou dnes jedním
z limitujících faktorů pro splnění cílů rozvoje dopravní infrastruktury našeho státu. Bohužel se ukazuje, že v poslední době se stává základní prioritou a úkolem celého sektoru dopravy dosažení změny vnímání veřejnosti z nekvalitního, nekompetentního a korupčního obrazu zpět na jeho základní
funkci, tedy budování bezpečné, kvalitní a optimálně propustné dopravní sítě, která napomůže vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj. Je potřeba si uvědomit, že neřešení problémů v dopravě
může vyústit ve velké přímé i nepřímé celospolečenské ztráty.
Vznik a utváření dopravní politiky Zlínského kraje
Po rozdělení Československa bylo rozhodnuto o odklonu dálnice D1 směrem na Ostravu a Polsko
a zařazení původního směru Zlín – Žilina do kategorie rychlostních silnic. Dálnice D1 tehdy končila
u Vyškova a Zlínský kraj byl najednou příhraničním regionem na okraji zájmu centrální vlády.
Na otázku, jaký konkrétní problém kraje považuje za prioritní, první hejtman kraje František
Slavík odpověděl: „Konkrétní problémy našeho kraje jsou dostatečně známy na úrovni okresů i jednotlivých měst a obcí. Je to především dopravní infrastruktura. Zlín leží poněkud mimo hlavní
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silniční tahy, ale jsou již projekty, které přiblíží dopravní spojení s dálnicí D1. Je třeba se také soustředit na dokončení městských obchvatů a kvalitnějších komunikací v zatížených oblastech“.1
Od počátku bylo zřejmé, že ve Zlínském kraji leží historická křižovatka osy tranzitních směrů Moravy ve směru východ – západ, a především sever – jih, v minulosti nazývaná jantarová stezka.
V souladu s „Návrhem rozvoje dopravních sítí v České republice“ z roku 19992 vedly první kroky
Zlínského kraje ke stabilizaci záměrů na území kraje ve smyslu vládou schválené změny územního
plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace.3
Pro dopravní politiku a koncepce Zlínského kraje v oblasti rozvoje dopravní sítě bylo klíčové
schválení Generelu dopravy Zlínského kraje (GD ZK) Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 23. června 2004, který se stal výchozím a závazným dokumentem při pořizování územně plánovací dokumentace na území Zlínského kraje. Generel se stal podkladem pro aktualizace a další strategické
dokumenty jako „Program rozvoje územního obvodu ZK“ (2006), „Politika územního rozvoje ČR“
(2006), „Zásady územního rozvoje ZK“ (2008) a „Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009–2020“
(2009).
Podkladem pro aktualizaci GD ZK (schválenou 14. prosince 2011) byly navazující dokumenty
„Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji“ a „Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského
kraje“, přičemž odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu měl ambici generel dopravy předeﬁnovat z územně plánovacího podkladu na strategii dopravní politiky Zlínského kraje,
která stanovuje hlavní priority rozvoje všech druhů dopravy – tj. silniční, železniční, letecké, vodní
a cyklistické.
Součástí dopravní politiky Zlínského kraje je nepochybně i veřejná osobní doprava. Kraj vždy kvaliﬁkovaně reagoval na situaci ve snaze zbrzdit trvalý pokles přepravovaných osob, omezování spojů s optimálním využitím ﬁnančních prostředků na udržení potřebné dopravní obsluhy. Základním
koncepčním podkladem je první „Plán dopravní obslužnosti Zlínského kraje“ (Dopravní plán) z roku
2012, který představuje (spolu s dalšími dokumenty, např. „Programem rozvoje jednotného dopravního systému Zlínského kraje“ či „Celostátním plánem dopravní obsluhy území“), významný nástroj
pro řešení koncepčních zásahů v oblasti dopravní obslužnosti a dopravní infrastruktury.
Záměry a výstavba dálniční a silniční sítě
Dobudování uceleného dálničního tahu dálnice D1, spojujícího hlavní průmyslové oblasti státu v ose
Praha – Brno – Ostrava, a souvisejících tahů rychlostních silnic R55 a R49 je jednou ze základních
podmínek efektivního napojení ekonomiky státu na evropské struktury, a tím i zajištění dalšího rozvoje Zlínského kraje, České republiky i výhledové infrastruktury Evropské unie.

1 Srov. „Kraje, rok první.“ Deník veřejné zprávy, 28. 2. 2001 [online] [cit. 05.10.2014]. Dostupné z <http://www.
dvs.cz/clanek.asp?id=92665>.
2 Usnesení vlády České republiky č. 741 + P/1999 k Návrhu rozvoje dopravních sítí v České republice do roku
2010.
3 Usnesení vlády České republiky č. 891/2000 o schválení druhé změny územního plánu velkého územního
celku zlínské aglomerace.
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Moravská křižovatka ve směru západ – východ a sever – jih
POLSKO
Opava

směr Hradec Králové

směr Varšava

D1

Ostrava

Olomouc
Přerov

směr Praha

Vyškov

Brno

Vsetín
R49

Hulín

D1

Zlín

Střelná

Uherské
Hradiště

Púchov - Sverepec

R55

RAKOUSKO

směr Poprad

R6

Trenčín

Břeclav

SLOVENSKO

D1

R52

D2

Vídeň
Bratislava

Podkladová data: RÚIAN © ČÚZK

Tato základní teze vyústila v iniciativu Zlínského kraje k podpisu mezivládní dohody mezi Českou
a Slovenskou republikou o propojení R49 – R6 na hraničním přechodu Střelná – Lysá pod Makytou
ve Zlíně dne 20. září 2004 v rámci mezinárodní konference „Česko-slovenské dopravní spojení – cesta
k prosperitě“, která doporučila zařadit rychlostní komunikaci R49 a R6 do mezinárodní sítě TEN-T.
Rychlostní komunikace R49 od Hulína k Fryštáku a ke Slušovicím a perspektivně kolem Vizovic až
na hraniční přechod Střelná, kde se připravuje napojení na slovenskou dálniční síť u Púchova, představuje velmi důležitý prvek z hlediska předpokládaných obchodních vztahů směrem na východ.
Koncept západovýchodního propojení České a Slovenské republiky rychlostní silnicí R49 – R6
představil druhý hejtman kraje Libor Lukáš dne 13. dubna 2005 Edgaru Thielmannovi, řediteli DG
MOVE4 Evropské komise v Bruselu. Navazující jednání statutárního náměstka hejtmana Jaroslava
Drozda s Judit Bertrandovou, koordinátorkou projektů TEN-T pro Českou republiku, v DG MOVE
(13. dubna 2010 a 5. září 2011) v rámci revize transevropské sítě TEN-T měla podpůrný vliv na efektivní vyjednávání Ministerstva dopravy s Jeanem Ericem Pacquetem, ředitelem DG MOVE Evropské
komise, dne 29. září 2011 o zařazení tohoto konceptu do TEN-T.
Na tomto základě došlo v roce 2013 k zařazení do transevropské dopravní sítě5 propojení České
a Slovenské republiky jako 9. nákladního železničního koridoru (Praha – Česká Třebová – Hranice

4 Directorate-General for Mobility and Transport („ministerstvo Komise EU pro dopravu“)
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie
pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU.
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na Moravě – Púchov – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou), včetně souvisejícího silničního propojení
mezi ČR a SR rychlostní silnicí R49/R6 Hulín – Púchov. Uvedený dopravní koridor tedy ﬁguruje
v nejvyšší tzv. hlavní síti (core network), což otevírá cestu k urychlení realizace s podporou fondů
Evropské unie. Zároveň v nižší úrovni tzv. globální síti (comprehensive network) zůstala severojižní,
tzv. jantarová stezka jako druhý železniční koridor (Bohumín – Přerov – Otrokovice – Břeclav) a rychlostní silnice R55 (Olomouc – Přerov – Otrokovice – Uherské Hradiště – Břeclav).
Musíme připomenout, že v roce 2005 byla dokončena výstavba úseku D1 Vyškov – Vrchoslavice,
na kterou bude navazovat výstavba dalších úseků ve směru Kroměříž a Hulín, kde trasa dálnice D1
změní směr na sever a bude pokračovat směrem na Přerov, Lipník nad Bečvou a Ostravu. Kraj v té
době využil všech úrovní jednání k tomu, aby práce na započaté dálnici D1 pokračovaly dle harmonogramu výstavby a do roku 2008 byla dálnice přivedena až do Hulína. Zároveň tehdy probíhající
stavba R55 Otrokovice – obchvat severovýchod byla první komunikací dálničního typu ve Zlínském
kraji (zprůjezdněna 2006).
Pro zvýšení propustnosti silniční sítě vždy byly a jsou v popředí zájmu Zlínského kraje i rekonstrukce a modernizace silnic první třídy, zejména I/50 (která byla – s výjimkou obchvatu Starého
Hrozenkova – již dokončena), I/49, I/35, I/57, na nichž při neexistenci dálniční sítě dochází ke zvyšování intenzity provozu a dopravní zátěže, a tím ke zvyšování dopravní nehodovosti a ke zhoršování
životního prostředí v jejich okolí.
V období let 2008–2011 se podařilo dokončit napojení Zlínského kraje na celorepublikovou síť
dálnic a rychlostních silnic. Byly zprovozněny všechny úseky dálnice D1 na území Zlínského kraje,
a tím dokončeno propojení na Brno a Prahu a opačným směrem na Přerov (v budoucnu i Ostravu).

Vývoj délky dálnic a rychlostních silnic ve Zlínském kraji
Vývoj délky
dálnic a rychlostních silnic ve Zlínském kraji
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Dokončené úseky dálnice D1:
D1 – 0134.1/II. Mořice – Kojetín, II. etapa – 6,6 km / 3,025 mld. Kč (hranice JMK a ZK)
(zahájení 12/2006 – uvedení do provozu 16. 9. 2009, MÚK Kojetín v 10/2008)
D1 – 0134.2 Kojetín – Kroměříž západ, – 4,0 km / 1,060 mld. Kč
(zahájení 05/2006 – uvedení do provozu 23. 9. 2008, včetně zprovoznění MÚK Kojetín)
D1 – 0134.2 Kroměříž západ – Kroměříž východ – 3,0 km / 1,060 mld. Kč
(zahájení 03/2005 – uvedení do provozu 23. 9. 2008, postupně zprůjezdňován dříve)
D1 – 0135 Kroměříž východ – Říkovice – 11,3 km / 6,920 mld. Kč (hranice ZK a OK)
(zahájení 04/2007 – uvedení do provozu 3. 12. 2010 do Hulína, 11. 7. 2011 do Říkovic)
Zároveň se podařilo dokončit propojení rychlostní silnice R55 stavbou 5503 Hulín – Skalka
(10,8 km / 4,597 mld. Kč – zahájení 07/2008, zprovoznění 3. 12. 2010) na obchvat Otrokovic a dokončit západní napojení krajského města na dálniční síť České republiky prostřednictvím silnice I/49,
včetně dokončení rozšíření posledního úseku Malenovice – Otrokovice. Od roku 2011 se ale bohužel
nepodařilo zprovoznit žádný úsek rychlostní silnice ve Zlínském kraji.
Velmi důležitou stavbou především z hlediska bezpečnosti provozu bylo dokončení obchvatu Bánova přeložkou silnice I/50 (4,425 km / 490 mil. Kč, zahájení 10/2008, zprovoznění 11/2010). Průjezd
obcí Bánov byl jednou z největších dopravních závad na celém průběhu silnice I/50, protože průjezdní úsek byl veden velmi nevhodným směrovým a výškovým uspořádáním. Významnou negativní
stránkou byly časté dopravní nehody v obci.
V neposlední řadě byl dokončen první úsek propojení Vsetína a Valašského Meziříčí silnicí I/57
stavby Semetín – Bystřička 1. etapa (2,64 km / 1,24 mld. Kč – zahájení 10/2005, zprovoznění 06/2009).
Úsek Valašské Meziříčí – Vsetín je nejzatíženějším úsekem celé trasy severojižní páteřní komunikace
spojující Opavu a Nový Jičín směrem na Slovensko a je základem dopravního systému v údolí Vsetínské Bečvy.
Nelze opomenout velmi důležitý tah čtyřproudé silnice I/35 v úseku mezi rychlostní silnicí R48
(Palačov) a městem Valašské Meziříčí jako kapacitního propojení mezinárodního tahu E442 na hraniční přechod Horní Bečva – Makov. Dopravní zátěž stávající silnice I/35 v úseku od Hranic na Moravě po Valašské Meziříčí neúnosně zatěžuje intravilány obcí, kterými prochází jako průtah, a na trase
se vyskytuje řada dopravních závad. Silnice tak nesplňuje základní požadavky bezpečnosti silničního
provozu. Přeložka silnice I/35 stavby Valašské Meziříčí – Lešná 2. a 3. etapa, (2,4 km / 1,3 mld. Kč)
byla zahájena v listopadu 2009 a ukončení 2. etapy se podařilo až roce 2014.
Silniční infrastruktura ve vlastnictví Zlínského kraje
V rozvinutých zemích světa představuje silniční síť jednu z nejrozsáhlejších veřejných služeb, veřejná
správa pak zajišťuje provoz a současně odpovídá za její rozvoj, údržbu a obnovu. Je nepochybné, že
silnice jsou a vždycky budou podﬁnancované, protože ﬁnančních prostředků nebude nikdy dostatek
(to není problém jenom krajů, nebo ČR, ale celého vyspělého světa).
Stát při vzniku krajů předal komunikace II. a III. třídy krajům ve stavu, který nebyl vůbec dobrý,
a kraje se musí v rámci svých rozpočtů od té doby starat o jeho zlepšení. Stávající systém daňového ﬁnancování přes státní rozpočet na základě rozpočtového určení daní naráží na své limity. Výše
potřebných zdrojů pokrývajících provoz, údržbu a investice pro stávající síť silnic II. a III. třídy se
13 8

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 138

6/8/2015 2:52:34 PM

A L M A N AC H Z K 2 0 0 0 / 2 015

odhaduje za všechny kraje v rozsahu 12–15 mld. Kč ročně. Stávající forma ﬁnancování dopravní infrastruktury ve vlastnictví krajů a dopravní obslužnosti v krajích pokrývá tyto potřeby zhruba z jedné
třetiny (ﬁnancování silnic II. a III. třídy Zlínským krajem je v grafu).
Zpočátku byly určité obavy, zda krajské samosprávy zvládnou roli vlastníka a správce svěřených
silnic. Na vedení kraje mají velice blízko všichni starostové měst a obcí, veřejní dopravci, podnikatelská sféra i občané, a proto hrozil určitý klientelismus a upřednostňování jedněch na úkor druhých.
Z desetileté zkušenosti vyplývá, že počáteční obavy o zvládnutí této nové role se nenaplnily, silniční
hospodářství a doprava se staly jednou z priorit Zlínského kraje. Důležitým aspektem je i skutečnost,
že u majetkového správce i v údržbových společnostech zůstali zkušení „silničáři“ a že nedošlo k personálnímu zemětřesení, které lze pozorovat u některých jiných organizací.
V neposlední řadě je nutné připomenout, že při předání silnic na kraje nebyly součástí převodu
pozemky pod nimi. Z toho plyne komplikované získávání povolení od státních úřadů, nutné pro zahájení oprav silnic. Ještě větší problémy nastávají, pokud chceme realizovat na stávající silnici investiční akci, protože bez předchozího vykoupení pozemků nedosáhneme stavebního povolení. Zlínský
kraj dluh na pozemcích odhaduje na 150 mil. Kč.
Bez zásadní změny stávajícího systému ﬁnancování není možno zajistit udržitelný rozvoj pozemních komunikací jak páteřní sítě státu, tak doplňkové sítě ve vlastnictví krajů a obcí. To přináší mnoho diskuzí o alternativách řešení od přímých plateb uživatelů (mýtného) přes dotace státu a fondy
Evropské unie až po spolupráci se soukromým sektorem (PPP projekty).
Zlínský kraj vlastní bezmála 1 800 km silnic II. a III. třídy a více než 700 mostů. K 1. říjnu 2001
zřídil příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje6 za účelem zajišťování oprav, údržby,
výstavby a majetkové správy silnic II. a III. třídy.
Financování silnic II. a III. třídy v majetku Zlínského kraje
investiční prostředky zřizovatele
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6 Usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 56/Z005/01 ze dne 12. 9. 2001
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Doprava je během na dlouhou trať. Jde o přípravu a realizaci investičních projektů na krajských
silnicích typu odstranění havarijního stavu povrchů vozovek, úprav šířkových poměrů silnic, narovnání úseků, rekonstrukce nebo nové realizace stavby mostů v nevyhovujícím stavu apod. Bezvadný
stav komunikací zlepšuje dostupnost území, zvyšuje bezpečnost dopravy a je důležitý pro zvýšení
atraktivity území.
Hodně jsme investovali, především díky možnosti ﬁnancování z prostředků Evropské unie přidělené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava 2007–2013.
Bylo realizováno více než 150 investičních akcí na silnicích II. a III. třídy, kde bylo opraveno nebo
nově postaveno přes 50 mostů a opraveno 15 sesuvů po povodních. Celková hodnota těchto staveb
činí přibližně 3 mld. Kč. Zbývající objem byl poskytnut z rozpočtu Zlínského kraje a ostatních zdrojů
Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu dopravní infrastruktury apod.
Nemalé částky jsou vkládány také do oprav a údržby silniční sítě Zlínského kraje. V oblasti od velkoplošných oprav až po lokální opravy povrchů částka v letech 2000–2013 překročila 500 mil. Kč
a na běžnou letní a především zimní údržbu bylo dohromady vynaloženo přes 1,5 mld. Kč.

Financování silničního majetku Zlínského kraje 2002–2014
v tis. Kč

Provozní prostředky

Investiční prostředky

Rok

Celkem
Celkem

Z rozpočtu ZK

Celkem

Z rozpočtu ZK

2002

281 100

61 518

63 665

0

344 765

2003

268 747

45 000

260 154

50 002

528 901

2004

324 071

81 974

321 673

143 462

645 744

2005

316 697

313 830

311 459

236 344

628 156

2006

400 589

400 040

226 699

216 360

627 288

2007

361 243

361 065

255 273

215 000

616 516

2008

396 600

369 600

302 596

196 200

699 196

2009

434 900

430 900

499 782

113 000

934 682

2010

429 767

396 300

495 978

124 078

925 745

2011

409 357

399 955

497 566

122 592

906 923

2012

422 195

422 130

343 242

177 500

765 437

2013

412 459

384 430

364 873

165 300

777 332

2014

394 350

374 903

712 647

182 000

1 106 997

4 852 075

4 041 645

4 655 607

1 941 838

9 507 682

Celkem

Zdá se, že rokem 2013 se završilo ﬁnančně velmi příznivé období let, kdy jsme mohli čerpat významné objemy prostředků ze zdrojů Evropské unie. Rekonstruovaly se především hlavní silniční
tahy, na kterých se již dostavily pozitivní efekty v podobě zlepšení páteřní sítě silnic II. třídy a stavu
mostů.
Nicméně příprava nového programovacího období 2014–2020 předpokládá, že v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude – na základě kritérií pro vymezení hlavních
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center osídlení v reálném prostředí krajů a vymezení prioritní silniční sítě – možné podávat návrhy
projektů pro „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“.
Tato kritéria byla vztažena na silniční síť Zlínského kraje a byl zpracován mapový podklad „Prioritní komunikace ve Zlínském kraji“ splňující kritéria IROP.
Prioritní komunikace ve Zlínském kraji pro IROP 2014–2020

Valašské MeziĜíþí
Roånov pod RadhoštČm
BystĜice pod Hostýnem
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Celková délka komunikací II. a III. tĜídy 1762 km
Celková délka sítČ pro potĜeby IROP
514 km (29,2%)

Z hlediska budoucího rozvoje dopravní infrastruktury Zlínský kraj usiluje o homogenní propojení regionálních center (Zlín – Otrokovice – Vizovice, Vsetín – Valašské Meziříčí, Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice – Uherský Brod, Kroměříž – Hulín – Holešov) s odlehlejšími oblastmi kraje
(typicky: Slavičín – Valašské Klobouky – Vlárský průsmyk, Rožnov pod Radhoštěm – Velké Karlovice,
Morkovice-Slížany – Zdounky – Koryčany, Bystřice pod Hostýnem – Kelč – Slušovice a Bojkovice –
Nivnice – Strání – Starý Hrozenkov). Tento princip pojmenovává Generel dopravy Zlínského kraje
jako tahy nadregionálního významu (s vazbou na národní dokumenty) a pro politiku kraje jako tahy
krajského a místního významu.
Záměry a výstavba železniční sítě
Železniční síť v České republice je tvořena celostátními a regionálními tratěmi. Ve Zlínském kraji
tvoří základní kostru celostátní páteřní tratě č. 330 Přerov – Břeclav a č. 280 Hranice na Moravě –
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Střelná, které jsou součástí transevropských dopravních koridorů TEN-T a celostátní trať Otrokovice
– Zlín. Všechny ostatní jsou regionální tratě a napojují se na celostátní severní části kraje v severní
části kraje tratí č. 303 Kojetín – Valašské Meziříčí s pokračováním západním směrem na Brno a severovýchodním směrem na Ostravu. V jižní části kraje tvoří propojení hlavních železničních tahů
trať č. 341 Staré Město – Uherský Brod – Vlárský průsmyk s odpojením tratí č. 346 do Luhačovic
a č. 340 Uherské Hradiště – Veselí nad Moravou – Brno a trať č. 283 Horní Lideč – Bylnice. V železniční stanici Otrokovice je z tratě č. 330 odpojena železniční trať č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice.
Železniční tratě jsou u nás zatíženy velmi nerovnoměrně, protože celostátní tratě začleněné do evropského dopravního systému TEN-T tvoří 27 % z celkové délky sítě v České republice a je na nich
soustředěno 85 % dopravních výkonů. Naproti tomu regionální tratě tvoří 34 % celkové délky sítě, ale
jen 2 % dopravních výkonů. Zbytek tvoří celostátní tratě mimo koridory TEN-T.
Regionální osobní doprava (mimo té příměstské) trpí zejména nedostatkem kvalitní dopravní
cesty, způsobené dlouhodobou malou údržbou, špatným přístupem pro cestující, nízkou traťovou
rychlostí (s častými trvalými rychlostními omezeními) a způsobem zabezpečení provozu. Některá
místa mají také nedostatečnou kapacitu. Mezi největší problém však patří výrazná nehospodárnost
regionální osobní dopravy na nemalém počtu regionálních tratí, kde je její objednávka spíše svázána
s tradicí, bez ohledu na ekonomickou efektivitu (jak z pohledu objednatele dopravy, tak i z pohledu
správce infrastruktury). Na většině regionálních tratí není zastoupena nákladní doprava a z toho
plynou menší tržby za použití dopravní cesty.
Celá řada dalších regionálních tratí ve Zlínském kraji je napojena na koridory jen v jednom místě
s nemožností dostředivé obsluhy např. krajského města železnicí. S výjimkou Valašského Meziříčí
a Vsetína leží hlavní centra osídlení mimo koridorové tratě a jejich potenciál pro růst je v konceptu
napáječů tratí hlavních. Obecně lze konstatovat jejich nízkou kvalitu a především cestovní rychlost.
K renesanci regionálních drah může vést i výrazné zrychlení páteřních drah (například výstavbou
tzv. rychlých spojení), takže i při pomalé dráze regionální bude celková jízdní doba konkurenceschopná.
Železniční přejezdy jsou dnes nejkritičtějším místem dopravní cesty. Jedná se především o nehodovost na železničních přejezdech a z toho plynoucí ztráty na životech, škody a zpoždění. Přejezdy,
zejména na vedlejších tratích, pokud nejsou vybaveny zabezpečovacím zařízením, výrazně omezují
rychlost vlaků z důvodů zajištění rozhledových poměrů na přejezdu, což značně omezuje konkurenceschopnost těchto tratí ve srovnání se silniční dopravou a vede k jejich postupnému útlumu (např.
na trati Vsetín – Velké Karlovice je na 27 km trati 76 přejezdů).
Velkou příležitostí pro regionální tratě je zavedení příměstské dopravy (např. trať č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice). U příměstské dopravy je možné počítat s největšími nárůsty objemů dopravy.
To odpovídá pokračujícímu trendu migrace ekonomicky aktivních obyvatel z center velkých měst
do jejich periferií a stálé potřebě těchto obyvatel dojíždět do centra. Díky častým špičkovým kongescím v silniční dopravě, které prodlužují každodenní dojížďku prostřednictvím individuální automobilové dopravy, trolejbusů i autobusů, se stává příměstský vlak bezkonkurenčním spojením center
měst s jeho příměstskými oblastmi.
Na rozdíl od příměstské dopravy lze v regionální venkovské dopravě očekávat stagnaci nebo pokles. Jako v jiných segmentech, i zde lze očekávat silnou závislost na ﬁnančních možnostech jejích objednatelů. A v tomto segmentu bude tento vliv nejvyšší. Čeká nás rozhodnutí o koncepci regionálních
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tratí včetně standardů pro rozsah, resp. zachování dopravy dané minimálním počtem cestujících
(např. v Německu 250 cestujících v pracovní den), dále – při zohlednění turistického významu tratě
– významem pro ekonomiku regionu, meziregionálními vazbami se sousedními státy a budoucím
potenciálem po dokončení připravované infrastruktury.
Železniční doprava se podílí na dopravní obsluze 77 měst a obcí, ve kterých bydlí 401 300 osob,
což je 67,9 % počtu obyvatel kraje. V železniční osobní dopravě by posílení její konkurenceschopnosti
mělo být podmíněno modernizací vybraných tratí s ohledem na bezpečnost, četnost nabídky a zvyšování průměrných cestovních rychlostí. Na místě je rovněž hledání koncepce v organizování osobní
dopravy v rámci integrovaného dopravního systému pro oblasti, kde dochází ke společné nabídce
autobusové a železniční dopravy.
Základní prioritou Zlínského kraje je projekt „Modernizace, zdvojkolejnění a elektrizace trati
Otrokovice – Zlín – Vizovice“. Není mnoho krajských měst v České republice, která by měla tak
neutěšené napojení na železnici; nádraží ve Zlíně nebylo v minulé době významně rekonstruováno
a jeho stav neodpovídá 21. století. Tento záměr má potenciál v rozšíření vlakových spojení z krajského
města směrem na Kroměříž a Kojetín, Uherské Hradiště a Uherský Brod nebo Přerov a Olomouc,
včetně rychlíků do Prahy a Brna. Zároveň umožní zdokonalení integrovaného dopravního systému
Zlínského kraje, snížení intenzity individuální automobilové a autobusové dopravy v aglomeraci Zlín
– Otrokovice, zvýšení traťové rychlosti a zkrácení jízdní doby vlaků, bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, tedy snížení emisí a hluku z provozu mezi dieselovou a elektrickou trakcí, a celkové
zlepšení mobility a kultury cestování. Další záměry v rozvoji železniční infrastruktury Zlínského kraje ukazuje následující obrázek.
Rozvojové záměry Ministerstva dopravy na železnici

14 3

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 143

6/8/2015 2:52:36 PM

Zároveň nelze opomenout regionální tratě Vsetín – Velké Karlovice, Valašské Meziříčí – Rožnov
pod Radhoštěm a jejich revitalizaci s cílem zvýšení bezpečnosti a traťových rychlostí s odstraněním
rychlostních propadů, modernizace zastávek a stanic, snížení počtu úrovňových křížení a zlepšení
úrovně jejich zabezpečení.
Vodní, letecká a cyklistická doprava
Intenzivnější využívání vodní dopravy spočívá v širším rekreačním využívání vodních cest a celkovém
rozšíření průplavu Otrokovice – Rohatec (tzv. Baťův kanál) pro účely rekreační plavby a vytvoření
podmínek pro modernizaci a výstavbu přístavů včetně implementace telematických systémů. Zlínský
kraj sleduje další rozvoj Baťova kanálu, zejména se jedná o výstavbu plavební komory Bělov a přístaviště Kroměříž.
K dlouhodobým výhledovým záměrům patří vodní koridor Dunaj – Odra – Labe. Není mnoho
projektů, o kterých se mluví stovky let, a přitom konkrétní práce na nich ještě pořádně nezačaly. Jedním z nich je poněkud kontroverzní propojení tří řek a tří moří tedy průplav Dunaj – Odra – Labe.
Od Karla IV. až po Jana Antonína Baťu byla hlavním motivem myšlenka, že náš stát je přímo předurčen k tomu, aby na jeho území byly zřízeny průplavy, které by spojovaly Severní a Baltické moře
s Černým mořem.7
V současné době, kdy je tento mezinárodní záměr zakotven v základních dohodách a dokumentech České republiky a Evropské unie (Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách
mezinárodního významu – tzv. AGN, přístupová smlouva Evropské unie se závazkem územně chránit
trasu), bohužel prozatím pořád chybí seriózní studie proveditelnosti celého záměru. Zároveň bez
souhlasu všech členských států na přeshraničních úsecích se nepodaří prosadit projekt Dunaj – Odra
– Labe. To ovšem neznamená, že v budoucím období nemůže dojít k dohodě o všech důležitých otázkách majících vliv na tento projekt.
Za velmi nešťastné lze považovat mediální výkřiky o realizaci v roce 2039 a zjevné nevnímání,
či snad dokonce neznalost, širších evropských souvislostí. Tato gesta jenom podporují setrvávající
dlouhodobé střety a rozpory, jež znesnadňují nalezení schůdných kompromisů. Bohužel vypsání
výběrového řízení na zhotovitele Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe bylo
ze strany Ministerstva dopravy v březnu 2014 pozastaveno. Nelze se proto divit, že řada obcí a měst
vnímá negativně dlouhodobou blokaci území spojenou s omezeními a nejistotami v možnostech využívání dotčeného území koridoru Dunaj – Odra – Labe. Bohužel bez naděje, že se v reálném čase
něco změní.
Letecká doprava má na území Zlínského kraje dlouholetou tradici. Od roku 1923 se provozovaly
převážně vyhlídkové lety, příležitostně i přeprava cestujících, ale i nákladní přeprava pošty. V roce
1930 se na letecké dopravě začaly podílet Baťovy závody ve Zlíně. Baťa vybudoval leteckou ﬂotilu
pro podnikovou dopravu a inicioval výstavbu tehdy moderního letiště v Otrokovicích. Provozování
letecké dopravy Baťových závodů bylo přerušeno válkou. Od roku 1951 letecké oddělení převzaly
Československé aerolinie ČSA. V současné době má Zlínský kraj k dispozici tři civilní neveřejná letiště (v Kunovicích, Otrokovicích a Kroměříži) a šest přistávacích ploch pro leteckou záchrannou službu
(v Kroměříži, Uherském Hradišti, ve Valašském Meziříčí, Vsetíně a ve Zlíně).
7 Srov. Jan Antonín Baťa: Budujeme stát pro 40,000.000 lidí. Zlín 1937.
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V přepravě osob se letecká doprava uplatňuje na území Zlínského kraje pouze okrajově, což je především důsledkem blízkosti letišť s pravidelným leteckým provozem pro civilní účely Brno-Tuřany,
Ostrava-Mošnov, Vídeň a Bratislava.
Historie vzniku letiště Kunovice od roku 1936 coby součásti ﬁrmy Avia Letňany, přes výstavbu nového závodu v 50. letech, změnu původně státního podniku na akciovou společnost až po privatizaci
v 90. letech je dobře známá. Vlastnické vztahy letiště následně prošly bouřlivou proměnou od holdingu AERO, insolventní období, americkou společnost Ayres Corporation až po současnou Aircraft
Industries, a.s., vlastněnou ruskou společností Ural Mining and Metallurgical Company (UGMK).
Pouze kunovické letiště je však vhodné pro pravidelnou dopravu. Přestože má status mezinárodního letiště a disponuje 2 km dlouhou betonovou vzletovou a přistávací dráhou s dostatečnou únosností, jeho stav a budoucí využití jsou z důvodu složitých vlastnických vztahů nejasné. Další směřování
a rozvoj neveřejného mezinárodního letiště Kunovice bude určovat především jeho vlastník v kontextu vývoje, výroby, údržby letadel a provozování letiště až po výuku na Střední škole letecké. Zlínský
kraj nechce a nebude zasahovat do rozhodnutí soukromého provozovatele ani neuvažuje o jakékoliv
formě veřejné podpory letiště Kunovice.
Zachování a rozvoj smíšeného vojensko-civilního provozu a současně deklarování přítomnosti Armády České republiky ve středomoravském prostoru jako důležitého bezpečnostního prvku integrovaného záchranného systému s významnou sociální dimenzí bylo základní motivací pro zachování
letiště Přerov-Bochoř. S ohledem na dynamicky se měnící prostředí světa letecké dopravy zaměřily
Zlínský i Olomoucký kraj hlavní pozornost na roky 2010–2015. Podnikatelský plán výkonů a ﬁnanční
výhledy byly vypracovány do roku 2034 (důvodem bylo úsilí o spoluﬁnancování udržitelného rozvoje
letiště ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava a časový horizont dvaceti pěti let odpovídá referenčnímu období pro hodnocení
projektů tohoto typu dle metodiky Evropské komise). Záměrem bylo vybudovat letiště orientované na přepravu leteckého nákladu a osobní přeprava byla uvažována jako vedlejší služba. Slibně se
rozvíjející spolupráce byla přerušena globální hospodářskou krizí, která znejistila nejen investory
projektu, ale i Evropskou komisi, a to se stalo osudným celému záměru.
Na rozdíl od jiných druhů dopravy letecká doprava na území České republiky nemá vlastní koncepci rozvoje v gesci Ministerstva dopravy. Infrastruktura letišť je dnes (s výjimkou letiště Praha)
ve vlastnictví krajů nebo soukromých subjektů, a pokud má být letecká infrastruktura podporována
z evropských fondů (jak uvádí Dopravní politika České republiky 2014–2020), bude nezbytné koncepci vypracovat. Koncepce letecké dopravy je rovněž důležitým zdrojem dat pro oblast územního
plánování.
Zlínský kraj má oblast letecké dopravy zapracovánu ve strategických dokumentech, především v
Generelu dopravy Zlínského kraje. Nicméně absence celostátní koncepce je limitující a ani evropské
fondy nepočítají s podporou malých letišť na regionální úrovni.
Zlínský kraj dlouhodobě velmi pozorně sleduje cíle Dopravní politiky České republiky, mezi které
nepochybně patří realizace svobody trvale udržitelné mobility osob a věcí jako nutného atributu naplnění požadavků „Listiny základních práv a svobod“ i požadavků svobodného obchodu a optimální
podpora udržitelného rozvoje přiměřeným dotvářením dopravního systému. K tomu vede strategie
udržitelných způsobů dopravy s podporou environmentálně šetrných způsobů, tedy především rozvoj cyklistické dopravy.
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Dlouhodobá snaha Zlínského kraje o postupnou realizaci Národní strategie rozvoje cyklistické
dopravy je dokumentovatelná od vzniku kraje především zpracováním dokumentu „Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje“ v roce 2004 a zapracováním tohoto dokumentu do aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje. V roce 2011 patřil Zlínský kraj v rámci České republiky
mezi nejlepší v porovnání nárůstu délky cyklostezek a délky cyklostezek připadajících průměrně
na 100 obyvatel v jednotlivých krajích.
Hlavním cílem Zlínského kraje je především deﬁnování kroků směřujících k podpoře cyklistiky
jako nedílné součásti dopravního systému jak na úrovni turistické dopravy, tak na úrovni dopravy
do škol a do zaměstnání. Rozhodující snahou je vytvoření funkční, vzájemně propojené sítě cyklistických tras v území, přičemž jde zejména o upřesnění cyklotras deﬁnovaných v Generelu dopravy
Zlínského kraje, jejich doplnění o významné místní trasy, o stabilizaci jejich vedení v reálném území,
deﬁnování opatření nutných k jejich realizaci a o stanovení možností ﬁnancování příprav projektové
dokumentace, případně výstavby páteřních dálkových a významných regionálních cyklistických tras.
Základním předpokladem úspěšného rozvoje v oblasti cyklistiky však zůstává podpora ze strany mikroregionů a obcí při řízeném i koncepčním plánování cyklistické dopravy a jejich motivování k vylepšování parametrů a zvyšování bezpečnosti sítě dálkových, významných regionálních a významných místních cyklotras. Součástí podpory Zlínského kraje je odborná pomoc při začleňování cyklistické dopravy
do připravovaných či aktualizovaných územně plánovacích dokumentů, koncepčních materiálů a studií.
Veřejná doprava
Součástí veřejné služby je bezpochyby i dopravní obslužnost, kterou se rozumí zabezpečení veřejné
dopravy především do zaměstnání, škol, zdravotnických zařízení apod. Základní dopravní obsluha
území veřejnou dopravou se považuje za součást základních sociálních práv občana Evropské unie.
Rozsah sítě a přepravní možnosti linkové autobusové dopravy i železniční osobní dopravy jsou zásadně ovlivněny ﬁnančními možnostmi veřejných rozpočtů.
Po roce 1989 docházelo v období, které lze deﬁnovat jako období krize veřejné dopravy u nás,
v důsledku společenských a ekonomických změn k mnohdy přehnanému akcentování trhu. Stát si
náhle neuměl poradit s činností, která si na sebe prvoplánově nevydělá, ale přitom nelze zpochybnit
její obecnou prospěšnost a nutnost. Mělo to nepříjemné důsledky, protože se právě v té době zrodila ve společnosti představa, že veřejná doprava je sociální služba, tedy služba určená primárně pro
chudé, neúspěšné či handicapované. Naštěstí veřejná osobní doprava postupně přestává mít nálepku
nadbytečné služby lidem, kteří nemají na auto, služby, která si na sebe nevydělá a pouze odčerpává
ﬁnanční prostředky z veřejných rozpočtů.
Po vzniku krajů v roce 2000 se objevily první pokusy deﬁnovat tzv. základní dopravní obslužnost,
tedy minimální rozsah veřejné dopravy, ﬁnancované státem a později kraji v tzv. závazku veřejné
služby.8 Aby byla veřejná osobní hromadná doprava dostatečně silným konkurentem dopravy individuální, je zapotřebí neustále optimalizovat stávající systém dopravní obsluhy území.
8 § 39a odst. 1 zákona 266/94 Sb., o dráhách: „Základní dopravní obslužností územního obvodu kraje je zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodů veřejného zájmu, především do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět,
přispívající k trvale únosnému rozvoji tohoto územního obvodu.“ Nově §2 Zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných
službách v přepravě cestujících.
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Zlínský kraj při postupném přesunu kompetencí, pro které byl zřízen, ze zákona převzal
s účinností od roku 2003 odpovědnost za zajištění základní dopravní obslužnosti na svém území.
Již od počátku koordinoval svůj přístup s představiteli všech obcí a měst. Pro sjednocení podílu příspěvku měst a obcí, kdy do té doby (za fungování okresních úřadů) obce a města ze svých rozpočtů
poskytovaly různé objemy ﬁnančních prostředků, byla stanovena částka 50 Kč na obyvatele.
Od roku 2010 se příspěvek navýšil na 70 Kč na obyvatele, poslední navýšení proběhlo v roce 2014 a to
na částku 85 Kč na obyvatele. Od roku 2015 je v jednání navýšení na 100 Kč na obyvatele.
V současné době je dopravní obslužnost Zlínského kraje zajišťována sedmi smluvními dopravci
(ČSAD Vsetín a.s., ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., KRODOS BUS a.s., HOUSACAR s.r.o., ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Kyjov Bus a.s., FTL – First Transport Lines, a.s.) a dále dopravci vzešlými
z výběrového řízení realizovaného Jihomoravským krajem, na základě mezikrajské smlouvy. Do závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Zlínského kraje (včetně mezikrajské
smlouvy s JMK) je zahrnuto celkem 255 linek.
Na rozdíl od nedobudované sítě dálnic je železniční sít České republiky po Švýcarsku nejhustší
v Evropě. Nebylo by tomu tak ale vždy – souhrou historických souvislosti totiž u nás nikdy neproběhlo masivní rušení tratí, jako např. v Anglii, Německu, v zemích Beneluxu. Díky tomu u nás dosud
jezdí osobní vlaky na tratích, jaké v zahraničí zanikly už před desetiletími. Především strategický
význam železnice byl hlavní příčinou, proč u nás síť vedlejších tratí až na výjimky přežila 70. léta,
kdy se v západoevropských zemích zastavoval masivně na obdobných tratích provoz pod dojmem, že
automobil vše vyřeší.
Na tomto místě je nutné jasně konstatovat, že veřejná osobní železniční doprava je dražší oproti
dopravě autobusové. Je ale zároveň zřejmé, že se jedná o náklady na infrastrukturu, které jsou
do cen osobní železniční dopravy na regionálních tratích promítnuty, zatímco linkové autobusy
jezdí po silnicích zdarma nebo na dálnicích za zlevněné mýtné a jejich náklady končí pořizovacími a udržovacími náklady vozidel. Musíme si také uvědomit, že výhodou železnice jsou kapacity
drážních vozidel vyhovující přepravám většího počtu cestujících, železnice netrpí dopravními zácpami, s rozvojem elektrizace a modernizace tratí mají i pozitivní dopad na životní prostředí. Je
proto nutno uvážlivě posuzovat, jaké dopady by prostý přesun veřejné dopravy z kolejí na silnici
přinesl.
Proces ﬁnancování a otázka prokazatelné ztráty dopravců ve veřejném zájmu se především u železniční osobní dopravy opakovaně stávají tématem politických vyjednávání na úrovni státu, státního
dopravce Českých drah a krajů ve formě různorodých memorand a dodnes nejsou jasně deﬁnovány.
Evropská komise od nás zároveň očekává otevírání trhu nejen na železnici dalším dopravcům. Postupná liberalizace této veřejné služby na silnici i železnici s sebou přináší otázky ﬁnancování, tarifní
integrace, efektivní spoluexistence objednávané a komerční dopravy, z čehož plyne volání veřejnosti
po dosud chybějící národní koncepci veřejné dopravy.
V roce 2005 založil Zlínský kraj organizaci Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, jejímž základním cílem je realizace dopravních zájmů kraje a jeho občanů v zajištění maximálního
uspokojení přepravních potřeb veřejné dopravy při kontrolovatelném využití přiměřených dotací. Strategickým cílem kraje je snížení nákladů a zkvalitnění objednávky veřejné dopravy na principu páteřní obsluhy efektivně podloženou železniční dopravou s návazností na linkovou autobusovou a městskou veřejnou dopravu (s minimalizací souběhů), postupné dobudování integrovaného
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dopravního systému a zkvalitnění vozového parku celého systému hromadné dopravy. Zpracovaný
„dopravní plán“ a jeho jednotlivé části ukazují na nutnost individuálního přístupu k zajištění přepravních potřeb obyvatel Zlínského kraje. Základní úloha kraje spočívá v celoplošném zohlednění
rozvoje veřejné hromadné dopravy a spolupráce s městy a obcemi při tvorbě systému přestupních
terminálů, kooperace jednotlivých módů dopravy (až po cyklistickou a pěší dopravu) vedoucí ke zvýšení podílu na dělbě přepravní práce ve prospěch hromadné a nemotorové dopravy.
Příprava liniových staveb a ochrana životního prostředí
V rámci přípravy velkých liniových staveb dochází pravidelně ke střetu mezi investorem a ekologickými iniciativami. Tyto jsou velmi dobře informovány o nedostatcích existujících předpisů a bez ohledu
na skutečnou podstatu problému je se značným úspěchem nadužívají k zastavení procesu přípravy
a realizace staveb. Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nestanovuje, v jaké
fázi přípravy stavby je nutné žádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (dále
jen ZCHDŽ). Požadovat biologický průzkum a výjimky z ochrany ZCHDŽ je možné téměř kdykoliv
a opakovaně bez ohledu na stav přípravy a snad i průběhu realizace stavby, neboť během stavebních
prací může být v dané lokalitě nově zjištěn výskyt dalších chráněných druhů živočichů, kteří se zde
při provádění biologického hodnocení v předchozím období nevyskytovali, a je třeba zajistit jejich
ochranu. Biologický průzkum trvá celý rok, řízení o výjimce minimálně šest měsíců a po uplynutí této doby se teoreticky můžeme dostat do absurdní situace, že se v lokalitě objeví další ZCHDŽ
a znovu budeme dělat biologické průzkumy, hodnocení a žádat o výjimky. V současné době máme
na krajském úřadě již další žádost o udělení výjimky na stavbu R49 Hulín – Fryšták. V pořadí se
jedná o třetí výjimku a asi nikoliv poslední, protože zvlášť chráněné druhy živočichů nás obklopují
všude – dnes a denně.
Současný stav vrhá v očích veřejnosti špatné světlo nejen na státní správu, samosprávu a ústřední
orgány, ale také na skutečné ochránce přírody a ochranu přírody jako veřejný zájem. Problematiku
povolování výjimek podle § 49 a § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je možné
řešit pravděpodobně jen legislativní úpravou zákona, stejně jako zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), v kontextu zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
Změnit systém ochrany přírody mimo princip tzv. předběžné opatrnosti je nereálný předpoklad,
který je dle mého názoru i v rozporu s cíli Evropské unie. Nalezení optimálního řešení změny současné praxe musí zachovat vysokou úroveň ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a jejich
biotopů v souladu s evropskou legislativou,9 ale zároveň je třeba zamezit obstrukčnímu prodlužování
povolovacích řízení.
To je ovšem komplikované, protože žijeme v ústavně zakotveném právním a demokratickém státě
a musíme uznat, že ze samotné podstaty demokracie vychází rozmanitost názorů. Různé skupiny
budou vždy lobbovat za svoje názory ve snaze ovlivňovat celou společnost. Proto je pro nás velice obtížné podchytit příval informací ze všech stran a posoudit, která strana je v právu a která je ta poškozená. Pokud nemáme všechny relevantní informace, těžko určujeme, kdo se snaží námi manipulovat.
Většinou záleží nejen na úhlu pohledu, ale především na míře informovanosti.

9 Směrnice Rady č. 92/43/EHS o ochraně stanovišť, Směrnice 2009/147 ES o ptácích, Aahurská úmluva atd.
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Nevládní organizace se snaží být za každou cenu nezávislé a často útočí z jakéhokoliv úhlu, který
se jim zrovna hodí: Pokud s nimi nesouhlasíte, obviní vás ze zaujatosti. Když si vyslechnete jejich
názor, ale rozhodnete se jinak, mnohdy označí váš verdikt za nevyvážený a tvrdí, že ignorujete jejich
představy a že jste rozmělnili jejich návrhy. A když nasloucháte názorům erudovaných odborníků,
obviní nezávislé organizace jakéhokoli protivníka z konﬂiktu zájmů. Pokud se jim nelíbí konečný
výsledek procesu, nazvou celý postup vadným. Zmíněné zkušenosti nás přesto neodrazují od naslouchání nevládním organizacím, od jednání s nimi, od snahy dohodnout se a přijmout ty názory, které
opravdu směřují ke zlepšení navrhovaného projektu.
Aktivisté svůj pohled a postoj k názorové orientaci na každodenní události, které jsou z ﬁlosoﬁckého
hlediska možná více opomíjené, vyjadřují značně zjednodušeně. Velmi často neváhají používat emoční
manipulaci, a z tohoto důvodu je velice obtížné tyto odlišné formy jazykového vyjadřování analyzovat.
V neposlední řadě různé zájmové skupiny (typu „proč ta silnice musí jít kolem mého domu a nemůže
jít kolem sousedova“) účelově zakládají a využívají občanská sdružení v zájmu ochrany přírody pro
své osobní cíle.
Závěr
„Hodnota spojení dvou měst je často vyšší než součet hodnot těchto měst.“
Hannibal (247–183 př. n. l.)
Význam kvalitní dopravní infrastruktury lze sledovat rovněž v souvislosti s rozvojem regionů. Těžko
si lze představit, že region, jehož spojení s okolním územím je zajištěno sítí kapacitně nevyhovujících
komunikací nižší třídy, bude stejně atraktivní jako region, který je na okolní síť napojen rychlou
a kapacitní dálnicí nebo rychlostní komunikací. Tato atraktivita je samozřejmě důležitým činitelem
jak pro rozhodování při umísťování investic, tak pro návštěvníky regionu i samotné obyvatele v dané
oblasti žijící. Tyto faktory následně významně ovlivňují prosperitu dané oblasti, jejíž úroveň má zpětně vliv na obyvatele i podniky.
Chybí-li kvalitní dopravní infrastruktura v regionu, který je hospodářsky vyspělý, dochází
k nerovnováze mezi dopravní nabídkou a dopravní poptávkou, jež je v regionu generována. V takovém případě obvykle dochází k významnému snížení efektivity celého dopravního systému,
které má negativní důsledky pro celý region. Dlouhodobě tato situace může vést až ke snížení
hospodářské výkonnosti dané oblasti. Rovněž v takovém případě dochází k enormnímu nárůstu
externích nákladů plynoucích z časových ztrát uživatelů dopravy zapříčiněných zácpami, k nárůstu nákladů souvisejících s dopravní nehodovostí nebo s negativními vlivy dopravy na životní
prostředí.
Význam rychlé a spolehlivé dopravy, která je podmíněna právě kvalitní dopravní infrastrukturou,
neustále roste, a to jak v případě přepravy osob, tak přepravy zboží. V prvním případě má například
pozitivní vliv na mobilitu obyvatelstva, kdy i lidé z odlehlých regionů mohou dojíždět za prací do regionálních center, v případě dopravy nákladní jsou nároky na kvalitu dopravy určovány systémem
Just-In-Time, v němž pracuje drtivá většina dnešních výrobních podniků.
V regionu východní Moravy jsou zastoupeny jak oblasti, které jsou z hlediska hospodářství na poměrně vysoké úrovni, tak oblasti, které jsou situovány v odlehlých částech regionu a které zaostávají
za průměrem celorepublikovým i za průměrem Zlínského kraje. Velmi rozmanitý je v regionu stav
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realizace dopravní infrastruktury: v některých částech je nadřazená dopravní infrastruktura z velké
části dobudována, v některých jiných regionálních centrech zásadní stavby nutné pro úspěšný rozvoj
těchto oblastí chybí. Řešením vzniklé situace by bylo urychlené dobudování infrastrukturních staveb
na takovou úroveň, aby region nabízel pro investory i pro své obyvatele podmínky srovnatelné s rozvinutějšími kraji a s porovnatelnými zahraničními regiony. Naopak odsouvání investic do dopravní
infrastruktury nejenže nepřispěje k rozvoji Zlínského kraje, ale bude mít i další negativní makroekonomické důsledky.
Stavba rychlostní silnice R49 Hulín – Fryšták je nejen jednou ze základních podmínek efektivního
napojení Strategické průmyslové zóny Holešov, ale následně dokončení R49 z Fryštáku do Lípy jako
obchvatu krajského města může vyřešit přetíženou silnici I/49 ve Zlíně. Bezpochyby i dokončení
obchvatu Otrokovic rychlostní silnicí R55 a navazující úsek Napajedla – Babice – Staré Město a Uherské Hradiště jsou základními prioritami Zlínského kraje. Musíme zároveň zdůraznit i zkapacitnění
silnice I/35 z Valašského Meziříčí směrem na Hranice a rychlostní silnici R48 nebo obchvat Valašského Meziříčí silnicí I/57 a zkapacitnění směrem na Vsetín. To jsou všechno stavby, jejichž realizaci
považujeme za naprosto nezbytnou.
Naše práce proto nekončí – dlouhodobá kontinuální snaha s konkrétními výsledky pokračování
přípravy a realizace dopravních sítí je totiž nezbytnou podmínkou pro hospodářské oživení a další
rozvoj Zlínského kraje.
Ing. Bc. Pavel Kavan , září 2014
(metodik Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚZK od r. 2007)
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I když nebyly peníze, vytvářely se
důležité rozvojové strategie

Na Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje jsem nastoupil v polovině roku
2001. Bylo to trochu zvláštní, ale byl jsem prvním zaměstnancem tohoto odboru – kromě mého vedoucího Ing. Zdeňka Chvátala. Bylo mi jasné, že krajská samospráva byla vytvořena proto, aby lépe
reagovala na potřeby jednotlivých regionů a také aby kraje převzaly odpovědnost za svůj vlastní
rozvoj. Ale musím současně upřímně přiznat, že mi v té době nebyl zcela jasný rozsah činností, které
bychom měli vykonávat, tím spíš, že jsme na chodbě úřadu sousedili s velmi příbuzným odborem
strategického rozvoje, který měl tehdy také pouze jednoho pracovníka, a to vedoucího Ing. Ivana
Matulíka. Bylo evidentní, že vše se teprve utvářelo – přišli lidé, kteří měli dát vznikajícím odborům
a odbornostem konkrétní obsah a vybudovat si podle toho své týmy.
Jistá dvojkolejnost v podobě těchto dvou tematicky příbuzných odborů se v průběhu let vyřešila,
neboť v prosinci 2002 došlo k jejich sloučení do odboru strategického rozvoje (kraje). Později (v roce
2007) Ivan Matulík nastoupil do funkce ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava a já nastoupil na uvolněné místo vedoucího odboru. Přesto je nutné dodat, že každý z původních dvou odborů měl svá speciﬁka. Hlavní rozdíl spočíval v tom, že zatímco odbor regionálního
rozvoje vykonával tzv. přenesenou působnost, to znamená, že přebíral od státu například agendy
související s Programem rozvoje venkova, s energetickou oblastí a dalšími činnostmi kraje vyplývajícími ze zákonů, odbor strategického rozvoje se zaměřoval výhradně na rozvojové aktivity související
se samostatnou působností kraje.
Vzhledem k tomu, že kraje zpočátku disponovaly minimálními ﬁnančními prostředky, což pochopitelně neumožňovalo rozjet vlastní regionální rozvoj prostřednictvím přímého ﬁnancování rozvojových projektů, zaměřili jsme se na nízkorozpočtové, avšak pro budoucí rozvoj kraje velmi důležité
věci, a sice na koncepční práci a vytváření partnerství se všemi klíčovými „hráči“ v regionu: s městy
a obcemi, s výzkumnými pracovišti, s podnikateli, se školami, s univerzitou, s hospodářskými komorami, neziskovými společnostmi atd.
Jedním z prvních strategických rozvojových dokumentů, kterému jsme věnovali značné úsilí
a strávili nad ním neskutečně mnoho hodin v bouřlivých debatách, byl Program rozvoje územního
obvodu Zlínského kraje. Byl představen i při různých veřejných projednáváních a tehdy bylo patrné,
jak kreativní atmosféru měly diskuse na téma budoucího rozvoje Zlínského kraje. Nešlo o vytvoření
nějakého formálního dokumentu, který by se založil do šanonu, ale o formování naprosto zásadních
vizí o tom, jak by se Zlínský kraj měl rozvíjet, na co je potřeba položit důraz, v čem jsou slabiny, co
jsou priority.
Druhým klíčovým úkolem spadajícím do období začátků bylo vytvoření tzv. Programového fondu
Zlínského kraje – což byl materiál, který měl komplexně poskytnout know-how, pokud jde o systém
poskytování podpor Zlínským krajem a nastavení programového ﬁnancování. Bylo to potřebné proto,
abychom se začali učit nejen připravovat projekty, ale také jejich administraci, programování, hodnocení a monitorování v systému, který byl blízký pravidlům Evropské unie. Protože bez toho bychom
nebyli schopni využít příležitostí, které nám měly v dalších letech nabídnout Strukturální fondy EU.
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Zatímco jsme usilovali o vlastní strategii, šitou na potřeby Zlínského kraje, negativně jsme pociťovali centralizační tendence státu, který se snažil tlačit kraje do role jakéhosi pozorovatele s poradním
hlasem, a to i v záležitostech pro kraj zcela zásadních.
Ministerstva se snažila udržet si rozhodování o regionech či prioritách, na které bude soustředěna
podpora, a chtěla rozhodovat i o jednotlivých projektech regionální podpory. Za zmínku stojí rovněž
snaha státu znevýhodnit kraje při vyjednávání o strategických dokumentech vytvářejících základ pro
příjem pomoci Evropské unie (2002–2004). Tato snaha byla bohužel úspěšná: i přes silný odpor
krajů došlo ke sjednocení všech regionálních operačních programů do Společného regionálního
operačního programu (SROP) pro období 2004–2006, což centru umožnilo přesouvat ﬁnanční prostředky mezi kraji bez jejich přímého souhlasu.
Na druhou stranu pokus centra odsunout kraje na druhou kolej při vytváření orgánů zodpovědných za čerpání regionální pomoci Evropské unie skončil neúspěchem. Původně navrhovaná struktura těchto orgánů, která měla hendikepovat kraje co do jejich zastoupení, byla díky silnému tlaku ze
strany krajů pozměněna a vznikl Sekretariát SROP. Přímo na našem odboru bylo vytvořeno oddělení, které mělo na starosti implementaci SROP.
Kraje se zkrátka nehodlaly smířit s tendencí státní politiky okleštit podmínky jejich individuálního rozvoje. Výsledkem společného snažení krajů byl vznik sedmi regionálních operačních programů
pro období let 2007–2013.
V programovacím období 2014–2020 opět pociťujeme návrat k centralizaci, který se projevil vznikem jednotného Integrovaného regionálního operačního programu. Přesto i nyní na krajích vznikají „Regionální stálé konference“ jako nástroj pro efektivní uplatnění principů územní dimenze.
V každém případě si znovu při tomto zpětném pohledu uvědomuji, jak intenzivně jsme v prvních
letech činnosti kraje vnímali historickou příležitost získat pro region peníze. Nově nabyté členství
České republiky v Evropské unii bylo pro Zlínský kraj v té době velkou šancí, pro svůj rozvoj jsme
mohli využít ﬁnanční prostředky ve výši 520 mil. Kč ročně do roku 2006 a v letech 2007–2013 dotace
v ještě větších objemech. Bylo nám jasné, že to jsou podmínky, které se již nebudou opakovat.
Rčení, že čas jsou peníze, platilo tehdy více než kdy jindy. Využití této příležitosti však záviselo
na naší schopnosti, resp. také na schopnostech našich partnerů, připravit projektové záměry, a to
ve smyslu podmínek, které vycházely z postupů uplatňovaných v Evropské unii a zároveň již zavedených naší legislativou. Šlo o systém vycházející z moderních manažerských metod, které byly také
velmi podobné standardům používaným zahraničními ﬁnančními institucemi v komerční praxi.
Zpětně mohu říci, že bylo nesmírně zajímavé být u toho, protože tehdy se utvářely pravidla a procesy pro úplně nový systém ﬁnancování projektů klíčových pro strategický rozvoj regionu.
Zvláště rád vzpomínám na vůbec první dotační program v oblasti regionální rozvoje. Byl to „Podprogram na podporu rozvoje infrastruktury“, přispívající k rozvoji zaměstnanosti – obce předkládaly
projekty, jejichž cílem bylo vytvoření či zachování pracovních míst. Bylo to něco nového a byla to
první příprava na budoucí podporu z evropských strukturálních fondů.
Dnes již Zlínský kraj podporuje množství rozvojových projektů nejen v obcích, ale také u neziskových organizací nebo v podnikatelské sféře.
V roce 2004 bylo Zastupitelstvem Zlínského kraje schváleno vytvoření dvou společností s cílem
podpořit podnikatelské a inovační prostředí. Šlo o „Technologické inovační centrum“ (společně
s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně) a „Regionální podpůrný zdroj“. Centrum mělo za cíl podporu
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rozvoje inovací ve ﬁrmách, spolupráci ﬁrem a vědecko-výzkumné sféry (např. formou klastrů), přičemž výrazných úspěchů dosáhlo zejména v pomoci začínajícím podnikatelům. V letech 2004–2014
v rámci služeb tzv. podnikatelského inkubátoru přispělo k rozběhu činnosti téměř sedmdesáti nových ﬁrem, které vytvořily více než 200 pracovních míst. Regionální podpůrný zdroj poskytl v letech
2006–2014 úvěry v objemu cca 15 mil. Kč na rozvojové projekty malých a středních podnikatelů
(včetně začínajících ﬁrem v podnikatelských inkubátorech v regionu), dále úvěry ve výši cca 140 mil.
Kč na předﬁnancování projektů regionálních žadatelů z operačních programů a dále také překlenovací úvěry v objemu přes 10 mil. Kč na ﬁnancování služeb sociální péče ve Zlínském kraji.
V roce 2007 bylo Zastupitelstvem Zlínského kraje schváleno vytvoření dalších dvou společností:
„Krajské energetické agentury“ a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy“. Ředitelky těchto
společností, Ing. Miroslava Knotková i PhDr. Dana Daňová, se rekrutovaly z našeho strategického odboru, jsou ve svých funkcích dosud a chod společností řídí v souladu se strategickými zájmy Zlínského kraje jak v oblasti energetiky, tak v oblasti rozvoje cestovního ruchu coby dalšího silného hybatele
ekonomiky regionu.
Z tohoto výčtu je patrné, že sféra zájmu strategického odboru krajského úřadu je značně široká
a od původní tvorby vizí a koncepcí se posunula ke zcela konkrétním rozmanitým aktivitám. Ty spojuje jeden společný jmenovatel, a to rozvoj kraje zahrnující různé oblasti – od velkých realizovaných
investičních projektů, jakými bylo vybudování Strategické průmyslové zóny v Holešově nebo konverze dvou bývalých továrních budov ve Zlíně do podoby 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (dnešního sídla
tří krajských kulturních organizací), přes rozvoj venkova, který kraj velkoryse podporuje například
prostřednictvím soutěže Vesnice roku, až po aktivity zaměřené na rozvoj podnikání, výzkumu a inovací.
Úzce spolupracujeme s Krajskou hospodářskou komorou, zejména s Krajským centrem pro východní trhy, kde rovněž pracují lidé s předchozí praxí na krajském úřadu, kteří přesně vědí, co kraj chce
a jak tomu mohou být nápomocni v efektivním napojení na hospodářskou sféru. Zde totiž kraj sehrává
roli toho, kdo otevírá dveře podnikatelům do destinací a trhů perspektivních z hlediska investic.
V současné době se zaměřujeme na realizaci Regionální inovační strategie, která podporuje podnikání založené na inovacích a spolupráci ﬁrem. Zde se uplatňuje forma tzv. inovačních voucherů,
odborného poradenství i služeb již zmíněného Technologického inovačního centra.
Hodně úsilí věnujeme také projektu „Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje“, který realizujeme ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy.
Snažíme se přilákat do regionu investory, a to nejen do Strategické průmyslové zóny v Holešově,
jejíž využití přibrzdila celosvětová hospodářská krize a jejíž důsledky jsme pocítili i v našem kraji.
Podporujeme daleko širší oblast podnikání, třeba i programem regenerace tzv. brownﬁeldů. Zde
jsme ﬁnančně podpořili přípravu čtyřiadvacet projektů revitalizace konkrétních objektů či areálů.
Mezi ty úspěšně patří např. nové výrobní prostory ﬁrem v Průmyslovém areálu Slavičín nebo v bývalém zemědělském družstvu v Buchlovicích.
Kdybych měl na závěr shrnout, v čem vidím úkoly pro další strategický rozvoj kraje, velmi akutně vnímám potřebu stabilního prostředí a jasných pravidel, pokud se týká pomoci Evropské unie.
Každé plánovací období totiž zatím funguje jinak, což regionální rozvoj v krajích samozřejmě
komplikuje.
15 4
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Obecným problémem České republiky je také fakt, že zaostáváme v rozvoji veřejno-privátního
partnerství. Je žádoucí získat soukromý sektor pro úsilí o společný regionální rozvoj, a to jak konkrétními pobídkami (legislativními i ﬁnančními), tak zvýšenou každodenní aktivitou veřejného sektoru
směřující k posilování partnerství s tímto vnějším prostředím. Hodně jsme sice v tomto směru udělali, ale stále je co dohánět.
A konečně – myslím si, že je stále nutné věnovat značnou pozornost průběžné koncepční práci,
protože do rozvojových procesů vstupují stále nové skutečnosti – demograﬁcké, sociální, ekonomické
a další, které je nutno zohledňovat a odvíjet od nich aktuální i předvídatelné dlouhodobé potřeby
daného regionu.
Mgr. Milan Filip, listopad 2014
(vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje KÚZK od r. 2007,
na KÚZK od r. 2001; předtím odbor vedl Ing. Ivan Matulík)
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Jak se hledaly cesty k evropským
penězům

Můj profesní život po roce 1989 je spjat s působením ve veřejné správě. V době, kdy se utvářela první
porevoluční radnice ve městě Zlíně, jsem byl coby čerstvý absolvent vysoké školy vyzván, abych se šel
podílet na „utváření nové společnosti“. Toto téma je pro mě aktuální stále, ale má dnes již jiný obsah.
Následné působení na Zlínském kraji, v odboru strategického rozvoje, a to od doby jeho ustavení
v roce 2001 až po dnešních již sedm let na úřadu regionální rady, mně umožňuje nazírat toto čtvrtstoletí s jistým odstupem. K tomu bych ještě doplnil, že jsem měl možnost absolvovat několik stáží
v různých západoevropských zemích, zaměřených na systém veřejné správy, což napomáhá mimo
jiné i lepší orientaci v dění u nás právě i v souvislosti s dále uváděným.
Vznik krajů a vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 s sebou přinesl nové příležitosti
pro rozvoj kraje, jeho měst a obcí, a to mimo jiné v souvislosti s využitím Strukturálních fondů EU.
Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje, na kterém byly zahájeny práce ihned po vzniku
krajů a jehož první vydání bylo schváleno zastupitelstvem v roce 2002, tak přestal být pouze slovním
cvičením, ale stal se také jedním ze základů pro využití fondů Evropské unie. Po více než čtyřiceti letech socialismu, kdy zůstaly všechny oblasti života ve městech a obcích zanedbané a podinvestované,
Česká republika zaostává za tzv. západními zeměmi nejen v ekonomické výkonnosti, ale z toho odvozeně i v kvalitě infrastruktury, veřejných služeb a dalších oblastí. Fondy Evropské unie mají především směřovat investice do změny ekonomické výkonnosti, aby bylo potom i více zdrojů na kvalitnější
silnice, lepší školy apod., anebo mají přispívat k tzv. snižování rozdílů. Česká republika měla a má
příležitost využít významné ﬁnanční převody, které převyšují příspěvky státu do společného rozpočtu
unie. Hlavním úkolem odboru strategického rozvoje tak bylo podílet se, v návaznosti na tuto novou
situaci, na zajištění přípravy potřebného organizačního zázemí a procesů. Které priority podporovat,
jaké projekty připravovat? To byly hlavní úkoly a otázky.
V roce 2003 bylo rozhodnuto o vzniku zastoupení Zlínského kraje v Bruselu. Cílem bylo především získat zkušenosti a zajistit přenos informací a znalostí z tohoto nového prostředí uvnitř Evropské
unie. V roce 2004 obdržel kraj z Bruselu první dotaci ve výši 1 mil. Kč (tzv. 6. Rámcový program)
na zpracování Inovační strategie. Součástí projektu bylo i využití zkušeností zahraničních partnerů.
Rozhodující ﬁnanční prostředky z externích zdrojů ale pocházely ze Strukturálních fondů EU,
na jejichž distribuci se podílely české úřady. Pro tříleté období 2004–2006 bylo pro tzv. region soudržnosti Střední Morava (tedy pro Olomoucký a Zlínský kraj) k dispozici 1,12 mld. Kč ze Společného
regionálního operačního programu. Na kraj a rok tak v průměru připadala částka kolem 190 mil.
Kč. Z pohledu příprav a vyjednávání podmínek pro využití těchto prostředků jsme v létě 2003 organizovali ve Velehradě společné jednání Ministerstva pro místní rozvoj a zástupců krajů. Ministerstvo
tehdy zastupovala Věra Jourová (která se v roce 2014 stala nejprve ministryní pro místní rozvoj a později evropskou komisařkou za Českou republiku).
Na tříleté období 2004–2006 navazovalo již standardní sedmileté plánovací období Evropské
unie 2007–2013. Tehdejší politické uspořádání (Paroubkova, poté Topolánkova vláda) umožnilo
v rámci principu tzv. subsidiarity (o veřejných záležitostech se rozhoduje co nejblíže problémům
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a občanům) vznik regionálních operačních programů. Tomu předcházelo pověření hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, aby se za Asociaci krajů České republiky na tomto úkolu podílel Zlínský kraj a zajistil jeho realizaci. V návaznosti na to jsem byl v roce 2007 jmenován Vládou České
republiky (za Asociaci krajů) do vyjednávacího týmu s Evropskou komisí pro dokončení vyjednání
operačních programů. Odborné zázemí Zlínského kraje se tak významnou měrou podílelo na formování decentralizace při využití evropských fondů v ČR. Při této příležitosti je nutné vzpomenout
a poděkovat všem, kteří se na tomto procesu podíleli, především Milanu Filipovi, mému nástupci
na pozici vedoucího odboru.
Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava (ROP SM) znamenal, že pro
Olomoucký a Zlínský kraj bylo na sedmileté období 2007–2013 k dispozici asi 18,5 mld. Kč. Tento
ﬁnanční objem na tomto území mohl být investován, pokud byly splněny vyjednané podmínky. To
znamenalo průměrnou roční alokaci 1,32 mld. Kč na kraj, tedy ročně asi sedmkrát více než v období
2004–2006. Celkem Česká republika plánovala na toto období využít 730 mld. Kč, přičemž sedm
regionálních programů tvořilo 18 % této částky, tj. 130 mld. Kč.
Zajištění řízení fondů v těchto objemech znamenalo v poměrně krátké době také vybudovat Úřad
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava tak, aby mohl být auditován a aby mohlo být zahájeno ﬁnancování projektů. Zkušenosti ukázaly, že znalosti z této oblasti a z veřejného sektoru byly
rozhodující, takže na uvolněné místo po původním řediteli jsem od července 2007 byl okolnostmi
přesunut ze Zlínského kraje na Regionální radu.
Věcné zaměření ROP SM vycházelo z vyjednaných priorit – doprava 38 %, rozvoj měst a venkova,
sociální a zdravotní služby 40 % a cestovní ruch 19 %, 3 % tvořila tzv. technická pomoc. Program byl
přibližně rok plánován spolu se zapojenými partnery a odrážel zkušenosti a znalosti všech aktérů
toho, jak optimálně prostředky investovat. Jedním z témat přípravy byl tzv. integrovaný přístup. Povinně byl dostupný pro krajská centra ve formě „Integrovaného plánu rozvoje města“. Statutární
město Zlín mělo pro svůj plán k dispozici cca 500 mil. Kč a rozhodlo o tom, že dotace zaměří na centrum Zlína. Z plánu bylo ﬁnancováno Kongresové centrum Zlín, revitalizace Gahurova prospektu,
sadu Komenského, náměstí Práce a podchodu a přeměna bývalé knihovny ve Zlínský klub 204.
Dále byl tento integrovaný přístup využit pro území, v němž je v rámci Zlínského kraje koncentrován největší potenciál pro cestovní ruch. Integrovaný plán byl zpracován pro Luhačovicko jako území
s lázeňstvím a pro Karlovicko a Rožnovsko coby oblast beskydských „kopců“. V rámci těchto integrovaných plánů byly poskytnuty dotace ve výši 760 mil. Kč, podnikatelé proinvestovali dalších 910 mil.
Kč a veřejný sektor přidal svých 85 mil. Kč. Celkem bylo v těchto územích investováno 1,8 mld. Kč,
na kterých se z 52 % podílely soukromé investice podnikatelů. Proces plánování a motivace pomocí
dotací tak splnily svůj účel a podnítily především investice podnikatelského sektoru, které převýšily
poskytnuté dotace, s vazbou na tvorbu nových pracovních míst. V těchto územích tak došlo ke změně
kvality a struktury poskytovaných služeb. Největšími projekty byly rekonstrukce a dostavba hotelu
Alexandria na Spa a wellness hotel a výstavba nového krytého bazénu v Luhačovicích, čtyřsedačková
lanovka na Kohútce a dobudování hotelu Horal na wellness hotel a další projekty. Z priority doprava
byla podél Rožnovské i Vsetínské Bečvy podpořena výstavba souvislých úseků cyklostezek, což dále
zvýšilo atraktivitu těchto území pro návštěvníky.
Největším projektem z prioritní osy doprava byl jihovýchodní obchvat města Holešova směrem
na Bystřici pod Hostýnem (dotace cca 250 mil. Kč). Na modernizaci a rekonstrukci silnic II. a III. třídy
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bylo poskytnuto asi 2,2 mld. Kč, na cyklostezky cca 440 mil. Kč. Kromě výše jmenovaných je dalším
nejvýznamnějším projektem cyklostezka podél Baťova kanálu.
V rámci prioritní osy pro rozvoj měst a obcí byla jako největší projekt ROP SM podpořena revitalizace objektu 14. a 15. budovy bývalých Baťových závodů na 14|15 BAŤŮV INSTITUT (dotace 490
mil. Kč). Rekonstrukcemi a modernizacemi výuky prošlo bezpočet středních škol a sociálních služeb.
Dotace směřovaly do zkrášlení veřejných ploch – především náměstí ve městech i na venkově.
ROP SM může proplácet poslední prostředky do konce roku 2015. Regionální programy pro období 2014–2020 jsou nahrazeny tzv. Integrovaným regionálním operačním programem. Téma centralizace – decentralizace se tak znovu vychýlilo směrem k ministerstvům.
Výsledky čerpání evropských fondů za Českou republiku jsou nejhorší z celé Evropské unie –
za rok 2013 se nevyčerpalo celkem 16 mld. Kč, přičemž na ČR připadlo 12 mld. Kč. Uvádí se, že
celkem Česká republika nevyčerpá asi 60 mld. Kč (z celkového rámce 730 mld. Kč). ROP SM patří
mezi tři operační programy s nejnižším rizikem (shodou okolností jsou to i tři regionální programy
– Střední Morava, Jihovýchod a Severovýchod). Polsko patří mezi nejlépe čerpající zemi, Česko mezi
nejhorší. Za největší problém lze ale označit to, že nebyly popsány příčiny tohoto neúspěchu. Místo
toho je používán povrchní argument, že problémem byl velký počet operačních programů.
K ROP SM by ale bylo vhodné závěrem dodat, že poděkování patří všem žadatelům, kteří využili příležitosti k realizaci svých projektů. Protože jen díky tomu se podařilo ﬁnanční rámec využít.
Města a obce byly příjemci 42 % ﬁnančních prostředků z celého ROP SM, kraj získal 36 %, podnikatelé 15 %, 4 % obdržely neziskové organizace a cca 2 % částky tvoří tzv. technická pomoc. S přínosy
těchto projektů se setkáváme všude kolem nás. Jejich kvalita je dána především schopností žadatelů
investici připravit, realizovat a poté i zajistit její tzv. udržitelnost. Poděkování patří v neposlední řadě
i vedení krajů a členům výboru regionální rady, kteří se podíleli na řízení celého programu. A také
všem spolupracujícím odborným útvarům a rovněž zaměstnancům úřadu regionální rady.
Zdá se mi, že v životě kolem nás došlo v poslední době k velkým změnám. Ale veřejná správa dnes
například s ohledem na nezdary s promarněnými miliardami evidentně pokulhává a měla by se
kvalitativně posunout někam dál. Především v procesech plánování a řízení (s ohledem na téma konkurenceschopnosti České republiky), v kvalitě veřejných služeb, způsobem spolupráce ministerstev,
krajů, obcí a dalších partnerů. Bez uplatňování koncepčního přístupu a spolupráce – tedy uvažováním na kvalitativně jiném základě – to ale nepůjde. A k tomuto bych rád vyzval.
Ing. Ivan Matulík, prosinec 2014
(vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje KÚZK v letech 2001–2007,
od r. 2007 ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava)
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Dynamický vývoj zaznamenala
i oblast sociálních věcí

Problematika sociálních věcí je oblastí velmi širokou a různorodou, dotýkající se více či méně v průběhu života téměř každého občana kraje. Zlínský kraj se po svém vzniku v roce 2000 zaměřoval
na metodickou podporu obcí v oblasti sociálních dávek, přičemž se současně začal připravovat
na převzetí organizací poskytujících na území kraje rozhodující objem zejména pobytových, ale také
terénních sociálních služeb. Prvním vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl Ing. Pavel
Osoha. Od 1. ledna 2002 byl z tohoto odboru vydělen jako samostatný Odbor zdravotnictví KÚZK.
Role zřizovatele celkem sedmnácti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb na kraj
přešla v souladu s platnou legislativní úpravou od 1. ledna 2003 po zániku okresních úřadů. Převzatá
kapacita pobytových sociálních služeb představovala 4 316 lůžek.
Již v průběhu roku 2003 projevilo město Kroměříž (jako první) zájem o převod většiny sociálních
služeb poskytovaných příspěvkovou organizací kraje na území města do své zřizovatelské kompetence. Kraj požadavku vyhověl a převod těchto zařízení byl zrealizován k 1. lednu 2004. Obdobný postup
zvolila také města Uherský Brod a Bojkovice, která převzala od 1. ledna 2005 do své gesce provozování celkem tří domovů-penzionů pro důchodce. Město Uherské Hradiště převzalo azylový dům, jehož
provoz svěřilo neziskové organizaci, a stejně tomu bylo s domovem pro seniory ve Vsetíně. Do roku
2006 byly po vzájemné dohodě s krajem postupně předány obcím a jiným poskytovatelům také téměř všechny okrsky pečovatelské služby na území kraje.
Zásadním milníkem v oblasti sociálních služeb bylo schválení zákona o sociálních službách s účinností od 1. ledna 2007. Sociální služby v České republice získaly jednotný ucelený legislativní rámec.
Pro kraje ale současně tento zákon přinesl celou řadu nových povinností – plánovat rozvoj sociálních
služeb na území kraje v součinnosti s obcemi, poskytovateli a uživateli služeb, registrovat sociální
služby, provádět inspekce kvality sociálních služeb, zpracovávat žádosti o dotace ze státního rozpočtu
pro poskytovatele sociálních služeb působících na území kraje a další. K tomuto datu došlo současně ke sloučení odboru sociálních věcí s odborem zdravotnickým, čímž vznikl odbor sociálních věcí
a zdravotnictví. Do funkce vedoucího sloučeného odboru byl jmenován Ing. Vladimír Zejdl.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se aktivně zapojil do výzvy Ministerstva zdravotnictví
k podpoře procesu transformace pobytových sociálních služeb. Po získání podpory od orgánů kraje
byly zahájeny první aktivity směřující k postupné transformaci sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Šlo se o proces umožňující osobám se zdravotním postižením, které z různých
důvodů dlouhodobě pobývaly v ústavní péči, žít v běžné komunitě lidí plnohodnotným životem
srovnatelným s jejich vrstevníky díky individuálně nastavené podpoře a pomoci. Tento proces je
dlouhodobý a náročný, provází jej nutnost zásadní změny myšlení a přístupu k osobám se zdravotním postižením nejen ze strany personálu, rodinných příslušníků, opatrovníků, ale také ze strany
veřejnosti.
K 1. červenci 2009 došlo k rozdělení odboru zdravotnictví a sociálních věcí na dva samostatné odbory. Vedoucí odboru sociálních věcí byla jmenována Mgr. Jana Chovancová, která ve funkci působí
i v současné době.
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V důsledku změn ve veřejné správě byly od 1. ledna 2012 převedeny agendy sociálních dávek
na nově vzniklé detašované pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí ve Zlíně a agenda inspekcí
kvality sociálních služeb přešla pod krajskou pobočku Úřadu práce ve Zlíně.
Souběžně s organizačními a legislativními změnami probíhala příprava převodů zařízení využívaných krajem k poskytování sociální služby chráněné bydlení na obce, které projevily zájem v těchto
objektech zřídit bytový fond pro své občany. Touto cestou se vydala města Vsetín, Valašské Meziříčí,
Fryšták či obec Halenkov. Postupně tak byla předána do ledna 2013 téměř všechna zařízení zřizovaná
krajem poskytující službu chráněného bydlení s výjimkou objektu ve Zlíně, v němž kraj v červenci
2012 zřídil bytový dům s byty zvláštního určení.
S ohledem na klesající trend ﬁnanční podpory sociálních služeb ze státního rozpočtu odbor sociálních věcí hledal co nejefektivnější model poskytování sociálních služeb zajišťovaných prostřednictvím zřízených příspěvkových organizací. Se souhlasem orgánů kraje došlo od ledna 2012 k zásadní
reorganizaci služeb poskytujících odborné sociální poradenství prostřednictvím tří příspěvkových
organizací do jedné zastřešující příspěvkové organizace – Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy. Prozatím poslední organizační změnou bylo sloučení dvou menších příspěvkových
organizací v okrese Zlín poskytujících téměř totožné typy sociálních služeb pro osoby s mentálním
postižením do jedné příspěvkové organizace se sídlem ve Fryštáku.
K 1. lednu 2015 byl kraj zřizovatelem jedenácti příspěvkových organizací, prostřednictvím kterých
nabízí občanům kraje rozhodující kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory, osoby s Alzheimerovou chorobou, se zdravotním postižením, pro osoby závislé či ohrožené závislostí na návykových
látkách, pro osoby s chronickým duševním onemocněním v celkovém počtu 2 878 lůžek. Nabídku pobytových sociálních služeb poskytovaných krajskými organizacemi doplňuje služba odborné sociální
poradenství a služba intervenční centrum určená osobám ohroženým domácím násilí, která je jediná
v kraji.
Informace o všech sociálních službách poskytovaných na území kraje jsou široké veřejnosti k dispozici v průběžně aktualizovaném Elektronickém katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji, který
je od března 2014 dostupný na webových stránkách kraje.
Oblast sociálních služeb očekávají i v dalším období významné změny související zejména s probíhajícím procesem transformace pobytových sociálních služeb, který již dnes signalizuje potřebu
vzniku či rozšíření nových typů služeb pro osoby se zdravotním postižením, jako je chráněné bydlení
či podpora samostatného bydlení. Změny se dotknou také služeb pro seniory, u nichž bude nutno
zaměřit se na další transformaci kapacit domovů pro seniory na služby pro osoby s Alzheimerovou
chorobou a časové rozšíření terénních služeb. Všechny realizované změny musí směřovat k jednomu
cíli – vytvoření dostupné sítě sociálních služeb v kraji při zajištění jejich vysoké kvality.
Ing. Alena Grebíková, listopad 2014
(vedoucí oddělení sociálních služeb Odboru sociálních věcí KÚZK od r. 2002)
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V územním plánování máme
unikátní řešení v celorepublikovém
měřítku
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje vznikl jako jeden
z prvních odborů v březnu roku 2001 mým nástupem jako vedoucí odboru. Začátky nebyly vůbec
jednoduché, scházela příslušná legislativa, metodika i odborní pracovníci. Postupem času se začal
do dvou speciálních oddělení, oddělení stavebního řádu a oddělení územního plánování, naplňovat
pracovní kolektiv. Nastoupili pracovníci ze všech čtyř okresů Zlínského kraje se znalostí daného území, což bylo velkým přínosem pro dobře fungující tým.
V průběhu prvních patnácti let fungování krajů došlo v našem oboru k velmi významným změnám legislativním, technologickým i procesním.
Souběžně s obdobím rozběhu krajů probíhala i příprava nového stavebního zákona, který nabyl
účinnosti 1. ledna 2007, a tak po téměř třiceti letech došlo k uzákonění významných změn v oblasti
územního plánování i stavebního řádu. Spolu s novým stavebním zákonem nabyl účinnosti i zákon
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě a zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, k novému stavebnímu zákonu
bylo vydáno sedm nových prováděcích předpisů. Nová legislativa přinesla nejen nové druhy dokumentů – krajskou územně plánovací dokumentaci, zásady územního rozvoje a územně plánovací
podklady, což jsou územní studie a územně analytické podklady, ale i další nové možnosti v postupech a způsobech digitálního zpracování a sjednocování územně plánovacích dokumentací.
První pokusy o standardizaci zpracování dat se sice objevily už před rokem 2000, především
v okresech Uherské Hradiště a Zlín, a to jako u jedněch z prvních na úrovni celé republiky. Jednalo
se však o izolovaná a celý kraj nepokrývající řešení, prakticky tedy ještě nevyužitelná. Příležitostí
uplatnit všechny nápady byl proto až vznik krajů a soustředění odborníků z oblasti zpracování dat
na půdě krajského úřadu. Připravovaný nový stavební zákon se na rozdíl od tehdy platného už alespoň nějakým způsobem zaměřoval na oblast informační základny územního plánování a všechny
připravované aktivity v této oblasti mohly tedy probíhat v souladu s připravovanou podobou legislativy, resp. bylo možné i obráceně do její podoby alespoň v rámci možností zasahovat.
Vlastní standardizaci podoby územně plánovacích podkladů předběhlo sjednocení podoby územních plánů, a to nejdříve formou metodiky „Jednotného postupu digitálního zpracování územního
plánu obce pro GIS 2004“. Tato metodika doznala v následujících letech úprav až do současné podoby nazvané „Metodika jednotného digitálního zpracování územně plánovací dokumentace Zlínského
kraje 2012“. Všechno to ale byly úpravy postupné a víceméně kosmetické, nenarušující celý proces
a výsledné zpracování územních plánů. Metodika odrážela a odráží požadavky na podobu územního
plánu vyplývající ze stavebního zákona a z názorů pořizovatelů územně plánovacích dokumentací
na území Zlínského kraje. Jedná se o ucelený komplexní soubor pravidel pro podobu územních plánů. Ve výsledku metodika vede k tomu, že všechny územní plány, tedy územní plány měst i územní
plány těch nejmenších obcí, vypadají stejně, jsou stejně čitelné a využitelné stejným způsobem pro
všechny, kteří je potřebují a využívají. Nikdo už nemusí přemýšlet nad tím, proč je v jedné obci plocha bydlení zakreslena ﬁalovou šrafou a v jiném územním plánu přitom najde významově stejnou
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vrstvu pod zcela jiným graﬁckým znázorněním. V současné době už má tímto způsobem zpracovaný
a vydaný územní plán cca 193 obcí Zlínského kraje, to jsou téměř dvě třetiny z celkového počtu 307
obcí, a dalších cca 66 jednotně zpracovaných územních plánů je rozpracovaných. Při udržení nastaveného tempa je předpoklad, že do roku 2017 bude takovýmito územními plány pokryto celé území
Zlínského kraje. Jedná se o zcela unikátní a pravděpodobně už jinde neopakovatelné řešení k dosažení takového cíle „zespodu“, z úrovně kraje. Nastavený proces je celkem jednoduše udržitelný,
tak si lze jen přát, aby i do budoucna vše pokračovalo tak jak má, byla by velká škoda takový objem
uskutečněné práce zahodit.
Tuto skutečnost si hned od počátku uvědomovali i zastupitelé Zlínského kraje a rozhodli se jednotné zpracování územních plánů ﬁnančně podporovat. Od roku 2004, kdy byl vyhlášen první podprogram na podporu tvorby územních plánů, se celková hodnota krajských dotací blíží k 26 mil.
Kč. Podpora je určena pro obce do 2 000 obyvatel, které tvoří 83 % z celkového počtu obcí Zlínského
kraje. Města i obce měly také možnost získat ﬁnanční podporu na pořízení územních plánů z evropských fondů, např. z integrovaného operačního programu. Tuto možnost podpory využilo 56 obcí
a měst Zlínského kraje a výše dotace se přiblížila k částce 33 mil. Kč.
Souběžně také probíhaly práce na standardizaci základny územního plánování – územně plánovacích podkladů. Opět zde pomohl nový stavební zákon, který deﬁnoval pojem územně analytické
podklady. V první fázi tvorby těchto podkladů na Zlínském kraji (do roku 2007) se jednalo o centralizované vytváření jednotné databáze územně technických podkladů s využitím široké báze dat,
ať už to byla data z digitálně technické mapy obcí, či údaje shromažďované na odborech životního
prostředí, údaje získané z průzkumů a rozborů při zpracování územních plánů. Od roku 2007 je celý
tento proces zajištěn na smluvním základě, v němž se všechny obce s rozšířenou působností Zlínského kraje zavázaly k tomu, že budou při tvorbě územně analytických podkladů postupovat jednotně,
ve stejném systému a s využitím stejného datového modelu, a hlavně, že budou veškerá data udržovat
a provozovat z jednoho místa. Na každé obci s rozšířenou působností vzniklo pracovní místo zaměřené na pořizování a udržování územně analytických podkladů. Pracovník obce obsluhuje vlastní území, a protože to každý dělá stejně a neustále se vyrovnává se svými sousedy, ve výsledku vzniká jako
skládačka ucelený systém umožňující mít vždy k dispozici aktuální data pro celé území kraje. Příklad
Zlínského kraje je důkazem toho, že společné řešení může fungovat. Výstup je od roku 2008 provozován na webovém portálu, který je schopný v kterémkoliv okamžiku zobrazit či třeba analyzovat ta
nejaktuálnější dostupná data o území. Stejně jako u oblasti standardizace územních plánů se jedná
v případě jednotných územně analytických pokladů o unikátní řešení na úrovni republiky, které je
vzorem a cílem pro ostatní kraje (portál www.juap-zk.cz zahrnuje oba projekty). Podle podmínek
Zlínského kraje byl nastaven typový projekt „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“ (součást Digitální mapy veřejné správy Egovernmentu) sloužící ostatním krajům k vytvoření
podobného řešení. Za vytvořené řešení byl Zlínský kraj oceněn v prestižní soutěži Egovernment The
Best 2010, ve kterém byl v konkurenci s dalšími významnými projekty v oblasti elektronizace veřejné
správy České republiky vyhodnocen jako druhý nejlepší.
Nový stavební zákon uložil krajům také pořízení tzv. krajské územně plánovací dokumentace,
zásad územního rozvoje. Příprava našich začala prakticky hned po vzniku kraje, tedy ještě za platnosti starého stavebního zákona. Na našem území totiž platily dokumentace dvě, pro území okresů
Kroměříž, Uherské Hradiště a Zlín to byl Územní plán velkého územního celku Zlínské aglomerace
16 3

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 163

6/8/2015 2:52:53 PM

Uherské Hradiště

16 4

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 164

6/8/2015 2:52:53 PM

A L M A N AC H Z K 2 0 0 0 / 2 015

a území okresu Vsetín bylo řešeno Územním plánem velkého územního celku Beskydy. Bylo potřeba
provést inventuru záměrů z obou dokumentací, prověřit jejich aktuálnost a potřebnost z pohledu
Zlínského kraje. Nejprve bylo pořízeno několik důležitých podkladů např. Generel dopravy Zlínského kraje, Vymezení rozvojových ploch pro výrobu, Koncepce ochrany přírody a krajiny, Energetická
koncepce, Územní prognóza, ze kterých pak návrh zásad územního rozvoje vycházel. Celý proces pořízení byl časově náročný a vyžádal si nutnost mnoha projednání, než byly Zásady územního rozvoje
Zlínského kraje v září 2008 vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje. V roce 2012 byla vydána první
aktualizace tohoto dokumentu. Jedná se o významný materiál potřebný pro usměrňování územního
rozvoje v celém regionu.
Můžu tedy konstatovat, že za dobu existence kraje jsme v naší práci zaznamenali progresivní a dynamický rozvoj, s jehož výsledky můžeme být spokojeni. Jsem ráda, že jsem byla od počátku u veškerého dění. Toto všechno se podařilo díky zapáleným pracovníkům oddělení územního plánování
Ing. arch. Ladislava Vintra, Mgr. Jaroslava Pospíšila a Ing. Ivany Kolajové a za velké podpory představitelů Zlínského kraje. Ti pochopili, že bez dobré základny územního plánování není možné dosáhnout dobrých výstupů, které mohou ovlivnit život každého z nás, a že územní plánování je obor,
jehož cílem je vytvářet podmínky pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj v území.
Ing. Alena Miklová, září 2014
(vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu KÚZK od r. 2001)
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Vzpomínky na začátky odboru
zdravotnictví

Na pozici vedoucího Odboru zdravotnictví KÚZK jsem nastoupil 1. května 2002. Sídlo odboru bylo
v té době v pronajatých prostorách – na detašovaném pracovišti v ulici Zarámí. Odbor se teprve začínal personálně rozvíjet v závislosti na úkolech, které na něj byly postupně kladeny. Tvořil se tým
spolupracovníků, z nichž mnozí pracují na krajském úřadě dodnes.
Převzali jsme zdravotnictví, které mělo před sebou řešení řady úkolů a problémů. Především to
byla příprava na převzetí zřizovatelských funkcí zdravotnických zařízení od okresních úřadů, které
se rušily k 31. prosinci 2002. Do kompetence krajů přešly od 1. ledna 2003 čtyři okresní nemocnice
– dnešní Krajská nemocnice Tomáše Bati, Uherskohradišťská nemocnice, Kroměřížská nemocnice
a Vsetínská nemocnice, které stát předal značně zadlužené. Tehdy došlo k odstátnění největšího
počtu zdravotnických zařízení v zemi, a ze státních nemocnic se tímto krokem stala nestátní zdravotnická zařízení.
Dalšími důležitými úkoly odboru byla například optimalizace rozsahu zajištění lékařské služby
první pomoci v kraji, organizace působnosti zdravotnické záchranné služby a vypracování koncepce zdravotnictví na území Zlínského kraje. Vytvářeli jsme koncepci zdravotnictví v novém územně
správním celku s nutností poskytování zdravotní péče pro občany Zlínského kraje v optimálním rozsahu a kvalitě. Zároveň se odbor proﬁloval na činnosti zajišťující přenesené úkoly státní správy a nově
na činnosti vyplývající ze zadání samosprávy. Bylo potřebné ladit spolupráci s odborem sociálních
věcí vzhledem k často související a prolínající se problematice.
V průběhu let se hledala optimální forma právní subjektivity krajských zdravotnických zařízení.
Zprvu měla status příspěvkových organizací, v srpnu 2005 schválilo krajské zastupitelstvo Plán rozvoje zdravotnických zařízení, jehož součástí byl i proces transformace nemocnic na akciové společnosti.
Velkou oporou v práci mi byli moji spolupracovníci, povzbuzení mi dodávali i členové krajského
zastupitelstva v prvním volebním období a také vedení krajského úřadu. Na všech jsem viděl velkou
touhu a snahu, aby nejen nově převzatá zdravotnická zařízení, ale celé zdravotnictví na území kraje
dobře fungovaly a nadále se rozvíjely. A to bylo velkou motivací pro mou práci.
Na toto období velmi rád vzpomínám, protože jsem poznal spoustu nadšených a krásných lidí,
z nichž s mnohými mne pojí přátelství do dnešních dnů.
MUDr. Jaroslav Lux, březen 2015
(vedoucí Odboru zdravotnictví KÚZK v letech 2002–2007,
v současné době ředitel Městské nemocnice Ostrava)
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Stát krajům předal „Černého Petra“

Když jsem v polovině léta 2009 nastoupil na Krajský úřad Zlínského kraje jako vedoucí odboru zdravotnictví, spadl jsem rovnýma nohama do víru viru prasečí chřipky. To byl rozběh. Epidemiologické
plány, očkovací centra, krizová infrastruktura, traumaplány, reproﬁlizace lůžek, hlášení, opatření,
jedno jednání střídalo druhé. Ani jsem neměl čas se řádně seznámit s chodem úřadu, úředními
postupy, vnitřními psanými a hlavně nepsanými pravidly. Nevzpomínám si, jestli to léto bylo horké,
ale já jsem se zapotil mnohokrát. Poznával jsem nové kolegy, nadřízené, představitele zdravotnických
i nezdravotnických organizací právě v situacích, kdy se řešily problémy, kdy jsme se museli domluvit,
kdy výstupy museli mít logiku, stanovená pravidla, řád a kontrolu. Šlo přece o zdraví a připravenost
všech, kdo mají v popisu práce ho pro případ ohrožení obyvatel chránit. Nezaplatitelné úvodní školení. O viru A(H1N1) se mi i zdálo (vždy však lepší než ho chytnout). Ale situace, zpočátku krizová
(počet obětí v České republiceR byl vyšší než 100), se zvládla a všichni aktéři z ní vyšli odborně posíleni, což se zúročilo například při řešení výzvy lékařů „Děkujeme, odcházíme“, nebo v prosinci 2014,
kdy hrozba eboly ve vysoce globalizovaném a propojeném světě opustila území Afriky.
Prostě ve zdravotnictví, v tom složitém systému vazeb medicíny, ekonomiky, národní i mezinárodní legislativy, státní správy a samosprávy i sociální problematiky, se stále vynořují nové problémy,
slabá místa, ohrožení, ale i úspěchy a vítězství.
Pokusím se trochu představit základní strukturu a činnosti Odboru zdravotnictví KÚZK. Odbor
v systému smíšeného modelu státní správy a samosprávy vykonává právě činnosti související s touto
dvojrolí a každá z nich vyžaduje jiný přístup, jinou mentalitu a vlastnosti úředníka.
Oddělení správních činností ve zdravotnictví vykonává v přenesené působnosti státní správu, dozorovanou a pravidelně kontrolovanou našim rezortním Ministerstvem zdravotnictví. A podle počtu
ministrů, kteří se se ve funkci vystřídali, si vážený čtenář dovede představit, jakou oporu ve stále se
měnících stanoviscích u našeho gestora máme. Pro lékaře jsme něco jako živnostenský úřad. Po splnění zákonných podmínek vydáváme „Oprávnění k poskytování zdravotních služeb“ (bývalé „Registrace“), které umožňuje lékaři či nelékaři, prostě zdravotnickému pracovníkovi, poskytovat zdravotní
služby v dané odbornosti a v daném prostoru/ordinaci. V registru jich máme přes dva tisíce a tuto
agendu zvládají dvě kolegyně. Pečlivé, trpělivé, důsledné a vstřícné, protože právě tyto vlastnosti
jsou tady na místě a naši klienti – zdravotníci je dovedou často i ocenit pochvalou. Nová zdravotnická legislativa (účinná od 1. dubna 2012) měla v úmyslu revizi všech registrací, kterých mnoho ještě
vydaly bývalé okresní úřady a které již neodpovídaly současným požadavkům. Na základě podnětu
lékařské veřejnosti však Ústavní soud České republiky tzv. přeregistraci zrušil, a nám tak přibyla další
agenda spojená s administrativně složitým procesem vracení zdravotníky již zaplacených správních
poplatků. Typický úřad, že? Když vybírá, tak lehce, když dává, tak složitě. Ale dodržení zákonem
stanoveného postupu nezávisí na naší vůli, prostě povinnost dodržovat správné a průhledné postupy
při nakládání s veřejnými prostředky je alfou a omegou činnosti úřadu, i když to navenek působí jako
zbytečná byrokracie.
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Další agendou je řešení podnětů, stížností a jiných podání. Tady se setkáváme s tím horším, co
život přináší. Písemné či ústní výpovědi těch, kteří v těžkých chvílích zažili něco, s čím se vnitřně
nesmířili, mají pocit křivdy, ublížení, bolesti. Je správné, že občan má možnost podat stížnost, žádost
o prošetření nebo jiný podnět a oprávněně očekávat, že budou pečlivě prověřeny, že pověstná „lampárna“ neexistuje, stejně jako tzv. zametání pod stůl. A občané jsou si svého práva vědomi a využívají
ho. Je to známka zdravé a emancipované společnosti, přestože šetření někdy nesplní očekávání stěžovatele. Řešení několika desítek stížností v roce vyžaduje nesmírně trpělivý, empatický a vnímavý
přístup k potřebám druhých. Týmovou prací kolegyně úřednice a lékařů, kteří na oddělení tuto
agendu vykonávají, se díky právě takovému přístupu ke klientům daří řešit i komplikované případy
na vysoce odborné a lidské úrovni.
Závazný zákonný postup řešení stížností v oblasti zdravotnictví přinesla jako první až legislativa
platná od dubna roku 2012. Řeklo by se „hurá“. Poprvé je jednoznačně stanoveno, kdo se nespokojeností pacienta či jeho rodinného příslušníka musí zabývat a v jakých lhůtách. Postup stanovený
v zákoně o zdravotních službách však vzbuzuje ze strany veřejnosti i určité rozpaky, neboť prvním,
kdo stížnost řeší, je ten poskytovatel zdravotních služeb, vůči kterému stížnost směřuje. A vysvětlujte
stěžovateli, že na nás se může obrátit až v případě, že nebude spokojen s tím, jak stížnost na lékaře
ten samý lékař vyřešil. Tento postup z hlediska stěžovatele postrádá logiku, na druhou stranu má přinutit poskytovatele zdravotních služeb zamyslet se nad řešením a nad možná jiným přístupem k pacientovi. V rámci nezávislého pohledu na případné pochybení při poskytování zdravotních služeb lze
podle zákona ustavit nezávislého odborníka nebo nezávislou odbornou komisi. Zlínský kraj využívá
odborníků Fakultní nemocnice Brno-Bohunice. Zkušený tým špičkových odborníků zabezpečuje
nestranné zhodnocení léčebných postupů, které jsou ve stížnostech sporovány. Tato spolupráce je
již dlouhodobá a opravdu jsem rád, že nezávislost posouzení v tak citlivé oblasti, jako je případné
poškození zdraví pacienta, je zabezpečena.
Mnoho stížností by však nemuselo být napsáno a řešeno, kdyby se pacientovi, jeho blízkým a rodině dostalo více informací o stavu a průběhu léčby, lidského porozumění ve chvílích, kdy i medicína
dosáhla svých hranic. Je to v lidech a o lidech. Máme výborné odborníky, ale ve vztahu pacient – zdravotník neumíme být vždy trpělivým posluchačem či vysvětlujícím. A zapomínáme, že úsměv, ochota
pomoci, vlídné slovo, pozdrav, podání ruky či pohlazení jsou zadarmo. Na obou stranách.
Kontrolu nemá nikdo rád. A mí kolegové mají i tuto roli. Oddělení správních činností ve zdravotnictví přísluší kontrolní činnost tam, kde nám to zákon ukládá (kontroly výkonu přenesené působnosti na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností), nebo na základě došlých podnětů, podání,
stížností v konkrétních zdravotnických zařízeních, či v živnostenských provozovnách, kde se tak nějak
rozhodli – namísto zdravotníků – léčit.
Úřad je úřad a přísnost v kontrole být musí. Jak znám ale naše kontrolory, tak s pečlivostí sobě
vlastní zjistí skutkový stav a spíše poradí, než trestají. Samozřejmě s očekáváním, že situace se nebude
opakovat a pochybení, obvykle spíše administrativní a neúmyslné, se napraví do zákonem vyžadovaného stavu. Jiné je to ale, když se nám do zdravotnictví pletou nezdravotníci, vydávají se za někoho, kdo zdravotní služby poskytuje, nabízejí svoje služby prezentací v inzerátech nebo na internetu.
Tady se musí zakročit celkem rázně a o žádné symbolické pokutě nemůže být řeč, protože zdravotní
služby může poskytovat pouze ten, kdo je pro ně oprávněn. Tedy ten, kdo má kvaliﬁkaci, odpovídající prostor, schválený provozní řád (vše dle příslušné legislativy). Zdravotníci vynakládají velké
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úsilí i prostředky, aby zákonem stanovené podmínky splnili. Na jejich odborné činnosti nemohou
parazitovat ti, kdo klamavou reklamou slibují totéž. K agendě patří rovněž vydávání stanovisek pro
živnostenské úřady ve smyslu posouzení, zda je činnost podnikatele zdravotní službou, či zda ještě
spadá do podmínek stanovených živnostenským zákonem. Vydali jsme stanoviska k tomu, zda jsou
zdravotní službou muzikoterapie prezentována jako léčebná metoda potíží všeho druhu, metoda
fotoomlazení a fotobělení zubů nabízená v salonech krásy, léčebný zázrak módních (a hladových)
rybiček Garra Rufa na nemoci kůže, metody odborné rehabilitace poskytované pouze zaškoleným
masérem, inzerovaná léčba rakoviny prostřednictvím přenosu energie za použití telekomunikačních
prostředků…
Další činností, kterou oddělení správních činností zabezpečuje, je příprava zdravotnických zařízení na řešení mimořádných událostí či krizových stavů. Traumatologické plány, plány krizové připravenosti, epidemiologické plány, pandemické plány, plány reakce na výskyt vysoce nakažlivých
nemocí – množství plánů, jejichž vyhotovení a aktualizace oddělení zabezpečuje ve spolupráci s těmi
lůžkovými zařízeními, které mají povinnost ten který dokument zpracovávat. Naštěstí v tom nejsme
sami – víme, že rady i pomoci se nám dostane u Krajské hygienické stanice i u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. I touto cestou kolegům za spolupráci moc děkuji. Je nám ctí s nimi
spolupracovat.
K oddělení patří rovněž zprostředkování plateb ze státního rozpočtu na likvidaci nepoužitých léčiv lékárnám a úhradu nákladů plicním lékařům (nově pneumologům a ftizeologům) spojených
s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou.
A máme i inspektora omamných látek. Ten je nepožívá ani nedistribuuje, ale dohlíží na jejich
likvidaci žehem. A opravdu si u toho nemůže vzít ani množství menší než malé. K jeho agendě patří
také kontrola obecních úřadů s rozšířenou působností, které zajišťují pro lékaře distribuci tiskopisů
receptů a žádanek s modrým pruhem, které se používají k předepisování léčivých přípravků s obsahem návykových látek.
Aby toto oddělení vystoupilo ze stínu suché úředničiny, stalo se v letošním roce organizátorem
prvního ročníku ankety „Zdravotník roku Zlínského kraje“, jejímž vyvrcholením bylo ocenění čtyř
nominovaných zdravotníků v kategoriích Lékař a Nelékařský zdravotnický pracovník. Akce byla
úspěšná, měla kladný ohlas, svůj nový úkol zvládli kolegové velmi dobře.
Každý privátní lékař, nebo zdravotnické zařízení, pokud chce mít své služby hrazené z prostředků
veřejného zdravotního pojištění, musí absolvovat výběrové řízení. Nejedná se o paralelu pohovoru
s uchazečem o zaměstnání, ale o úřední jednání komise složené ze zástupce krajského úřadu, lékařské komory nebo jiného profesního sdružení, odborníka v daném oboru medicíny a samozřejmě zástupce příslušné zdravotní pojišťovny. Na základě doporučení vzešlých z jednání komise pak
zdravotní pojišťovny uzavírají či neuzavírají smluvní vztah s poskytovatelem zdravotních služeb. Ani
doporučující stanovisko komise nezaručí uchazeči smlouvu se zdravotní pojišťovnou. O smluvních
vztazích rozhodují výhradně zdravotní pojišťovny, ale za smluvní síť zdravotníků mají i odpovědnost.
Oddělení řízení a rozvoje je druhým oddělením odboru zdravotnictví. Jeho agendou jsou činnosti pro samosprávu Zlínského kraje, tedy pro Radu Zlínského kraje a Zastupitelstvo Zlínského
kraje v oblasti zdravotnictví. Zlínský kraj je vlastníkem (zakladatelem) čtyř nemocnic, zřizovatelem
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o., a dvou dětských zařízení, dětských center, bývalých kojeneckých ústavů. K tomu krajům legislativa stanovila odpovědnost za provozování lékařské
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pohotovostní služby, protialkoholní záchytné stanice i za zabezpečení prohlídek zemřelých mimo
zdravotnických zařízení. Velmi široká škála činností. Ekonomické rozbory, smlouvy, faktury, majetková agenda, rozbory výkonnosti a produkce, rozpočet… Vše převtěleno v desítkách materiálů pro
projednání v orgánech kraje. Pracovníci tohoto oddělení musí zvládat vše. A to vyžaduje člověka
nejenom odborně zdatného v ekonomice, ale schopného nasávat a zpracovat znalosti a informace
z mnoha dalších oblastí. Umět je vzájemně sladit, dát jim srozumitelnou formu výstupu, zabezpečit tok dat od zdravotnických zařízení a zpět, a to vše v někdy hodně šibeničních termínech, prostě
práce analytika, koordinátora, majetkoznalce, daňaře, investičního technika, rozpočtáře, fakturanta,
odborníka na smlouvy, veřejné zadávání – a to vše v jednom. Samozřejmě bez významné spolupráce
s kolegy z jiných odborů, ale i našich organizací by to nešlo. Máme na úřadě výborné právníky, investiční techniky, ekonomy. S těmi velmi úzce spolupracujeme tak, aby výsledek měl správný obsah,
formu a hlavně smysl. Aby kraj plnil funkci majitele správně, v souladu s legislativou a za dodržení
všech pravidel, které jdou někdy i proti sobě. Někdy jsme v tom sami, takže situace pověstného
mravence „práce všeho druhu“ nebo „udělej si sám“ není až tak výjimečná. Za korektní a přátelskou
spolupráci mnoha kolegyním a kolegům patří můj (náš) dík.
Protože světem hýbou ﬁnance, tak jen pro představu, v jakých ﬁnančních částkách se dají jednotlivé agendy vyčíslit (roční hodnoty):
Obrat nemocnic, jejichž zakladatelem je Zlínský kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 mld. Kč
Účetní hodnota majetku Zlínského kraje pronajímaného nemocnicím . . . . . 1,8 mld. Kč
Nájemné za pronajatý nemovitý majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 mil. Kč
Náklady na opravy pronajímaného majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mil. Kč
Příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby, p.o., . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 mil. Kč
Dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mil. Kč
Dotace na provoz protialkoholní záchytné stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 mil. Kč
Jiné dotace v závazku veřejné služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mil. Kč
Vůbec tedy nejde o drobné a správná administrace těchto prostředků od smlouvy po fakturaci, od investičního záměru do zavedení do majetku, od kalkulace, rozpočtování, daní až po úhradu
opravdu vyžaduje vysokou odbornost a multidisciplinární znalosti.
Osobně jsem při nástupu netušil, že odbor zdravotnictví řeší opravy nemovitého majetku, investiční akce, katastr nemovitostí, smlouvy s vodárnami, prostě majetkoprávní agendu v rozsahu, který
mne překvapil. Moc jsem se díky kolegům v oddělení i ze spolupracujících odborů úřadu naučil.
Děkuji jim touto cestou za trpělivost, kterou se mnou jako laikem v této oblasti měli.
Přestože jsem se převážnou část svého profesního života pohyboval v oblasti ﬁnancování zdravotní
péče (nově zdravotních služeb), byl jsem překvapen, jak je tento systém z pohledu řízení nemocnic
i záchranné služby nejenom složitý, ale i nevyzpytatelný. Prostě v tvrdém ekonomickém prostředí,
kde musíte platit mzdy, materiál, zabezpečit komplikovaný provoz, plnit si daňové povinnosti a kde
někdo (Ministerstvo zdravotnictví úhradovou vyhláškou a zdravotně-pojistné plány zdravotních pojišťoven) rozhodne, že ho nezajímá cena vstupů, ale výstup bude stát tolik a tolik. A víc nedostanete.
Ale platí to pouze rok, příští rok se uvidí. A v tomto neekonomickém prostředí mějte ekonomické vize do budoucna, plánujte investice, motivujte zaměstnance a samozřejmě ošetřujte, operujte,
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zabezpečte provoz tak, aby obyvatelé měli zdravotní služby včas a v požadované kvalitě. Úkol často neřešitelný. Sebekvalitnější vedení nemocnice v letech nepříznivých úhradových vyhlášek prostě
nemohlo zabezpečit kladný hospodářský výsledek. Když je cena práce určována ne podle ekonomických pravidel, ale premisou, že kolik máme, tolik můžeme dát, vy však musíte plně zabezpečit
služby, je to od státu hodně neférový přístup. Černý Petr pak zůstává našim nemocnicím a krajům.
Již při převodu na kraje si nemocnice přinesly zátěž skoro 200 miliónů korun. A kraje, poraďte si.
Dluh státu, který sám nemá jasnou koncepci zdravotnictví pro obyvatelstvo republiky, byl přenesen
na kraje. A ty to stojí velké prostředky. Pro ﬁnancování zdravotních služeb byly v roce 1993 založeny
zdravotní pojišťovny, tak proč mají kraje ze svých rozpočtů krýt výpadky ﬁnancování těchto služeb.
Systém ﬁnancování zdravotnictví není v pořádku, již dvacet let ho stabilizujeme, ale zdravý selský se
mezitím někam vytratil.
V kraji máme dobré nemocnice, kvalitní a spolehlivou záchrannou službu i o alkoholem zmožené a sebe nebo jiné ohrožující spoluobčany (ano, to je indikace pro pobyt na záchytné stanici) se
dovedeme postarat (přestože často nezaplatí). Schválená krajská koncepce rozvoje zdravotnictví (jsme
úspěšnější než stát) počítá se všemi nemocnicemi, s výrazným rozvojem specializované péče v nich,
s Krajskou nemocnicí T. Bati jako pracovištěm v mnoha oborech srovnatelnou s fakultními nemocnicemi. Přes problémy, které ekonomická realita a život přinášejí, máme jistotu, že občan, který pomoc
bude potřebovat, ji v našich zařízeních dostane. Přispívá k tomu svým dílem i práce celkem malého
odboru zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje.
Přeji všem čtenářům dobré zdraví. Větší hodnoty není.
Ing. Karol Muránsky, listopad 2014
(vedoucí Odboru zdravotnictví KÚZK od r. 2009,
předtím odbor zdravotnictví vedli MUDr. Jaroslav Lux a Ing. Vladimír Zejdl)
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Měli jsme štěstí na lidi…
(aneb jak se utvářel odbor životního prostředí a zemědělství)

Proč jsem se ocitl na Zlínském kraji
Moje začátky na krajském úřadu jsou spojeny se samotným vznikem úřadu. Oﬁciálně jsem se stal
zaměstnancem Zlínského kraje 1. ledna 2001 tzv. delimitací, či jinými slovy převedením z Okresního úřadu Kroměříž, z funkce vedoucího referátu životního prostředí. Příčinou bylo to, že jednou
z prvních odborných agend, která na úseku ochrany životního prostředí přešla na krajské úřady, byla
agenda posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA – Environment Impact Assessment), kterou
jsem v Kroměříži vykonával.
Musím ocenit přístup svého bývalého šéfa, který mi dal dva měsíce, abych se rozhodl, zda se nechci vrátit, a po tu dobu mi držel místo vedoucího referátu, protože samotný vznik krajů byl zpočátku
provázen mnoha otazníky, pochybnostmi i nedůvěrou.
Jedním z důvodů mého přechodu na kraj tedy byla agenda, která mne bavila. Druhým důvodem bylo, že z hlediska ochrany, ale i tvorby životního prostředí jsem kraj jeho rozlohou považoval
za územně ideální. Je totiž dostatečně velký na to, aby problémy šly řešit v souvislostech, a přitom
dostatečně malý, aby lidé, kteří v něm většinou nejen pracují, ale také žijí, nepřipustili, aby si vlastní
životní prostředí, přírodní zdroje, přírodu a krajinu ničili.
Třetím důvodem bylo mé přesvědčení, že kraje budou přerozdělovat část prostředků, které se
na jeho území vyrobí, a budou svůj díl používat k rozvoji vlastního území – budou tedy i ﬁnance
na tvorbu životního prostředí. Ze státní správy pak bude kraj vykonávat jen ta nejsložitější řízení,
např. posuzování vlivů na životní prostředí či rozsáhlé vodohospodářské, těžební, energetické a dopravní stavby.
Provizorní začátky
Nejprve jsem úřadoval na Okresním úřadě v Kroměříži, jen hlavičkový papír a razítko bylo jiné,
a od 1. února 2001 jsem do Zlína nastoupil fyzicky. Odbor životního prostředí a zemědělství měl v té
době dva zaměstnance. Spolu se mnou a s agendou příspěvků na hospodaření v lesích byl z územního odboru Ministerstva zemědělství delimitován Ing. František Krejčí.
Technické zázemí bylo zpočátku velmi tristní. Náš odbor na tom byl ještě dobře. Já jsem dostal
od přednosty okresního úřadu kalkulačku a počítač („až ho nebudeš potřebovat, tak nám ho vrátíš“).
Ministerstvo zemědělství pomohlo s počítačem pro lesní hospodářství a přenechalo nám i vozidlo,
abychom mohli jezdit na kontroly dotací. Ministerstvo životního prostředí nám sice v rámci delimitací věnovalo tři skříně, ale ty se nacházely na jeho detašovaném pracovišti v Ústí nad Labem, takže
doprava by byla asi dražší než skříně samotné.
K tomu všemu všechna ministerstva cítila potřebu nás kontrolovat a poučovat. V rezortu životního
prostředí se jednalo zejména o Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství, ale také
Ministerstvo průmyslu (surovinová politika), Ministerstvo vnitra a Ministerstvo pro místní rozvoj.
Dalším důležitým poučovatel byl také Státní fond životního prostředí, dále sem patřila Agentura
ochrany přírody a krajiny a zapomenout nesmím ani na Český ekologický ústav (dnes CENIA). Tak
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se stalo, že jsme s tehdejším ředitelem úřadu Ing. Františkem Rochovanským jezdili i třikrát týdně
do Prahy na porady, komise, semináře.
Jak se odbor formoval
Protože nikdo jiný nebyl na krajském úřadě k dispozici, každá agenda, ve které se objevilo slovo
zemědělství, byla přidělena našemu odboru. Tak jsem se stal členem dozorčí rady Školního hospodářství ve Starém Městě a také členem různých komisí spojených se zemědělskými dotacemi v rámci
předvstupních programů Evropské unie, programu SAPARD atd. Bylo to zajímavé a velmi pestré
pracovní období. V početných komisích jsem pronikal i do tajů lobbingu, kdy se spřátelené kraje
společným úsilím snažily tzv. urvat z dotačního balíku větší kousek na své projekty, kdy se o přestávkách u kávy a cigarety licitovalo, kdo koho na oplátku v hlasování o podpoře projektu podpoří atd.
Odbor životního prostředí a zemědělství je především, ale nejen, odborem výkonu státní správy. Dnes zahrnuje tento výkon ve čtrnácti oblastech, kterými jsou odpadové hospodářství, ochrana
ovzduší, energetika, geologie, vodní hospodářství – krajský vodoprávní úřad, ochrana přírody a krajiny, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované povolení znečištění, lesní hospodářství – státní správa lesů, myslivost, rybářství, ochrana zemědělského půdního fondu, nakládání s geneticky
modiﬁkovanými organismy (GMO) a ochrana zvířat proti týrání.
Se vznikem krajských úřadů bylo samozřejmě nutno tyto agendy zajistit. Některé v té době nebyly
(integrované povolení znečištění, nakládání s GMO), některé naopak byly a postupně byly převedeny
na jiné orgány, např. agenda chemických látek a přípravků nebo agenda evidence zemědělských
ploch s výsevem máku a konopí. Posledně jmenovaná agenda nám přinesla poněkud úsměvné prvenství. V oblasti lesního hospodářství je důležité zajistit mimo jiné přehled o napadení lesních porostů kůrovcem (výskyt souší apod.), popř. mít přehled o nebezpečí lesních požárů v suchých obdobích roku, což nejlépe odhalí pohled shora. Proto jsme naplánovali do rozpočtu kraje částku několika
desítek tisíc korun na leteckou kontrolu porostů a k podpoře této potřeby jsme uvedli, že přitom bude
možno provést také kontrolu ploch s výsevem máku a konopí.
Rozpočet byl schválen a jako veřejná listina i zpřístupněn. Po čase jsem narazil v tisku na fejeton,
který mne zaujal už názvem ve smyslu „Krajští úředníci na Zlínsku budou bojovat proti pěstování
drog“. Obsahem bylo v kostce to, že podobná aktivita není v Evropě a v České republice obvyklá,
ale že se používá např. v Bolívii, kde však, jak autor psal, za prvním průzkumným letadlem startuje
druhé s bojovou látkou napalm, kterou objevené plantáže likviduje. Nakonec jsme radši nevzlétli.
Rozsáhlou agendu nebylo možné zvládnout v původním obsazení, bylo nutné rychle najít schopné spolupracovníky, nejlépe takové, kteří už v oborech mají zkušenosti. Tak se odbor postupně rozrůstal na třiačtyřicet pracovníků v roce 2014.
V souvislosti s tím musím zdůraznit, že ze strany vedení Zlínského kraje jsme měli vytvořeny
skutečně optimální podmínky. Nikdo z nadřízených nezasahoval vedoucímu do personální politiky
odboru nad míru přiměřenou. Tak se podařilo vytvořit tým zkušených odborníků, doplněných, zejména v pozdějším období, mladými schopnými pracovníky s odpovídající kvaliﬁkací.
Osobně jsem neskrýval svůj názor, že začínat pracovní kariéru na postu úředníka na krajském
úřadě nepovažuji za nejlepší řešení. Odbornost je jistě důležitá, ale schopnost jednat s lidmi, vyslechnout si i názory, s nimiž nesouhlasíte, vystupovat a jednak tak, abyste vždy přesvědčil o své objektivnosti, vás naučí jen praxe. Byly však případy, kdy se k tomu muselo přistoupit, a pak byl pracovník
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ve zkušební lhůtě pozorně sledován, než bylo rozhodnuto o jeho deﬁnitivním setrvání. Postupně se
tedy stabilizovalo personální obsazení odboru a jednotlivá odborná oddělení, v jejichž vedení zasedli
nejzkušenější pracovníci v oboru veřejné správy životního prostředí, kteří byli v kraji k dispozici.
Odborně zdatní zaměstnanci i politici
Vůbec musím zdůraznit, že po celou dobu měl rezort životního prostředí a zemědělství štěstí jak
na výběr zaměstnanců, tak na přístup radních zodpovědných za tuto oblast, kteří byli vždy velmi
dobře odborně orientovaní. Většinou se jednalo o lidi vzešlé z komunální politiky. Např. o Vojtěcha
Jurčíka z Holešova, který stál u zrodu kraje i úřadu a po dvě první volební období vykonával velmi
úspěšně svoji funkci. Jeho zkušenosti zejména v odpadovém a vodním hospodářství z komunální
úrovně i z podnikové praxe byly na regionální úrovni velmi cenné, stejně jako jeho vztah k zemědělství. V jeho době vznikly programy na podporu regionálních výrobců potravin, byl realizován
projekt Agrární komory Zlín a vznikla regionální značka kvality potravin „Perla Zlínska“. Bylo to
období velmi důležité, vznikaly zásadní koncepční dokumenty rozvoje kraje i v oblasti životního
prostředí a zemědělství. V dalším období to byla Mgr. Milena Kovaříková. Byla rovněž komunální
politička, navíc specialistka na ochranu přírody a krajiny, s velkým vztahem k přírodě, lesnímu hospodářství a zemědělství v regionu. Podpora regionální zemědělské a potravinářské produkce se tak
dále úspěšně rozvíjela a dosáhla i mezinárodní úrovně v podobě společných projektů s partnerskými
regiony v Polsku a Maďarsku. Značné praktické zkušenosti M. Kovaříkové ve vodním a odpadovém
hospodářství, získané během jejího dřívějšího působení ve funkci starostky města Brumov-Bylnice, posunuly úroveň i těchto oblastí. M. Kovaříkovou vystřídal Ing. Ivan Mařák, současný náměstek
hejtmana, který je rovněž zkušený odborník: lesák, vodohospodář, ekolog v podniku správy povodí,
specialista na myslivost, rybářství, zemědělství, ale i na ochranu přírody a krajiny, člověk s velkým
přehledem i v technických oborech. Velmi důležité bylo však to, že všichni dosavadní hejtmani měli
vztah k přírodě, i znalosti v oblasti životního prostředí. K jejich cti nutno dodat, že vždy, i když někdy
ne s úsměvem, dokázali akceptovat zásady ochrany přírody a životního prostředí v rámci investičních
rozvojových záměrů kraje.
Rozsáhlá agenda výkonu státní správy byla doplňována i rozsáhlou agendou samosprávnou, často
velmi náročnou a speciﬁckou.
Osobní reminiscence na téma povodní
Samostatnou kapitolou bylo řešení povodňových situací, povodňových epizod v kompetenci kraje.
Velkou devizou, kterou kraj měl, byly zkušenosti jeho zaměstnanců i politiků z povodňových situací v minulosti a zejména z katastrofy v roce 1997. Ideální týmová spolupráce s Ing. Karlem Malinovským, vedoucím oddělení pro zvláštní úkoly odboru Kancelář hejtmana, kterou jsme zavedli již
na Okresním úřadu Kroměříž, a zejména zkušenosti hejtmana Mišáka (v době povodní 1997 starosty
města Otrokovice) zdokonalily náš spolehlivý systém stálé pracovní skupiny, povodňového štábu, povodňové komise, který se v praxi vysoce osvědčil i na úrovni kraje. (Povodňové komise krajů nahradily původní povodňové komise uceleného povodí.) Samozřejmě technické vybavení již bylo na zcela
jiné úrovni – běžnou výbavou se staly mobilní telefony, k dispozici bylo neustále internetové zobrazení průtoku a stavu na sledovaných proﬁlech, zatímco v roce 1997 jsme museli obvolávat jezné a hrázné, dispečink povodí, hydrometeorologický ústav, následně se obvolávaly fónické hlásiče na proﬁlech
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a z nich teprve mohly být dělány závěry o vývoji situace. Komunikace prostřednictvím emailových
zpráv byla rovněž nesrovnatelná s rokem 1997, kdy se varovné zprávy, zejména vyhlašování povodňových stupňů, zasílaly telegramem a posléze potvrzovaly faxovými zprávami. Pro zajímavost Okresní
úřad Kroměříž na proﬁlu Kroměříž vyhlašoval povodňové stupně a telegramem informoval okresy
níže po toku až na Slovensko po okres Skalica. Přísun a kvalita informací a spojení je sice nesrovnatelná, ale i tak je nutno často v terénu ověřovat situaci a korigovat opatření. Snadno odečtete průtok
na Moravě a na Bečvě, ale jestliže vám po sečtení průtoků chybí několik set kubíků, musíte ven,
zjistit, zda a kde došlo k nátrži hráze, nebo jen k vylití, a jestli to neohrožuje nějakou obec, usedlost
nebo ﬁrmu. V roce 2010 jsem tak projezdil s pracovníky povodí, hlavně tehdejším ředitelem povodí
v Uherském Hradišti (v roce 2010 to byl Ing. Dostál) celou noc, než jsme u Kojetína našli místo, kde
se voda nekontrolovaně valila přes komunikaci a znemožňovala průjezd vozidel. To bylo důležité,
protože ráno tam pekaři měli jet s pečivem.
Od katastrofální povodně na Moravě v roce 1997 na sebe povodňové epizody různého stupně nebezpečí a rozsahu ohrožení nedaly dlouho čekat ani za existence krajů. Roky 2002, 2004, 2005, 2006,
2007, 2009 a zejména květen až červenec 2010 byly zkouškou odvahy obětavosti, odhodlání a rozhodnosti nejen starostů, složek integrovaného záchranného systému v terénu, tedy těch, kdo nesli největší přímá rizika, a byli vidět, ale i těch, kteří nesli nemenší nepřímá rizika a vidět nebyli, tj. úředníků
povodňových komisí všech stupňů, kde se sbíhaly všechny nitky koordinace a řízení povodňových
činností, organizace humanitární pomoci zvenčí, podpora logistiky, informace pro občany a ﬁrmy
o dopravní prostupnosti pro zásobování, pro cesty do zaměstnání atd. Povodně na území našeho kraje mají navíc některá speciﬁka spojená s horninovým prostředím. V jeho důsledku jsou významným
povodňovým fenoménem v kraji sesuvy. Při katastrofálních povodních v roce 1997 byly na území
dnešního Zlínského kraje desítky velkých, někdy skutečně obrovských sesuvů, největší např. v obcích Růžďka, Mikulůvka, Bystřička, ale i v Hostýnských vrších (Chvalčov, Rusava, Podhradní Lhota)
a v Bílých Karpatech. Ty, které ohrožovaly zdraví a majetek, byly prozkoumány Českou geologickou
službou, byl stanoven jejich rozsah, okresní úřady pak zajišťovaly projekty, výběr dodavatele, vlastní
stavební realizaci sanace a stabilizace sesuvu.
Po zrušení okresních úřadů přešlo řešení asi dvanácti nedodělaných, někde vůbec nezahájených
sanací sesuvů do kompetence krajského úřadu. K nim přibyla ještě likvidace škod a některých dalších
sesuvů způsobených přívalovými dešti na Valašsku v roce 2001 (Ratiboř, Hutisko-Solanec, Valašské
Meziříčí a další).
Za svůj díl práce v mimořádných povodňových situacích jsem byl několikrát oceněn a nebudu zastírat, že mě to hodně potěšilo i dojalo, i když mimořádné situace způsobené přírodním prostředím
nebo na přírodním prostředí vždy patřily k mé práci.
Koncepční dokumenty
Jedním z prvních krajských zemědělských koncepčních materiálů, byla Koncepce zemědělství Zlínského kraje. Byla velmi široce projednávána a myslím, že v řadě případů byla i v praxi využita.
Pro oblast vinařství byl velmi důležitý další koncepční materiál, Pasportizace viničních tratí, jehož
zpracování Zlínský kraj zadal spolu s krajem Jihomoravským. Měl zásadní význam pro poskytování
dotací na podporu vinařství z prostředků Evropské unie. Unie se totiž nebránila poskytnout ﬁnanční
prostředky na rozšiřování a obnovu vinic, ale v rámci ochrany svých vinařů trvala na tom, že tyto
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vinice lze zakládat jen v historických viničních tratích. Zmapování těchto tratí a umístění informací
o nich na webové stránky kraje pomohlo našim vinařům v dalším rozvoji oboru. Je nutno si uvědomit, že i když na území Zlínského kraje je asi 5,4 % výměry vinic České republiky, jsme druhým
největším vinařským krajem.
Mám-li zůstat u zemědělství, je třeba ještě zmínit snahu kraje o rozvoj sadařství, sadovnictví
a ovocnářství, který se kraj snažil koordinovat. Podařilo se dostat k jednomu stolu všechny hlavní
partnery, producenty, zpracovatele, šlechtitele, výzkumná pracoviště. Výsledek však nebyl konkrétní,
nepodařilo se deﬁnovat výměru, odrůdovou skladbu ani vývojovou tendenci v oboru.
Včely, ovce, potraviny…
Z konkrétních aktivit, které kraj v oblasti zemědělských výrobců a zpracovatelů realizoval, je třeba
zmínit konkrétních podpůrných programů. Ze svého předešlého působiště jsem přenesl na úroveň
kraje podporu včelařství, kterou jsme v okrese Kroměříž dříve zavedli a která se ukázala být se velmi
prospěšná. Nejde o ovlivňování trhu s medem, ale především o tzv. opylovací službu včel, kterou je
výrazně ovlivněna zemědělská produkce v řadě komodit. S jistým uspokojením lze říci, že jsme byli
prvním krajem v republice, který tuto činnost podporoval. Zpočátku docházelo kvůli tomu i k mezikrajským sporům, např. včelaři v Olomouckém kraji na svůj krajský úřad tlačili, proč oni nemají
dotace, když ve Zlíně je mají, kolega si stěžoval, co že jsem mu to nadrobil. Zpočátku jsme částkou
200–300 tis. Kč podporovali medikaci včelstev proti varroáze, potom, když tuto podporu převzalo
Ministerstvo zemědělství, jsme podporu cílili do pořizování aerátorů (aplikačních zařízení pro medikaci) a podporovali jsme nákup včelích matek z uznaných zdrojů, aby byly podpořeny reprodukční
schopnosti včelstev a jejich zdravotní stav. Od roku 2006 je program zacílen na podporu začínajících mladých včelařů a včelařství v oblastech kraje, kde je ho výrazný nedostatek. Toto zaměření
vyplynulo z jednání poradní skupiny, která v rámci dotačního programu pracovala a která, kromě
zástupců kraje a úřadu, zahrnuje předsedy okresních výborů včelařského svazu ze všech čtyř okresů
kraje. Poradní skupina konstatovala vysoký průměrný věk včelařů, v některých okresech přes sedmdesát let, přičemž problémem pro mladé, kteří by chtěli včelařit, mohou být i vyšší ﬁnanční náklady
na výbavu. Na podporu bylo vyčleněno z rozpočtu kraje 500 tis. Kč, v jednom roce byla tato částka
kvůli značnému převisu žádostí dokonce navýšena na 1 mil. Kč. Dnes je program podpory včelařství
zařazen do rozpočtu všech krajů České republiky.
Další konkrétní pomoc zemědělství, kterou kraj realizoval, byl program na podporu chovu ovcí se
složitým názvem „Podpora druhové diverzity krajiny pastevním chovem ovcí“. Znamenalo to cílení
podpory do oblastí, kde krajina není udržovaná, kosena, spásána, kde pastviny a louky zarůstají náletem dřevin a stařina potlačuje původní bylinnou vegetaci. Málokdo si uvědomí všechny důsledky takového špatného hospodaření jak pro přírodu, tak pro člověka. Plochy stařiny jsou totiž také požárně
nebezpečným zdrojem a ovce jsou při spásání vlastně nejen živé sekačky, ale také požární preventisté.
Podpora 1 mil. Kč byla zacílena na pořízení základního stáda se stanoveným počtem kusů, nevztahovala se na stavby související s chovem. Tento program se ukázal jako neživotný, jeho udržitelnost
byla sporná a asi po třech letech byl ukončen. V této oblasti vyplácí podporu Ministerstvo zemědělství
a na území chráněných krajinných oblastí, kde je pastva maximálně žádoucí, jejich správy.
Dodnes trvajícím a dále se rozvíjejícím programem podpory byla podpora regionální potravinářské
produkce cílená do marketingu – udílení ceny „Perla Zlínska“ – za nejlepší regionální potravinářský
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výrobek v několika kategoriích. Hlavním partnerem a organizátorem tohoto projektu byla a je Okresní agrární komora Zlín.
S Okresní agrární komorou Kroměříž je spojena podpora Zlínského kraje přímo do zemědělské
prvovýroby, zvýšení její prestiže i povědomí lidí o ní a také o zemědělských kulturních tradicích
regionu. Výsledkem je pořádání Dožínek Zlínského kraje, které Okresní agrární komora Kroměříž,
Město Kroměříž a Zlínský kraj již tradičně v Kroměříži pořádají. Ke Kroměříži a stejným partnerům
se váže i bienále Zemědělské výstavy.
S ovečkami a jejich zásadním regionálním významem zejména v hornatých částech kraje je spojena každoročně pořádaná akce Okresní agrární komory Valašska a Zlínského kraje, a to Ovčácký den
na Valašsku. V malé obci Prlov se každoročně sejdou zájemci o chov ovcí a o vše, co je s ním spojeno,
co se v souvislosti s ním dá dobrého ochutnat.
Velmi významnou vinařskou akcí je TOP Víno Slovácka, které za účasti kraje každoročně pořádá
Okresní agrární komora Uherské Hradiště v Polešovicích. Jedná se nejen o přehlídku vinařských
produktů a folklorních tradic regionu, ale zejména o prestižní regionální vinařskou soutěž.
Zemědělství v názvu odboru znamená, že sem spadají také toky a vodohospodářské stavby i lesní
hospodářství, myslivost a rybářství. Neznamená to tedy, že by kraj měl jakoukoliv možnost ovlivňovat
nebo koordinovat zemědělskou prvovýrobu. Vzhledem k tomu, že agrární komory a další zemědělské
profesní organizace jsou pro příslušné ministerstvo také připomínkovým místem při vzniku nové legislativy, nebylo možné zpočátku ani nabízet součinnost při posuzování nových zákonných předpisů.
Až později, když se kraje postupně konsolidovaly a projevily jako silný regionální politický článek,
byla váha jejich podpory zvýrazněna a ceněna. Stát má v zemědělství historicky vlastní výkonný systém, síť úřadů a detašovaných pracovišť v jednotlivých okresech i krajích (Agentury pro zemědělství
a rozvoj venkova, pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu, Pozemkové úřady).
Lesní hospodářství
Se zemědělstvím úzce souvisí lesnictví a lesní hospodářství, rozlohou lesů patří Zlínský kraj mezi
lesnaté kraje republiky (lesnatost 39,76 %), proto si lesní hospodářství a zpracovatelský dřevařský
průmysl zaslouží pozornost.
Zlínský kraj již po svém vzniku zadal zpracování Studie stavu lesního hospodářství na území kraje,
která vyhodnotila stav, produkční možnosti, opatření k zachování produkčních a mimoprodukčních
funkcí lesa i ekonomické parametry hospodaření.
Zlínský kraj převzal od Ministerstva zemědělství program podpory lesního hospodářství formou
příspěvků na hospodaření v lesích na vybrané lesnické činnosti určené Pravidly pro poskytování
podpory, které byly schváleny Zlínským krajem a notiﬁkovány v orgánech Evropské unie. Krajský
úřad se administrativně prostřednictvím schvalování lesních hospodářských plánů snaží být dobrým
hospodářem, i když mu žádný les v kraji vlastnicky nepatří, snad s výjimkou několika arů lesního
remízku v průmyslové zóně u Holešova. Znamená to uplatňování zásad správného lesnického hospodaření, výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin, obnovu a výchovu lesních porostů, používání
ekologicky šetrných způsobů těžby a přibližování dřeva apod. Právě k těmto činnostem je také směrována podpora z rozpočtu kraje. Částka podpory samozřejmě odvisí od možností rozpočtu kraje
a v současnosti se ustálila na částce kolem 15,5 mil. Kč. Mnozí namítnou, proč protěžovat právě hospodaření v lesích, vždyť vlastník si vydělá těžbou. Je třeba si však uvědomit, že les je veřejné bohatství
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a jako takový je společností obecně užíván. Každý má zákonem zaručen vstup do lesa a možnost sběru
lesních plodů, les je využíván k turistice, sportu i rekreaci, les je zdrojem a ochranou vody a vodních
zdrojů v krajině atd. Za nic z těchto mimoprodukčních funkcí lesa nepřísluší zatím vlastníkovi žádná
náhrada.
Předmětem podpory jsou také především ty aktivity, které způsobí zvýšené náklady, zejména výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, která má v dlouhodobém pohledu pro stabilitu lesa obrovský význam, v krátkodobém pohledu však hospodaření významně zdražuje.
V roce 2014 došlo k postupné změně vlastnictví státních lesů, totiž k vydávání majetku církvím,
což v našem kraji představuje asi 15 000 ha. S tím bude spojen i nárůst objemů žádostí o příspěvky
na hospodaření v nově nabytých lesích, což bude rovněž znamenat zátěž pro krajský rozpočet, neboť
Lesy České republiky o dotace na hospodaření dosud nežádaly. Až čas ukáže, jak se hospodaření
nových vlastníků projeví v tomto rezortu.
Myslivost
S lesem je spojena také myslivost. Ač je provozována také na pozemcích, kde po lese není ani památky (kukuřičná a řepková pole), veřejnost mezi lesníkem a myslivcem rozdílu nedělá a všechny, kdo
přijdou v zeleném, nazývá myslivci. Kraj spadl dobou svého vzniku do jednoho z významných přelomových okamžiků výkonu práva myslivosti. Jako odvolací orgán v myslivosti musel dořešit dopad
nového zákona o myslivosti, tj. uvádění stávajících honiteb do souladu s tímto zákonem. Mohu říci,
že v našem kraji nebyla situace, ve srovnání s některými sousedy, až tak špatná, přesto poslední z honiteb byla dořešena až v roce 2014. Mezitím přistoupily další změny nájemních vztahů po ukončení
nájmů a v řadě případů je zaděláno na problémy obdobné. K tomu přibude i problém církevních
restitucí pozemků ve vztahu k myslivosti.
Ochrana zemědělské půdy
Velkou kapitolou je ochrana zemědělského půdního fondu. V počátku společnost neměla zájem
na jeho kvantitativní ochraně, ať si s půdou vlastník nakládá, jak uzná za vhodné. Tento stav trval
poměrně dlouhou dobu a způsobil významný úbytek tohoto neobnovitelného přírodního zdroje. Zatímco v opuštěných průmyslových areálech, zatížených ovšem mnohde zcela nejasnými majetkovými
vztahy, se proháněl déšť a vítr a na střechách vyrůstaly stromy, na kvalitní orné půdě v okolí větších
měst probíhala bouřlivá výstavba plošně předimenzovaných, architektonicky bezcenných „ocelokůlen“, určených na prodej i výrobu (ty na výrobu byly o něco pevnější). Kromě záboru kvalitní zemědělské půdy zde docházelo i k obrovskému zvyšování odtoku vody z krajiny, k prohloubení nebezpečí
lokálních povodní z přívalových dešťů a ochuzení vodních zdrojů.
K dalším obrovským záborům docházelo a dochází v souvislosti s těžbou štěrkopísků, na něž je kraj
bohatý. V aluviálních sedimentech zejména řek Moravy i Bečvy jsou značné zásoby této významné
stavební suroviny. V souvislosti s boomem dopravních staveb docházelo mnohdy k obrovským tlakům
na nové otvírky těžby. Investoři se chovali a chovají tak, jako by našim potomkům neměl zůstat ani
kamínek. Kraj sice zadal zpracování studie limitů těžby štěrkopísků v kvartéru řeky Moravy a pokusil
se těžbu těchto surovin promítnout do územně plánovacích dokumentů, ale narazil na Ministerstvo
průmyslu, které zastává názor, že u tzv. vyhrazených nerostů je z horního zákona stát povinen tyto
nerosty těžit, nebo jejich těžbu umožnit a nelze ji časově etapizovat.
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Problém fotovoltaických elektráren
Ochrana zemědělské půdy se prosadila až v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie, fotovoltaickými elektrárnami, které zejména na jižní Moravě, v jižních a ve středních Čechách, ale také v našem kraji rostly jako houby po dešti. Krajský úřad se sice chvíli snažil proti tomu bojovat, ale zákon
na ochranu zemědělské pudy byl slabý, zvláště když se výstavba realizovala v neobsazených průmyslových zónách, kde investor argumentoval tím, že když tam bude fabrika, bude půda zničena,
kdežto on ji po třiceti letech životnosti elektrárny zase uvede do původního stavu. Krajský úřad tedy
začal uvalovat na investory povinnosti ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA),
který v příloze posuzovaných staveb zná tzv. uvádění půdy do klidu. Byla snaha donutit investora
k podrobnému posouzení záměru, a zejména včas o záměru informovat příslušnou obec a občany. Po stížnostech investorů na tento postup jsme byli Ministerstvem životního prostředí důrazně
upozorněni, že na fotovoltaické elektrárny se zákon o posuzování vlivů nevztahuje. A tak vlastně
byly tyto „ekologické“ elektrárny limitovány jen souhlasem vlastníka a souhlasem správce přenosových energetických sítí s připojením. Poplatky za vynětí z půdního fondu byly z pohledu zisku z této
činnosti zanedbatelné, navíc byly tyto stavby deklarovány jako dočasné, což otupilo důraz zákona
o ochraně zemědělské půdy a navíc rozložilo částku poplatku do ročních splátek. Nic lepšího si „elektrárník“ nemohl přát. Ministerstvem životního prostředí deformovaná výkupní cena, netechnologické náklady sražené na minimum, dotace. Ekonomická neudržitelnost tohoto projektu využívání
obnovitelných zdrojů energie konečně došla i státu. Reakcí bylo výrazné zdražení poplatků za vynětí
zemědělské půdy. Bohužel plošně a bez výjimek. Zatímco boom fotovoltaiky už skončil a distributor
odmítl připojovat další zdroje do sítě, výrazný nárůst poplatků za odnětí půdy způsobil problémy
ve výstavbě cyklostezek, při budování prvků rekreační infrastruktury (v našem kraji jde např. o přístav Spytihněv) i nadřazené silniční a dálniční sítě či obsazování schválených průmyslových zón.
Poslední vývoj je jakýmsi kompromisem, který ve vybraných případech (průmyslové zóny) vrací stav
zpět před zdražení.
Péče o životní prostředí
Oblastí ochrany životního prostředí, ve které se následně projeví dopad všech dílčích oblastí, je
ochrana přírody a krajiny. To je, resp. byla, tzv. šlehačka na dortu ochrany životního prostředí. Zde se
projevovalo všechno to krásné, co příroda a krajina člověku dokáže nabídnout. Také Zlínskému kraji
se v této oblasti dosti dařilo. Musím ocenit, že ať byla ﬁnanční situace kraje jakkoliv napjatá, nikdy
nedošlo ke krácení ﬁnančních prostředků na management ochrany přírody a krajiny. Potvrzuje to
tak mou úvodní představu o významu krajského uspořádání pro ochranu životního prostředí. Lidé,
kteří rozhodují, zde také žijí a žijí zde také jejich rodiny. Zlínský kraj se nicméně snažil získat i jiné
prostředky, byl nositelem evropského projektu „Zvýšení druhové diverzi nelesních společenstev“,
v rámci něhož se podařilo realizovat ochranná opatření v celé řadě lokalit, kde byla původní teplomilná chlumní vegetace potlačována náletem stromů a keřů. Byla tak obnovena jedinečná xerotermní bylinná společenstva s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. V rámci
environmentální výchovy a vzdělávání vydal kraj řadu jedinečných, v republice žádaných regionální
vlastivědných a přírodovědných publikací „Minerální prameny Zlínského kraje“, „Přírodní parky
Zlínského kraje“, „Památné stromy Zlínského kraje“, „Rozhledny a místa dalekého výhledu Zlínského kraje“.
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Nadbytečná Natura 2000
Cílená exploatace přírodních zdrojů však vedla k tomu, že zejména v globálním měřítku dochází k významnému narušení autoregulační funkce přírodního prostředí, s pravděpodobností všech
důsledků na život člověka. Zdůrazňuji globální měřítko, protože ochrana přírody v Československu
a České republice byla a je na vysoké úrovni, o čemž svědčí i vysoká úroveň druhové a krajinné diverzity území.
Evropa přesto zareagovala necitlivě, bez objektivního posouzení, bez obecných konzultací, když
vznikla soustava evropsky významných lokalit Natura 2000, která má, dle mého názoru nadbytečně
přísnou formou (vyhlášení zvláště chráněných území) chránit a zachovat ohrožené druhy rostlin
a živočichů a jejich stanoviště (v mnoha případech u nás zcela běžné druhy a biotopy).
Vymezením a projednáním lokalit soustavy Natura však nebyly pověřeny orgány veřejné správy
(okresní, resp. krajské úřady), ale nezávislé ekologické státní instituce: Agentura ochrany přírody
a krajiny, Správy chráněných krajinných oblastí a na ně napojení „zelení“ odborníci – mapovatelé.
Výsledkem bylo vytvoření seznamu lokalit a legislativních opatření pro jejich ochranu, přičemž realizace připadla, bez jakékoliv možnosti tento proces jakkoliv ovlivnit, krajům a jejich úřadům.
Úspěšné vodní hospodářství
Voda a vodní hospodářství jsou snad nejrozsáhlejší kapitolou v oblasti ochrany životního prostředí
a lze je zařadit již do oblasti technické ochrany prostředí, spolu s odpadovým hospodářstvím, ochranou ovzduší a integrovanou prevencí znečištění.
Vodní hospodářství zahrnuje ochranu povrchových vod, podzemních vod, vodní díla (přehrady,
nádrže, objekty na tocích – stupně, jezy), jímací objekty (studny, jímací vrty) a dále stavby pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro odvádění a čištění znečištěných odpadních vod (kanalizace
a čističky odpadních vod). Samostatnou kapitolou jsou mimořádné vodohospodářské situace – povodně, ochrana před nimi, řešení vlastní povodňové situace, následných škod a obnova povodní postižených území.
Pro ochranu podzemních a povrchových vod je závazným dokumentem Plán dílčích povodí, pro
území našeho kraje jde o dílčí povodí Moravy, Dyje a Váhu. Maličká část Zlínského kraje, z vodohospodářského hlediska nevýznamná, náleží do povodí Odry. Plány zpracovávají správci povodí,
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a schvalují jednotlivé kraje.
Zásadní dokument řešící zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod je Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, jehož pořizovatelem je Zlínský kraj. Každá z 307 obcí Zlínského kraje zde má konkrétně deﬁnován způsob zásobování obyvatel pitnou vodou i způsob odvádění
a čištění odpadních vod. Na plány navazují dotační programy využívající evropské nebo národní
ﬁnanční zdroje. Implementačním požadavkem pro vstup České republiky do Evropské unie byl v oblasti vodního hospodářství závazek odkanalizování a vyčištění odpadní vody ze všech aglomerací nad
2000 ekvivalentních obyvatel.
Splnit tento závazek k termínu roku 2010 se ve Zlínském kraji podařilo. V roce 2010 byly
všechny aglomerace buď vyřešeny, či alespoň připraveny k vyřešení – probíhala výstavba, nebo
byla připravena až na úroveň stavebního povolení. Dnes můžeme s jistou dávkou hrdosti konstatovat, že je splněno. Je to samozřejmě zásluha především investorů, obcí a jejich zastupitelů.
Často jsem obdivoval politickou odvahu starostů obcí investovat desítky milionů do výstavby
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trubek v zemi a čističek, které ve svém důsledku prodraží dodávku vody (vodné) a odkanalizování a čištění (stočné) pro občany, kteří navíc nechtějí rozkopané obce, bláto, rozbité komunikace a chodníky.
Přes všechna tato úskalí lze konstatovat, že vodní hospodářství a podpora rozvoje vodohospodářské infrastruktury měst a obcí Zlínského kraje patří k nejúspěšnějším aktivitám, které v historii kraje
jsou. Hned na počátku své existence kraj vytvořil dotační program na podporu těchto aktivit. Ten
se na příjmové částce opíral o část výnosu (50 %) z poplatků za odběr podzemních vod, která připadla kraji, a na počátku také o ﬁnanční prostředky státu, které dříve spadaly do státního Programu
na podporu drobných vodohospodářských staveb. Od počátku bylo ročně rozpočtováno kolem 20
mil. Kč, ve většině let se však vždy podařilo částku během roku výrazně navýšit.
Zlomový bude rok 2015, kdy k datu 22. prosince obcím vyprší platnost všech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud nesplňují limity nařízení vlády o kvalitě vypouštěných
odpadních vod. Ve Zlínském kraji se to týká 151 obce (zejména těch malých), které nejsou schopny
ﬁnančně, ale někdy ani technicky, tuto situaci řešit. Co to pro tyto obce a jejich občany bude následně
znamenat, lze těžko předvídat. Ministerstva jsou k řešení problému hluchá, trvají na splnění podmínek ochrany vod deklarovaných evropskou směrnicí, poukazují na dostatek času, který všichni
na řešení problému měli (od roku 2001, resp. 2004).
Co se týče ochrany povrchových a podzemních vod a vodních zdrojů, patří tato oblast mezi záležitosti, které se podařilo od roku 1990 výrazně zlepšit. Částečně je to dáno restrukturalizací primárního sektoru, zemědělství a průmyslu, kdy došlo k významnému útlumu výroby, a tím snížení množství
znečištění toků. Nejvýznamnější byl však aktivní přístup orgánů ochrany životního prostředí k odstraňování starých ekologických zátěží, zdrojů průmyslového znečištění vod, sanace a rekultivace
starých skládek odpadů a výstavba čističek odpadních vod z obcí i průmyslových podniků. Kvalita
vodárenských zdrojů určených pro skupinové zásobování obyvatelstva pitnou vodou je přísně chráněna. Kraj má zatím dostatek vodárenských zdrojů podzemních i povrchových, některé z nich zcela
výjimečné kvality. Např. voda z vodárenské nádrže Karolinka na toku Stanovnice, která zásobuje celé
Vsetínsko, Valašskomeziříčsko i Rožnovsko, má parametry kojenecké vody.
Jak jsme chráněni před povodněmi
Ochrana před povodněmi souvisí nejen s vodním hospodářstvím, ale zejména s komplexním stavem krajiny a aktivitami primárního sektoru, tj. zemědělstvím, lesnictvím a těžbou. V neposlední
řadě jsou to pak významné stavební zásahy do krajiny, především liniové stavby, stavby v zátopových územích vodních toků, stavby a investice bránící možnosti neškodného, přirozeného rozlivu
vody. Zlínský kraj má zpracovánu „Studii ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje“,
která navazuje na oba ostatní kraje v povodí, tj. Olomoucký kraj nad námi a Jihomoravský kraj
pod námi.
Faktem je, že využitelná efektivní opatření pro zadržení vody na horním toku (Bečvy), která by
byla schopna zabránit povodni, nebo ji alespoň na delší dobu oddálit, jsou na území kraje minimální.
Manipulovat lze na vodním díle Karolinka (na toku Stanovnice, přítoku Vsetínské Bečvy), na vodním
díle Bystřička (na toku Bystřička, přítoku Vsetínské Bečvy) a na vodním díle Horní Bečva (na toku
Rožnovské Bečvy). Při déletrvajících významných srážkách v povodí však manipulace nemají zásadní
vliv. Zásadní význam pro ochranu kraje bude mít až plánovaný poldr Teplice nad Bečvou, který
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Povodně v r. 1997, Otrokovice, soutok Dřevnice a Moravy
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vytvoří zásadní akumulaci před soutokem Bečvy s Moravou u Troubek na Přerovsku. Jeho stavba je
však ještě v nedohlednu.
Ovzduší a odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství je spolu s ochranou ovzduší oborem, který se nachází na rozmezí mezi
rezortem průmyslu a životního prostředí. Osobně zastávám názor, že má blíže k průmyslu, protože
je to především obchod. Navíc tím, že je to obor v gesci Ministerstva životního prostředí, je tak svázaný právními předpisy, že splnit je, a přitom dokázat v oboru podnikat se ziskem, je velmi obtížné.
Hlavním programovým dokumentem kraje na úrovni obecně závazné vyhlášky je „Plán odpadového
hospodářství Zlínského kraje“. Tento rozsáhlý dokument se věnuje všem podstatným skupinám odpadů, přičemž ty jsou neustále rozšiřovány. Pragmatický přístup v odpadovém hospodářství, který
ve Zlínském kraji převládl, dosáhl docela slušných výsledků. V některých komoditách se kraj pohybuje na špici v České republice, v jiných máme alespoň konkrétní opatření ke zlepšení situace. Kromě motivace občanů a obcí směřující ke třídění využitelných složek odpadů, jejímž jakýmsi vrcholem
je soutěž „O keramickou popelnici“ spojená s ﬁnančními dary nejlepším, je to určitě nejucelenější
komplexní pohled na odpadové hospodářství kraje. Hlavní premisou, kterou kraj držel a s níž dosud
odolával módním výstřelkům, podporovaným různými podnikatelskými lobby (podobně jako u fotovoltaiky), je premisa, že odpadové hospodářství v kraji funguje. Tento náhled se projevil právě díky
převážnému zastoupení komunálních politiků v radách kraje v minulosti. Mnozí z nich v počátcích
systémy nakládání s odpady ve svých městech zakládali, vytvářeli odpovědné městské instituce a rozvíjeli jejich činnost.
Vysoce je třeba ocenit také spolupráci s ﬁrmami tzv. kolektivního sběru, jedná se zejména o EKOKOM, ASEKOL, Elektrowin, které se zaměřují na zpětný odběr využitelných komodit – papíru,
plastů, skla, elektroodpadu. Tyto ﬁrmy výrazně pomáhají obcím v zajišťování kontejnerů, sběrných
dvorů a dalších zařízení zkvalitňujících a rozšiřujících možnosti tohoto sběru. Kraj již od počátku
realizoval s těmito ﬁrmami řadu projektů a především díky jim se podařilo dosáhnout v separaci
a zpětném odběru odpadů a obalů velmi dobrých výsledků.
RNDr. Alan Urc, říjen 2014
(vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství KÚZK od r. 2001)
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Takoví jsme byli…
vzpomínky na počátky práce krajských památkářů

Kraje dnes tvoří významnou součást veřejné správy a den ode dne stoupá i jejich úloha v oblasti péče
o kulturní dědictví. To vše si velmi dobře uvědomovalo už na samém počátku i vedení Zlínského kraje, v jehož organizační struktuře měl od počátku své místo i odbor kultury a památkové péče.
V lednu roku 2001 se člen Rady právě vznikajícího Zlínského kraje Mgr. Jiří Severin obrátil
na Milana Egnera a požádal ho, s ohledem na jeho dřívější pracovní zkušenosti v kultuře a praxi
ve státní správě, aby se alespoň pro začátek ujal zřizování odboru kultury a památkové péče a jeho
uvedení do řádné činnosti. Jak Milan Egner po letech vzpomenul, nabídka to byla zcela nečekaná,
nicméně lákavá. Přesto nějaký den váhal. Bral do úvahy svůj věk, bylo mu tehdy šedesát pět let, a také
ne zrovna dobrý zdravotní stav. Když posléze nabídku přijal, byl od 1. února 2001 pověřen vedením
odboru. To bylo, jak se i po letech ukázalo, výhrou. Tento zkušený odborník v oblasti kultury, který
se v roce 1960 přímo podílel na okresní úrovni i na zásadní reorganizaci státní správy v našem státě,
se tenkrát domníval (jak potom několikrát opakoval), že se s podobnou situací již nikdy nesetká. Jak
se mýlil…
Odbor fungoval nejdříve v počtu dvou pracovníků – vedoucí Milan Egner a jeho asistentka Barbora Šopíková. Začátky byly opravdu velmi skromné – byla přidělena jedna místnost, jeden stůl, židle až
po několika dnech. To se ale postupně změnilo a technické zázemí pro vznikající odbor se dostávalo
na odpovídající úroveň. Poněkud složitější bylo, že pro první kroky při vzniku jednotlivých odborů
na krajských úřadech byly jen velmi strohé a poněkud nejasné instrukce. Takže první organizační
kroky vedoucí konzultoval s představiteli statutárních orgánů kraje. U těch se, až na nepatrné výjimky, setkal vždy s ochotou a pochopením Pro činnost odboru rozhodující přenést do praxe důsledné
respektování veškeré platné legislativy. V té době pro celý rezort kultury a památkové péče platilo asi
osmdesát právních ustanovení různé síly a významu. Vyznat se v nich a správně je aplikovat nebylo
vůbec lehké. Pro jejich kvaliﬁkované uplatnění bylo základní podmínkou, aby vznikající odbor získal
zkušené a v praxi osvědčené odborné pracovníky. Na zapracování lidí zcela neznalých problematiky
nebyl čas. Osoby s náležitými odbornými předpoklady bylo v té době nejvýhodnější hledat mezi
pracovníky okresních úřadů, které měly být od roku 2003 zrušeny. To se zdařilo a na odbor krajského úřadu postupně nastoupila v dubnu 2001 Hana Sluštíková, zkušená a dlouholetá památkářka
z Okresního úřadu Zlín. Já jsem ji následovala od 1. července 2001. V té době jsem pracovala již
dvacátým rokem na Okresním úřadě Uherské Hradiště, zpočátku jako inspektorka památkové péče,
muzeí a galerií, od roku 1991 na pozici vedoucí oddělení kultury, památkové péče, mládeže a tělovýchovy. Ihned po nástupu jsme s kolegyní Sluštíkovou začaly plnit všechny náročné úkoly. V roce
2002 nastoupila do oddělení památkové péče jako posila čerstvá absolventka antropologie Mgr. Eva
Lidáková, která převzala agendu Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu památek.
Milan Egner bohužel splnil svůj slib v tom smyslu, že odbor pouze uvede do života a pak jej
předá nástupci. Tím se stal od roku 2002 do roku 2003 PhDr. Ivo Frolec, který současně s vedením
odboru zastával i funkci ředitele Slováckého muzea v Uherském Hradišti. V roce 2003 byl jmenován vedoucím odboru bývalý přednosta Okresního úřadu Zlín Ing. Jan Slezák, který se po vzniku
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krajské pobočky Národního památkového ústavu pro Zlínský kraj – Územního odborného pracoviště
v Kroměříži v roce 2006 stal jejím ředitelem. Pak vzniklo určité mezidobí, ve kterém jsem byla pověřena vedením odboru kultury a památkové péče. Následně se na dobu necelého jednoho roku
vedoucím odboru stal Ing. Aleš Hudský. Po jeho odchodu jsem byla opět pověřena vedením, až
do doby, kdy v září roku 2007 nastoupil Mgr. Pavel Macura. Ten ve funkci setrval do listopadu 2013.
V letech 2007–2013 došlo i ke střídání referentů v oddělení památkové péče. Po krátkém působení
Mgr. Františka Hlavičky, Ing. Aleny Pospíšilové a RNDr. Ivety Tiché nastoupil PhDr. Aleš Naňák,
který působí v oddělení dodnes. V roce 2012 nastoupil jako referent pro oblast dotačních titulů a Integrovaného operačního programu Ing. Eustach Janoušek. Po mém odchodu na územní odborné
pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži nastoupila na moje místo vedoucí oddělení
památkové péče Ing. Alena Pospíšilová.
Kromě oddělení památkové péče, s nímž jsem byla osobně přímo spjata, spadá pod odbor kultury
samozřejmě také oddělení kultury, v němž během patnácti let působili: Karla Procházková, která
nastoupila na odbor také poměrně v začátcích a měla na starosti zejména živou kulturu a kulturní aktivity, které byly spojeny s Fondem kultury Zlínského kraje. V roce 2009 odešla do důchodu a na její
místo nastoupila Mgr. Marcela Honajzrová. Za Jiřího Severina začal na odboru pracovat i historik
umění PhDr. Tomáš Mikuláštík, do jehož pracovní náplně patřily zejména příspěvkové organizace
– muzea, galerie, knihovna. V roce 2008 odešel pracovat do Krajské galerie jako kurátor sbírek. Oddělení připravilo zejména Koncepci rozvoje kulturních zařízení Zlínského kraje na léta 2009–2013
a Koncepci rozvoje místní kultury ve Zlínském kraji na léta 2009–2013, pravidelně pořádá workshopy
s profesionálními a neprofesionálními tvůrci místní kultury, zabývalo se například také obnovou
památníku na Ploštině, projektem rekonstrukce zámku Lešná (včetně parku) u Valašského Meziříčí.
Je třeba zmínit také projekty Rodinné pasy a Otevřené brány.
Ve vedení oddělení kultury vystřídala RNDr. Ivetu Tichou Ing. Martina Lerlová a po ní Mgr. Mária
Fekar, která na oddělení kultury působí dodnes.
Po Jiřím Severinovi zastával post radního a náměstka po dvě volební období (2004–2012) Ing. Jindřich Ondruš. Od závěru roku 2012 byl do této funkce jmenován Ing. Ladislav Kryštof. Ze strany
radních pro kulturu i hejtmanů byla vždy mimořádná podpora a pochopení pro ne vždy snadnou
práci v oblasti památkové péče i pro další aktivity v tomto oboru. V rámci možností byla poskytována
i ﬁnanční podpora ze strany Zlínského kraje pro vlastníky památek, která nebyla a není zanedbatelná. Velká podpora oblasti památkové péče dovnitř úřadu i navenek byla po celá léta i ze strany Výboru pro kulturu a památky a Komise kultury Zlínského kraje. Velké díky si zaslouží jak předsedové
těchto výborů a komisí, tak všichni členové, bez jejichž pomoci by se nepodařila celá řada záměrů.
Činnosti postupně přebírané jak od okresního úřadu, tak od Ministerstva kultury narůstaly závratnou rychlostí. Od přestupků na úseku autorského práva, další agendy v oblasti periodického
a neperiodického tisku přes krajská kulturní zařízení až po rozsáhlou a nelehkou agendu na úseku státní památkové péče. Bylo třeba rychle řešit žádosti o závazná stanoviska k obnově národních
kulturních památek, jejichž počet rychle narůstal. S tím byla spojena i nezbytná dozorová činnost
na těchto objektech. Pro práci byl zpočátku k dispozici počítač s textovým editorem T602 a jedna
tiskárna v sekretariátu ředitele. Znalosti a vědomosti bylo nutné získávat tzv. za pochodu a samostudiem. Na ústředním pracovišti památkového ústavu v Praze bylo třeba kopírovat podklady nezbytné
pro výkon státní správy na úseku státní památkové péče, neboť spisová agenda k národním kulturním
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památkám se vytvářela od samého začátku. Systém seminářů nebo školení teprve vznikal. Velmi nám
pomohla znalost terénu v jednotlivých okresech, kde jsme jako památkáři v rámci okresních úřadů
působili. Byla to nejenom znalost památkového fondu, ale i kontakty s vlastníky památek, se starosty
a s duchovními správci farností, které byly k nezaplacení. Bylo na čem stavět a postupně rozšiřovat
své obzory. Po zrušení okresů k nám v roce 2003 přibyl i další velmi zkušený památkář Radim Vrla
z Okresního úřadu Zlín, specialista na torzální architekturu. Spolupráce s jednotlivými pracovníky
na okresních úřadech byla vynikající a patří jim ještě dodatečně poděkování. Třídily se předané spisy, bylo třeba nastartovat systém dotací na obnovu památek, provést urychleně revizi celkového stavu
památkového fondu ve Zlínském kraji a jeho vyhodnocení. Dnes se zdá úsměvné, jak vše vznikalo
velmi hekticky, ale nebylo vůbec jednoduché hledat a tvořit správné postupy a metody. Motivovala
nás však nejen zajímavá práce, možnost poznávat nové věci, ale také vynikající spolupráce mezi všemi
pracovníky na odboru i v rámci nového krajského úřadu.
Asi po pěti měsících činnosti odboru prováděl kontrolu působnosti a hlavně provádění výkonu
státní správy pověřený vládní zmocněnec, který neměl k práci odboru žádné výhrady a připomínky. Naopak práci označil za velmi dobrou a kvaliﬁkovanou. Také při pozdějších kontrolách výkonu
státní správy na úseku památkové péče bylo hodnocení ze strany památkové inspekce Ministerstva
kultury velmi pochvalné. Oddělení památkové péče patřilo mezi nejlépe fungující v České republice.
V souvislosti se vznikem Zlínského kraje přešla do jeho samosprávné působnosti bývalá čtyři
okresní muzea: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
Muzeum Kroměřížska v Kroměříži a Muzeum Valašska ve Vsetíně. Do působnosti Zlínského kraje
přešla také Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Dále Ministerstvo kultury po trochu složitém jednání předalo kraji až 1. červenci 2001 Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně. Pro
realizaci tohoto převodu byl mimo jiné důležitý také pozitivní postoj tehdejšího ředitele instituce
PhDr. Ludvíka Ševečka. Jeho představy byly v souladu s názory představitelů kraje.
Z mnoha úkolů, které od prvního dne naléhavě čekaly na pracovníky odboru kultury a památkové
péče, byla všestranná starost o kulturněhistorické památky všeho druhu. Na území Zlínského kraje
je značná koncentrace památkového fondu, zahrnujícího díla všech slohů a období. Od památek
z doby velkomoravské až po funkcionalismus. V regionu se při vzniku kraje nacházelo šest národních
kulturních památek (dnes je jich patnáct), dále městské památkové rezervace a zóny. Nemovitých
památek zde bylo na 1 400, movitých přes 600 a mobiliárních fondů hradů a zámků dokonce 97 000.
S ohledem na tuto skutečnost bylo velmi užitečné, že v roce 2006 došlo v rámci Zlínského kraje k vytvoření územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži. Spolupráce
s nově vytvořeným pracovištěm byla od samého počátku velmi dobrá, a to nejenom s vedením ústavu,
ale i s jednotlivými pracovníky a kastelány. Odborná péče o památkový fond se tak více přiblížila
vlastníkům památek, stala se operativnější.
Nelze na tomto místě nevzpomenout velké zásluhy na zformování odboru ze strany Jiřího Severina, historicky prvního radního Zlínského kraje pro kulturu a památky a zkušeného pracovníka ze
sféry kultury a školství. Bylo to pro něho jistě hodně náročné, pracovní vypětí bylo tehdy velké, práce
takříkajíc od rána do večera. Jeho velkou výhodou bylo, že se v této oblasti velmi dobře orientoval, zejména pak v oblasti živé kultury. Bezprostředně po ustavení zareagoval na nedostatek ﬁnančních prostředků určených ve státním rozpočtu na péči o kulturní památky. Krajský dotační program „Fond
kultury Zlínského kraje na obnovu památek“ se stal při stále klesajících objemech státních dotačních
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titulů velmi významným a v současnosti je zcela nezbytným nástrojem péče o kulturní dědictví v regionu. Tento dotační program vedl a vede mimo jiné i k dlouhodobějšímu plánování aktivit participujících subjektů, k jejich větší odpovědnosti, a tudíž i k lepšímu zacházení se získanými ﬁnančními
prostředky. Zlínský kraj přistoupil jako jeden z prvních krajů k zavedení tohoto dotačního programu, který v sobě zahrnuje kromě podpory kulturních aktivit i obnovu a restaurování kulturních
památek a památek místního významu. Z fondu bylo možné čerpat v minulých letech i na zpracování
předprojektové a projektové dokumentace a na zabezpečení významných movitých památek zejména
v sakrálních objektech. Zpracování kvalitní předprojektové a následně projektové dokumentace se
ukázalo jako stěžejní u celé řady obnovných akcí. V průběhu let 2002–2013 bylo vynaloženo z tohoto
fondu na obnovu památek bezmála 70 mil. Kč na více než 600 akcí. Není to jistě málo projektu ani
ﬁnančních prostředků, přesto je jejich výše, s ohledem na celkový stav památkového fondu, stále nedostačující. Samozřejmě kontinuálně jsou vkládány nemalé ﬁnanční prostředky do obnovy celé řady
památek ve vlastnictví kraje (a to v oblasti kultury, školství, zdravotnictví, sociálních služeb).
Založený „Fond kultury Zlínského kraje na obnovu památek“ zachránil ze svých prostředků
v posledních letech nejednu obytnou a vinohradnickou stavbu, roubenku, komoru, sušírnu ovoce
či stodolu, ale i drobnou sakrální architekturu (kříže, sochy, boží muka, kaple, zvoničky). Z obnovených lidových staveb lze vzpomenout např. rolnický dům čp. 739 ve Vlčnově, který slouží jako
místní muzeum, roubenou chalupu čp. 74 v Rokytnici Potůčkách, barokní sklep čp. 247, zv. Červený,
v Uherském Hradišti – Mařaticích (vinárna), roubené zvoničky v Hážovicích, Lužné, Doubravách
a Rudimově, komoru u čp. 5 ve Zlámanci, dům čp. 117 „Na Sihle“ ve Velkých Karlovicích, dům čp. 50
v Kudlovicích, kopaničářskou usedlost čp. 40 na Vyškovci, vodní mlýn v Mikulůvce, usedlost čp. 19
v Kaňovicích, obydlí drobného zemědělce čp. 118 v Tupesích (obydlí hrnčíře a muzeum tupeské keramiky), dům čp. 6 v Komni (muzeum zvěroklestičství), dům čp. 7 – bývalé fojtství v Topolné, sušírnu
u čp. 24 v Drslavicích, bývalý vodní mlýn čp. 105 v Dolním Němčí, vinohradnické stavby v Havřicích,
Národní kulturní památku fojtství čp. 23 ve Velkých Karlovicích – Bzové. Řada hodnotných památek
lidového stavitelství byla zachráněna a slouží již mnoho let buď soukromým vlastníkům, nebo v případě obcí široké veřejnosti. Mnoho obcí si totiž uvědomilo, že památky lidového stavitelství jsou často
jediným historickým bohatstvím obce a jejich ztrátu už nebude možno nahradit. Tato myšlenka pak
byla realizována v desítkách drobných muzeí s expozicí lidové kultury, historie místa a jeho osobností. Rovněž pro činnost folklorních souborů a vlastivědných spolků se ukázal fond lidového stavitelství
jako neobyčejně vhodný. Ty nejzdařilejší realizace nalezneme např. v obci Vlčnov, Komňa, Veletiny,
Strání, Dolní Němčí, Tupesy, Břestek, Topolná, Kudlovice, Šumice, Nivnice, ale i ve městech Hluk,
Karolinka, Kunovice nebo Valašské Klobouky.
Jiří Severin umožnil a zajistil, aby na strategické materiály kraje navázala na počátku roku 2003
„Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji“, kterou jsem zpracovala a která se
dotýká jak nemovité, tak movité části kulturního dědictví. Zahrnuje jak prohlášené, tak neprohlášené památky (památky místního významu, pamětihodnosti). Vytváří nástroje podpory státní památkové péče s důrazem na vícezdrojové ﬁnancování v oblasti péče o kulturní dědictví a zároveň rozpracovává na teoretické, systémové i konkrétně praktické rovině doplňkové aktivity památkové péče, které
přísluší krajským samosprávám. Podařilo se mně shromáždit, v poměrně krátkém údobí, množství
aktuálních informací z oblasti památkového fondu, zmapovat a podchytit danou problematiku v celé
šíři regionu. Tento materiál se stal hlavním podkladem pro určování prioritních zájmů památkové
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péče ve Zlínském kraji, které byly zaměřeny zejména na národní kulturní památky, segment lidového
stavitelství a torzální architektury a samozřejmě na sakrální památky a drobnou sakrální architekturu. Stranou nezůstaly ani památky místního významu a pamětihodnosti. Souhrnné vyhodnocení
získaných informací se stalo efektivním odrazovým můstkem strategických iniciativ kraje v různých
aspektech péče o památkový fond, zejména pak v oblasti pomoci vlastníkům památek (soukromým
vlastníkům, obcím, církvím i občanským iniciativám) při záchraně i obnově a v posilování turistické
atraktivity území. V té době jsem na žádost Jiřího Severina napsala i dvě drobné publikace, které se
týkají uměleckých památek Zlínského kraje a lidového stavitelství. Byly to první vlaštovky na poli
prezentace a propagace památkového fondu Zlínského kraje.
Na zmíněnou „Koncepci podpory“ z roku 2003 jsem pak v roce 2004 navázala „Dlouhodobým plánem účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji“ (aktualizován v roce 2010) a v roce 2005
„Střednědobým plánem účinnější podpory památkové péče“ (aktualizován v roce 2008). Od roku
2005 jsou pravidelně každoročně zpracovávány prováděcí plány obnovy, které jsou rovněž předkládány krajské radě i zastupitelstvu. Tyto plány se staly detailním rozpracováním a konkretizací „Koncepce podpory“, s přihlédnutím ke speciﬁckým společenským, uměleckým a historickým hodnotám
památkového fondu, ke zkušenostem dosavadní praxe v péči o kulturní dědictví, k typicky regionální
problematice památkové péče, k aktivní roli Zlínského kraje v péči o hmotné kulturní dědictví. Tato
role se projevila v dalších letech nejen přímou ﬁnanční podporou obnovy kulturních památek, ale
kraj působil i jako koordinátor spolupráce vlastníků památek, obcí a státu. Završením všech těchto
plánů podpory i prezentace kulturního dědictví Zlínského kraje byla v roce 2006 vydaná publikace
„Památky Zlínského kraje“, které jsem autorkou. V rámci propagace památkového fondu Zlínského kraje jsem se jako spoluautorka podílela na vydání knihy „Slavné vily Zlínského kraje“ a „Lékárna U Zlaté Koruny“. Poslední jmenovaná publikace obdržela od Klubu autorů literatury faktu
v září roku 2008 regionální Cenu Miroslava Ivanova za významné dílo literatury faktu. Rovněž jsem
se účastnila řady odborných konferencí doma i v zahraničí, především těch, které byly zaměřeny
na spolupráci krajů s občanskými iniciativami v oblasti péče a záchrany kulturního dědictví. Tyto
aktivity se rozvíjely zejména při obnově barokního hřbitova ve Střílkách ve spolupráci s Marií Skřítkovou a při záchraně zříceniny Cimburku, kde bylo spolu s obcí aktivní zejména sdružení Polypeje.
Zlínský kraj, jak již bylo naznačeno, se významně ﬁnančně podílí od roku 2003 i na restaurování
sakrálního umění ve svém správním území. Jenom do roku 2007 přispěl na více než padesát projektů
restaurování sakrálního umění částkou přesahující 4,5 mil. Kč. V průběhu těchto pět let byly za přispění Zlínského kraje zpracovány i komplexní pasporty řady interiérů významných sakrálních staveb,
ale i obrazárny arcibiskupského zámku v Kroměříži. Toto obnovené a zachráněné sakrální umění
Zlínského kraje bylo pak v roce 2007 představeno a prezentováno veřejnosti na výstavě „Znovuzrozená krása“ na zámku v Chropyni a posléze byla uskutečněna výstava k obnově sakrálních památek
v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži. Převážná část prezentovaných děl zrestaurovaných v období
2003–2007 (mezi nimiž byly nástěnné malby, oltáře a jejich výzdoba, obrazy, plastiky, ale i relikviáře,
svícny, náhrobky, kredenční skříně a zpovědnice, křtitelnice) pocházela z období baroka a nacházela
se v jednotlivých farnostech kraje. Nejvýznamnější restaurátorskou akcí však byla bezesporu víceletá,
velmi náročná záchrana zašovského kruciﬁxu a obnova původní podoby této zcela výjimečné nadživotní sochy, která svou původní polychromií nese slohové znaky pozdně gotických kruciﬁxů. Tato
zcela unikátní restaurátorská akce byla v polovině května 2007 prezentována na výstavě pod názvem
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„Ukřižovaný ze Zašové“ v Muzeu umění Olomouc a na podzim v pražské Národní galerii. Spolu
s PhDr. Evou Krystýnkovou z olomouckého arcibiskupství a Ing. Jiřím Stránským, ředitelem Muzea
Kroměřížska, jsem měla možnost se podílet na realizaci této výstavy, včetně vydání katalogu.
V rámci integrovaného operačního programu patřila k nejvýznamnějším akcím památkové obnovy minulých let zejména komplexní obnova národní kulturní památky „Baziliky Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě“ a revitalizace a rehabilitace památky UNESCO – Arcibiskupského zámku a Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži, zaměřené na vznik Národního centra
zahradní kultury.
Významnou akcí byla i nominace Lázní Luhačovice na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO v roce 2007. Spolu s radním pro kulturu Jindřichem Ondrušem jsem absolvovala
několikadenní návštěvu komisaře UNESCO v Luhačovicích. Přesto, že tehdy zápis nakonec nevyšel
(v současné době se Luhačovice pokoušejí znovu), byla ze strany představitele UNESCO vyslovena
velká chvála na úroveň a péči o památkový fond ve Zlínském kraji.
Svůj zodpovědný postoj ke kulturnímu dědictví Zlínský kraj jasně vyjádřil i tím, že za sídlo regionální vlády a krajského úřadu prosadil památkově hodnotný Baťův mrakodrap ve Zlíně, a díky
tomu byl zachráněn poklad funkcionalistické architektury, který je navíc dominantou a symbolem
krajského města. Za velmi významné pokládám i vybudování tzv. Baťova institutu ve Zlíně provedením rozsáhlé a náročné obnovy 14. a 15. budovy v bývalém baťovském průmyslovém areálu. Zde
v roce 2013 našly nové a rozsáhlejší prostory tři významné kulturní instituce: Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a Krajská galerie výtvarného umění
ve Zlíně.
Snaha o zachování a obnovu historického stavebního fondu na vesnicích byla i jedním z důvodů,
proč Zlínský kraj v roce 2008 přikročil k realizaci v České republice ojedinělého projektu „Lidová
stavba roku“, který si klade za cíl podpořit vlastníky, ochotné přičinit se o záchranu a využití památek lidového stavitelství a také vzbudit zájem lidí o prostředí, ve kterém žijí. „Duchovní matkou“
tohoto projektu byla Mgr. Vladislava Bělíková, bývalá předsedkyně Výboru pro kulturu a památky
Zlínského kraje, která se o realizaci projektu výrazně zasadila. Přípravu této náročné akce, včetně
doprovodné výstavy, jsem prováděla každoročně společně s Hanou Sluštíkovou. Titul „Lidová stavba Zlínského kraje“ byl udělen v roce 2008 Věroslavu Orlovskému za obnovu Vinohradnické búdy
ve Vesnické památkové rezervaci – Veletiny Stará Hora, v roce 2009 obci Komňa za obnovu usedlosti
čp. 6 – muzeum zvěroklestiče, v roce 2010 Miroslavu Orságovi za obnovu Šenku v Karolince, v roce
2011 manželům Medkovým za vinohradnickou stavbu opět ve Vesnické památkové rezervaci Veletiny
– Stará Hora, v roce 2012 sestrám Daně Daňové, Libuši Kovářové a Zdeňce Turkové za obnovu fojtství v Jasenné, v roce 2013 ocenění uděleno nebylo a v roce 2014 je získali manželé Říhovi za opravu
venkovské usedlosti ve Zlámanci.
Protože segment lidového stavitelství patří k nejohroženějším, zapojila jsem se v roce 2007 do týmové práce – pětiletého grantového úkolu Ministerstva kultury, který probíhal v gesci Slováckého muzea v Uherském Hradišti a byl zaměřen na plošný výzkum tradičního lidového stavitelství
ve Zlínském kraji. Na základě tohoto grantového úkolu byl proveden plošný výzkum, identiﬁkace
a základní dokumentace tradičních lidových staveb ve všech sídelních lokalitách (celkem 318) Zlínského kraje, každý rok byl takto zpracován jeden okres Zlínského kraje. Z terénního výzkumu vznikla
bohatá materiálová dokumentace – podrobná fotodokumentace jednotlivých lokalit a objektů a k ní
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podle jednotné metodické struktury vypracované odborné popisy. Význam takto shromážděného
materiálu spočívá nejen v zachycení současného stavu původního vesnického stavitelství, ale i ve vytvoření základny k dalšímu podrobnějšímu odbornému bádání. Částečným zhodnocením a výstupem ze získané dokumentace v rámci uvedeného projektu se stalo vydávání publikací „Lidové stavby
známé neznámé“, a to jednotlivě pro Uherskohradišťsko, Zlínsko, Vsetínsko a Kroměřížsko.
V roce 2009 začal Zlínský kraj realizovat projekt „Otevřené brány“, na němž se podílejí společně
s Arcibiskupstvím olomouckým, farnostmi a také městy i obce v regionu. Cílem je zpřístupnit bohatý
fond památek církevní povahy.
To, že se kraj od počátku snaží o maximální poznání kulturních památek na svěřeném území, je
i do budoucna příslibem vyváženého, moudrého a efektivního vztahu k tomuto dědictví. Ukázalo se,
že kraj umí najít konkrétní strategii, stanovit priority podpory z hlediska jejich významu v návaznosti
na celostátní politiku prostřednictvím svých programů rozvoje. Zacházení s památkovým fondem
je výsledkem nejširších úvah o využití a funkci území v potřebných časových perspektivách a je zde
reálný předpoklad, že památky budou plnit funkci, kterou od nich očekáváme nejenom dnes, ale
i v budoucnosti.
Na počátku roku 2013 jsem byla jmenována ředitelkou Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Kroměříž a opustila jsem po dvanácti letech pozici vedoucí oddělení
památkové péče. Úloha památkového ústavu v oblasti památkové péče je poněkud rozdílné povahy
od úlohy, kterou zastává v této oblasti krajský úřad. Úkolem ústavu je naplňovat ve Zlínském kraji
poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, tzn. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, obcí s rozšířenou působností i krajského úřadu, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich
obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Naše pracoviště rovněž zpracovává
návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci.
PhDr. Jana Spathová, září 2014
(vedoucí oddělení památkové péče Odboru kultury a památkové péče KÚZK v letech 2001–2012,
v roce 2013 jmenována ředitelkou Národního památkového ústavu
územního odborného pracoviště Kroměříž)
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Mnohé nápady dál žijí a stále
na světlo přinášejí skutečné skvosty

Měl jsem možnost pracovat pro Zlínský kraj v oblasti kultury a památkové péče v době a mezi lidmi,
kteří kultuře obecně přáli.
Přestože se zhruba v polovině mého působení na kraji projevila ekonomická krize i ve státní sféře,
snažili jsme se o to víc zviditelnit kulturní hodnoty, které – jak se stále domnívám – jsou velmi důležité nejen pro rozvoj a výchovu komplexní osobnosti člověka v jeho plné důstojnosti, ale také pro etické chování v ekonomice a politice. Díky nadšení a spolupráci kolegů, pochopení vedení kraje i nápadům a nasazení mnoha kolegů v našich příspěvkových organizacích (muzeích, galerii, knihovně
a hvězdárně) se podařilo nejen vymyslet, ale také zrealizovat na čtyři desítky projektů, které kulturu
a její poselství přiblížily více lidem.
V kultuře pracovali, pracují a věřím, že i nadále budou pracovat většinou ti, kdo své působení
berou jako poslání a službu. Jistě by se dalo udělat více, ale snad se podařilo společně posunout něco
kupředu a využít příležitostí, které se nabízely a které bylo možné v dané době za určitých podmínek
zrealizovat.
Měl jsem radost, že společným úsilím se více zviditelnila a naplnila místa tzv. edukačních pracovníků (především tam, kde tito ještě nebyli), kteří v muzeích, v galerii, v knihovně a na hvězdárně
mají ony kulturní hodnoty předávat a přibližovat školám a různým skupinám návštěvníků formou
atraktivního a pestrého výukového programu. K vlastní propagaci každé příspěvkové organizace,
která už fungovala, se nově nastavila také pravidla propagace a společného informování o těchto
příspěvkových organizacích i jejich aktivitách a programech na webu Zlínského kraje, v krajském
měsíčníku a také dalšími pravidelnými formami.
Velmi přínosná byla dělná a přátelská spolupráce mezi řediteli kulturních organizací, která přinášela plody ve vzájemné odborné pomoci, při společných či výměnných výstavách nebo ve společném
postupu při připomínkování některých návrhů zákonů a novel týkajících se oblasti kultury či partnerských jednání. To se osvědčilo zejména při komunikaci s norskými kolegy či s dalšími zahraničními partnery při vznikající „Evropské kulturní stezce sv. Cyrila a Metoděje“.
Zajímavá a inspirativní byla také spolupráce na dvou největších projektech ﬁnancovaných Ministerstvem kultury ve Zlínském kraji, kde jsme byli jedni z partnerů, a to na obnově Velehradu do podoby „Centra kulturního dialogu východní a západní Evropy“ a na proměně Květné a Podzámecké
zahrady v Kroměříži v „Národní centrum zahradní kultury“.
Z těch mnoha projektů určitě musím vzpomenout poslední dva, kterých jsem měl možnost aktivně se účastnit a které svou velikostí i významem překročily hranice kraje:
Byla to jednak oslava jubilea 1 150. výročí příchodu soluňských bratří sv. Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu, kdy Zlínský kraj ﬁguroval vedle olomouckého arcibiskupství jako jeden z hlavních koordinátorů oslav pro celý národ. Myslím, že se podařilo to, co jsme si již na přelomu roku 2010
a 2011 předsevzali – aby toto jubileum jednak důstojně připomnělo významnou misii obou bratrů
v oblasti víry, kultury, vzdělání a počátku české státnosti a jednak inspirovalo k následování jejich
odkazu, který je v mnoha oblastech tak aktuální i dnes. Především v jejich metodě pokojného dialogu
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s kulturou a místem, do kterého přišli. Nevnucovali, ale rozvíjeli a pomáhali rozvíjet. Atmosféra příprav i samotného jubilea se totiž nesla v duchu společného dialogu. Vždy jsme měli na paměti, aby
se všechny aktivity spíše doplňovaly, než si konkurovaly, aby vytvořily pomyslnou mozaiku jubilea,
která bude obohacovat a přinášet plody i po skončení. Bylo velmi příjemné pozorovat, jak se lidé
mnohdy rozdílných názorů, politického přesvědčení, z různých oborů a různého věku dokáží spojit
a komunikovat nad dílem a postavami slovanských věrozvěstů. Přál bych všem, aby odkaz jubilea
ve společnosti rezonoval co nejdéle.
Podobné cíle si kladl a stále klade projekt „Otevřené brány“, na kterém aktivně spolupracuje kraj
s obcemi a farnostmi. Funguje více než pět let a byl první vlaštovkou v této oblasti, kterou se podařilo
díky široké spolupráci a plodné komunikaci odboru kultury a všech zúčastněných uvést do života.
Má velmi kladné ohlasy z řad široké veřejnosti. Díky tomu se otevřely mnohé kostely nejen pro účastníky bohoslužeb, ale i pro běžné návštěvníky a zájemce o příběh daného místa, architekturu či pro
milovníky památek obecně (a jejich každý rok od května do září dohromady na sto tisíc). Kostel často
patří mezi dominanty obce či města a nejen turisté, ale také hodně občanů měst kvituje a se zájmem
odkrývá historii a poselství místa, kde žijí a kolem kterého často jen procházeli. Mnoho farností připravuje dnes už také programy pro návštěvníky (např. poznávání zábavnou formou pro děti, koncerty, hudebním zpestřením nebo vezme je do nepřístupných prostor).
Ze zmíněného cyrilometodějského jubilea vzešly také projekty rozšiřování a rozvíjení Cyrilometodějské poutní stezky, u jejíchž počátků stály jednotlivé „Matice (sdružení) poutních míst“. S těmi jsme
postupně navázali aktivní spolupráci a společně s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy
pomohli s dalším rozvíjením. Dnes tyto aktivity zaměřené na zvýšení atraktivity Zlínského kraje pro
občany i návštěvníky dále rozvíjí Centrála cestovního ruchu Východní Moravy.
Druhým velkým projektem, na kterém jsme s mnoha dalšími spolupracovali, byla realizace
14|15 BAŤOVA INSTITUTU, při které se pomocí obří investice podařilo navrátit život dvěma původně průmyslovým budovám v baťovském areálu tím, že se velmi citlivě rekonstruovaly do původní
podoby. Do nich se v roce 2013 přesunuly již ne stroje, ale tři kulturní organizace: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a Krajská galerie ve Zlíně.
Podařilo se tak ukázat vedle budovy 21 (již dříve zrestaurovaného Baťova mrakodrapu) další skvosty
funkcionalistické architektury, ale také (a pro mnohé především) rozvinout možnosti činností všech
tří institucí, jejichž zajímavé a přínosné projekty i služby byly dlouhodobě limitovány prostorem, který měly k dispozici. Ve Zlíně tak vznikl zcela ojedinělý a nový kulturní prostor, který má před sebou
velké výzvy i možnosti.
Rád bych vzpomenul i další projekty, o kterých by se dalo psát mnoho, protože přinášejí na světlo
skutečné skvosty. Ale alespoň výčtově, zájemci se v dnešním virtuálním světě určitě rychle dopídí
více informací. Především bych zmínil soubor akcí k oslavám 100. výročí založení Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kdy se díky entusiasmu a stálému přísunu návrhů zaměstnanců muzea
podařilo obnovit Památník Velké Moravy ve Starém Městě a umístit zde ojedinělou archeologickou
expozici s příběhem a dalšími doprovodnými aktivitami. Nebo přeměnu prostor Centra péče o tradiční lidovou kulturu, vybudování populárního Muzea lidových pálenic a nakonec také po čtyřiceti
letech do moderní podoby zcela přeměnit a vytvořit novou, multimediální a opravdu reprezentativní „Národopisnou expozici Slovácko“, jakož i na krajské úrovni začít udělovat titul „Mistr tradiční
rukodělné výroby“. Určitě stojí za pozornost vytvoření nové stálé expozice v Muzeu Kroměřížska
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s názvem „Historie ukrytá pod dlažbou města“, která se nachází v atraktivním prostředí podzemí Velkého náměstí v Kroměříži a stala se velkým archeologickým počinem. Potom také záchrana zámku
v Lešné u Valašského Meziříčí, který byl v havarijním stavu a neumožňoval návštěvu interiéru, včetně revitalizace jeho vzácného arboreta. Dnes může každý obdivovat dochovaný historický nábytek,
v Evropě ojedinělou dlažbu i novou a hravou přírodovědnou expozici. Zrekonstruovaly se také části
zámků ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. U obou objektů došlo také k výrazné proměně některých
expozic, které se staly atraktivnějšími a posílily povědomí občanů měst i jejich návštěvníků o tom, že
tvoří přirozené kulturní zázemí. Výraznou rekonstrukcí, novými expozicemi, úpravou okolí a hojně
navštěvovanými programy se jakoby vrátil do kulturního života také hrad v Malenovicích, ojedinělý
už tím, že je hradem ve městě a dá se k němu téměř dostat trolejbusem. Rekonstrukcemi a novými
projekty zacílenými na školní mládež a turisty se může za poslední období pochlubit také hvězdárna
ve Valašském Meziříčí, která díky své odbornosti patří mezi partnery Akademie věd České republiky.
Vážím si faktu, že všechny (i nezmiňované) viditelné proměny ve všech institucích nevedly k pouhému uspokojení, že se to podařilo, ale vždy ještě více vybudily zájem a snahu o propojení vědeckého
přístupu v tom či onom oboru s atraktivním předáváním návštěvníkům. Tak by se dalo mnoho psát
o dalších počinech, které nebyly svou povahou přímo investiční, ale které měly za cíl právě ono propojení s výchovou žáků a pomocí učitelům či odborným pracovníkům, měly přinést zatraktivnění
místa pro turisty atd. Mezi takové patřila určitě výstava krajské galerie „Fenomén Baťa“, která se
uskutečnila v Národní galerii v Praze a následně např. v Mnichově a Bratislavě, ale i mnoho dalších.
Samostatnou kapitolou je péče o památky, o níž píše Jana Spathová, dlouholetá vedoucí oddělení
památkové péče.
Mnoha projektům jsme pouze úřednicky pomáhali, jinde stáli za jejich vznikem, nebo byli jejich
součástí, ale vždy ve společném týmu. Jinak by to ani nešlo. Toho si vážím a za to patří všem poděkování. Měl jsem možnost a čest být při tom a nyní mám výsadu, že o tom mohu napsat několik řádků.
Všem bych nám přál, aby se oblast kultury nejen rozvíjela po stránce institucí, projektů a mnoha zde
nepojmenovaných aktivit dobrovolníků, spolků a sdružení, ale především po stránce toho, aby co
nejvíce lidí kulturně přemýšlelo a žilo.
Mgr. Pavel Macura, listopad 2014
(vedoucí Odboru kultury a památkové péče KÚZK v letech 2007–2013,
ve funkci jej vystřídala PhDr. Romana Habartová;
předtím odbor postupně vedli Milan Egner, PhDr. Ivo Frolec, Ing. Jan Slezák a Ing. Aleš Hudský)
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K barevnosti života v kraji přispívá
neziskový sektor

Pod pojmem neziskový sektor si můžeme představit téměř nekonečné množství rozmanitých organizací, malých i velkých, s nejrůznějšími náplněmi svých zájmů a činností, které zastupují zájmy občanů.
Musíme si přiznat, že neziskové organizace tady byly mnohem dříve než Zlínský kraj. Právo spolčovat se využívali občané již v historii. Zejména v období první republiky zahájily svou činnost mnohé sportovní, kulturní a zájmové organizace, jejichž rozvoj byl podporován a často slavnostně zaznamenáván. Následně po roce 1945 byly některé z neziskových organizací utlumeny a naopak vznikaly
dle politického pokynu organizace jiné, přesto však v nějaké formě existovaly a občané se v nich
věnovali různým oblastem.
Velký rozmach nastal po listopadové revoluci v roce 1989. Samostatný zákon o sdružování občanů
dal základ pro neutuchající vůli lidí se spolčovat a počty neziskových organizací se neuvěřitelně rozrostly. Odborné časopisy uvádějí, že v České republice existuje okolo sta tisíc neziskových organizací
a do tohoto čísla ještě nezapočítáváme církevní organizace.
Po vzniku Zlínského kraje bylo tedy důležitým úkolem zjistit počty neziskových organizací a nastavit pravidla pro dotační politiku, neboť vedení kraje si bylo vědomo, že „plnobarevnost“ života
v regionu souvisí do značné míry s možnostmi lidí realizovat své zájmy v různých neziskových organizacích. Ony samy reagovaly na novou samosprávnou územní jednotku, mnohé z nich (např.
dobrovolní hasiči, zahrádkáři, chovatelé zvířectva a jiní pěstitelé, kulturní i sportovní organizace či ty,
které se věnují životnímu prostředí) se různě – podle podobnosti svých zájmů – spojovaly mezi sebou
a vytvářely územní struktury odpovídající systému nových územních celků. Vytvářely se nové krajské
organizace různých „neziskovek“, které pomohly k zahájení komunikace a vzájemné spolupráci mezi
Zlínským krajem coby veřejnoprávní institucí a neziskovou sférou.
Počáteční snaha spočítat neziskové organizace byla spíše orientační. První čísla uváděla počet přes
dva tisíce subjektů, které měly sídlo ve Zlínském kraji. Nebyly spočítány ty, které sídlily mimo kraj
a měly v kraji pouze svou pobočku.
Zlínský kraj zřídil v roce 2001 odborný orgán při zastupitelstvu kraje, a to Výbor pro nevládní
organizace a neziskový sektor. Byla to cesta, jak institucionálně přiblížit úřad a širokou sféru neziskového sektoru a nastavit komunikační linky. Současně se získáním prvních informací o počtu
neziskových organizací a o vzniku prvních odborných orgánů či útvarů zahájil kraj přípravu své
dotační politiky. Byla ustavena pracovní skupina úředníků z různých odborů krajského úřadu, aby
dotační programy na sebe navazovaly, nepřekrývaly se, ale naopak doplňovaly. Jako první vznikly
fondy Zlínského kraje pro oblast sportu, mládeže nebo kultury a později i pro oblast sociální. Právě
toto byl základ podpory mnoha neziskových organizací se sídlem ve Zlínském kraji.
Jednoduchá pravidla a podpora konkrétních akcí a aktivit trvá po celých patnáct let a je základním
kamenem dotační politiky kraje. Vzápětí následovalo programové ﬁnancování, podprogram na podporu občanské společnosti, který se vztahoval na podporu hasičů, širokou oblast dobrovolnictví až
po odborné aktivity věnující se prevenci. Tak velký rozsah nebyl udržitelný, protože programová
podpora pro neziskové organizace již byla administrativně náročnější, a proto se brzy oddělila oblast
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podpory dobrovolných hasičů, BESIPu, podpora lesního hospodářství apod. Naopak k programovému ﬁnancování se přidala mimo oblast podpory prevence, podpory dobrovolnictví, romské integrace, environmentálního vzdělávání a osvěty či životního prostředí. Velmi důležitou pomocí mimo
fond mládeže a sportu byla podpora samotného mládežnického sportu. Pro tělovýchovné jednoty
a různé klubu zabývající se mládežnickým sportem se stal Zlínský kraj velkým donátorem, který dotuje nejenom provozní činnost těchto organizací, ale také investiční výstavbu řady sportovišť.
Jak byla postupně nastavována dotační politika, pustil se Zlínský kraje také do dalšího druhu
pomoci, a to formou projektů, které předkládal do výzev prvního programovacího období Evropské
unie. Jednou z cílových skupin mimo obce byly také neziskové organizace. Množství seminářů, které
byly pro ně připraveny, pomohly, aby si i samy „neziskovky“ podávaly žádosti do velmi náročného
a administrativně složitého programového ﬁnancování. Jednalo se např. o projekt „Partnerství pro
novou strategii“, který Zlínský kraj realizoval v letech 2006–2008 nebo o projekt „Zelená pro Zlínský
kraj“, který v oblasti životního prostředí a environmentálního vzdělávání a osvěty pomohl postavit
na nohy další neziskové organizace působící na území kraje dodnes.
Zároveň se vedení kraje rozhodlo k dalšímu kroku, mimochodem v České republice ojedinělému.
V roce 2005 zřídil krajský úřad v rámci své organizační struktury oddělení neziskového sektoru, které se v jedné své části věnuje metodické pomoci neziskovým organizacím. Toto oddělení v roce 2008
spustilo bezplatný portál, kde se neziskové organizace dozvídají informace a novinky z oblasti práva
nebo ﬁnancování. Jednotlivé subjekty se zde také mohly zaregistrovat a prezentovat své akce a činnost, nabízet své služby, nebo naopak shánět dobrovolníky či pracovníky. Portál www.zlk.neziskovka.
cz stále úspěšně funguje a každý měsíc jej využije minimálně tisíc návštěvníků.
Díky oddělení neziskového sektoru proběhlo opětovné sčítání neziskových organizací, a to v letech
2010 a 2013, kdy již byly zpřesněny počty neziskových organizací se sídlem ve Zlínském kraji. Podle
nich bylo v regionu v roce 2010 evidováno přes pět tisíc dvě stě organizací a v roce 2013 toto celkové
číslo dokonce překročilo hranici šesti tisíc.
Důležitým momentem byl v roce 2008 vznik instituce, rovněž s územní krajskou působností, a sice
Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje. V ní jsme získali významného partnera
pro spolupráci především v oblasti vzdělávací a osvěty. Zlínský kraj s Asociací uzavřel dohodu o spolupráci, k níž se přičlenila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, konkrétně prostřednictvím projektu
„Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socioekonomický rozvoj regionu“, který skončil v roce 2013.
Co říci závěrem? Zlínský kraj a neziskové organizace spolu za těch patnáct let udělaly hodně společné práce, i když možná zdánlivě nenápadné. Faktem je, že úřad a neziskový sektor se vzájemně
ovlivňovaly, podporovaly, a co je nejdůležitější, napomáhaly k rozvoji občanské společnosti, v níž má
každý jednotlivec možnost realizovat se způsobem, který ho osobně těší a naplňuje a který zároveň
prospívá společnosti jako celku.
Vytvořený model spolupráce se osvědčil a věřím, že na něm budeme stavět i v budoucích letech.
Mgr. Pavlína Nováková, říjen 2014
(vedoucí oddělení neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana KÚZK od r. 2006,
na úřadě od r. 2002)
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V paměti zůstává nejen návštěva
Jeho královské Výsosti
prince Charlese
Oblast vnějších vztahů, kterou pro Krajský úřad Zlínského kraje zajišťuje oddělení vnějších vztahů
Kanceláře hejtmana, se od vzniku kraje vyvíjela ve dvou základních rovinách. Ty lze vymezit hranicemi kraje, resp. České republiky, vedle toho pak prostorem zahraničím.
Společným jmenovatelem vnějších vztahů je zájem na rozvoji území díky vzájemné spolupráci
všech veřejných, odborných i ekonomických partnerů.
Z pohledu řešení zájmů Zlínského kraje na národní úrovni jde především o účast Zlínského kraje
v Asociaci krajů České republiky a jejích odborných útvarech, které jsou permanentně fungujícím
prostředím pro formulaci postojů krajů ve vztahu ke státu.
Další oblast vnějších vztahů se odehrává přímo na území kraje a patří do ní např. pravidelně se
opakující Setkání Rady Zlínského kraje se starosty obcí Zlínského kraje, Setkání Rady Zlínského kraje
s europoslanci, senátory a poslanci zvolenými za Zlínský kraj, setkání Rady Zlínského kraje s mikroregiony (tzv. Hejtmanské dny), společná setkání Rady Zlínského kraje a rad měst či obcí, v neposlední
řadě celá řada dalších odborných uskupení, jako např. Krajská tripartita či „Krajský NERV“.
Nelze pominout otázku posilování povědomí o kraji mezi jeho občany. Proto oddělení vnějších
vztahů organizuje společenské akce Zlínského kraje s účastí hejtmana a členů rady, jako jsou např.
každoroční Novoroční charitativní koncerty Zlínského kraje a statutárního města Zlína nebo veřejností oblíbené Dny Zlínského kraje. Také se realizačně podílíme na oceňování osobností kraje – v oblasti
kultury, školství, zdravotnictví, v sociální oblasti apod. Jako spolupořadatelé jsme zapojeni do realizace ocenění „Osobnost roku Zlínského kraje“, do příprav Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, Mezinárodního ﬁlmového festivalu pro děti a mládež Zlín či automobilové soutěže Barum Czech Rallye Zlín.
Vedle domácích aktivit je zde oblast rozvoje zahraničních vztahů Zlínského kraje. Ty jsou utvářeny v souladu se zahraniční politikou České republiky reprezentovanou Ministerstvem zahraničních
věci, popř. dalšími odbornými institucemi.
Základním cílem zahraničních vztahů Zlínského kraje je prezentace regionu jako partnera vhodného pro navázání hospodářských vazeb, jako lokality vhodné pro umístění investic a jako turisticky
zajímavé destinace.
Oﬁciální partnerské vztahy Zlínského kraje se zahraničními regiony jsou uzavírány především
na půdorysu rozvoje ekonomických vazeb s přímým dopadem do hospodářského rozvoje kraje, a to
při zachování win-win spolupráce1. Hlavním vodítkem při identiﬁkaci zahraničního trhu je poptávka
ze strany ﬁrem sídlících na území kraje. Podpora je směřována především na malé a střední podniky.
Rozvíjeny jsou samozřejmě také vazby v dalších oblastech, jako například vzdělání, sociální oblast,
kultura či sport, ovšem většinou se jedná o projekty navazující na původní, tedy ekonomickou spolupráci, případně se jedná o pilotní projekty, nebo je jejich cílem získání ﬁnancování z externích
zdrojů.

1 Kooperativní metoda, jejímž cílem je prospěch obou stran
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Další charakteristikou oﬁciálních partnerských vztahů Zlínského kraje je orientace na trhy, kde
přímá podpora regionální samosprávy v podobě formálně uzavřené vazby může napomoci rychlejšímu rozvoji přímé ekonomické spolupráce konkrétních partnerů. Vychází se z faktu, že evropský
prostor, vymezený především Evropskou unií, resp. tradičními západoevropskými státy, má své ustálené principy a postupy, které jsou českým subjektům známy, umí se v nich orientovat a využít je
pro své záměry na těchto trzích. Z toho důvodu je orientace směřována výrazněji k tzv. východním
trhům.
Pro podporu ekonomických vazeb coby stabilního nástroje podpory bylo Zlínským krajem, v přímé spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou, zřízeno Kontaktní centrum pro východní trhy,
které se profesionálně v sekci Rusko věnuje trhům v Ruské federaci, ve vybraných státech Společenství nezávislých států a na Ukrajině, v sekci Čína čínskému trhu. Jako individuální nástroje podpory
jsou využívány obchodní mise Zlínského kraje do partnerských regionů a přímá ﬁnanční podpora
poskytovaná účastníkům misí.
Oﬁciální partnerské vztahy má Zlínský kraj uzavřeny s těmito regiony: Trenčianským samosprávným krajem (Slovensko), Žilinským samosprávným krajem (Slovensko), Podkarpatským vojvodstvím
(Polsko), Župou Vas (Maďarsko), Regionem Hedmark (Norsko), Regionem Piemonte (Itálie), Lvovskou oblastí (Ukrajina), Samarskou oblastí (Rusko), Jaroslavskou oblastí (Rusko), městem Shenyang
(Čína) a Provincií Shangtung (Čína).
Oﬁciální partnerské vztahy Zlínského kraje jsou realizovány v úzké spolupráci s Kontaktním centrem pro východní trhy, Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Krajskou agrární komorou
Zlínského kraje, s Ministerstvem zahraničních věci, s velvyslanectvími České republiky v zahraničí, se
zahraničními velvyslanectvími v České republice, s partnerskými regiony a jejich institucemi. Podle
typu aktivity také spolupracují další odborné krajské či národní instituce a subjekty (např. Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, střední školy, obce, sektorové či geograﬁcky zaměřené hospodářské komory).
Vztahy s Evropskou unií jsou aktuálně realizovány prostřednictvím odborného útvaru uvnitř krajského úřadu Zlínského kraje, a to v úzké spolupráci s poslanci Evropského parlamentu zvolenými
za Zlínský kraj. K nejvýraznějším výsledkům v této oblasti lze zmínit participaci kraje i jeho zastoupení v Evropské unii (jehož činnost bylo s ohledem na dopady ekonomické krize nutno ukončit)
na zařazení rychlostní komunikace R49/R6 do prioritních projektů evropsky významných tras, tzv.
strategického dokumentu TEN-T, který předpokládá dobudování rychlostní komunikace a železničního propojení na Slovensko v rámci první vlny výstavby dopravní infrastruktury dle zmíněného
dokumentu. Zlínský kraj je zapojen také do celé řady mezinárodních projektů spoluﬁnancovaných
evropskými zdroji. Jako příklad lze uvést zapojení do projektu CERTES zaměřeného na rozvoj turistických tras.
Cílené marketingové aktivity v zahraničí se zaměřují ve spolupráci s krajskou společností Industry
Service a.s na podporu umístění investic do průmyslové zóny Holešov. Dále ve spolupráci s krajskou
Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy usilujeme o podporu příjezdu zahraniční turistické
klientely. Významným projektem, jehož iniciátorem je Zlínský kraj, je „Evropská kulturní stezka sv.
Cyrila a Metoděje“. Na ní by měly postupně participovat všechny státy, na jejichž území se nachází
významná místa připomínající odkaz slovanských věrozvěstů.
Oblast zahraničních vztahů dále doplňují mezinárodní aktivity, které svým charakterem přímo
nezapadají do výše zmíněných kategorií. Jako příklad lze uvést pilotní projekt v sociální oblasti,
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zaměřený na systém sociálně právní ochrany dětí, realizovaný ve spolupráci s nizozemskými odborníky. Svého druhu unikátním je také projekt spolupráce Slováckého muzea a Regionálního muzea
Hedmark (Norsko), v jehož rámci již dva roky probíhají odborné měsíční výměnné stáže zaměstnanců.
Mezi mnoha akcemi, které jsem měl možnost organizačně zajišťovat, mi zůstávají v paměti jako
zvláště silné a nezapomenutelné čtyři prezidentské návštěvy (v letech 2005, 2007, 2013, 2014), návštěva Jeho královské Výsosti prince Charlese v roce 2010, příprava i samotné připomenutí 1 150.
výročí příchodů slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 2013, obchodní mise
do Číny, do Ruska či na Ukrajinu. Především ale setkání a spolupráce s osobnostmi, jako jsou například etnograf PhDr. Karel Pavlištík či cestovatel Ing. Miroslav Zikmund, či s celou řadou odborníků
z řad starostů, majitelů ﬁrem, politiků, diplomatů, úředníků, lékařů, pedagogů, umělců, dalších
profesí či církevních představitelů, kteří svou poctivou prací a lidským přístupem vytvořili dílo, jež
si zaslouží osobní úctu a lze je bezesporu vnímat jako příklad a inspiraci pro další celospolečenský
rozvoj.
Bc. Peter Hunák, listopad 2014
(vedoucí oddělení vnějších vztahů Odboru Kancelář hejtmana KÚZK od r. 2004,
na úřadě od r. 2001)
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Zažili jsme i akci Kulový blesk

Jak začít psát o mém působení na krajském úřadě? Podobně jako řad mých kolegů jsem si nikdy
nemyslel, že mne práce zavede i na nějaký úřad. Po letech odborné technické práce v komerčních ﬁrmách jsem v roce 2001 kývl na nabídku jít pracovat na zcela nově vznikající krajský úřad a vést Sekretariát ředitele, následnou legislativní úpravou pojmenovaný na Kancelář ředitele Zlínského kraje.
Počátky byly zajímavé, hektické a strhující, lze-li toto období shrnout do několika slov. Nedostatek
lidí, nedostatek ﬁnancí, nedostatek prostor, minimum zkušeností s veřejnou správou, resp. se zcela
novým smíšeným modelem veřejné správy. Navíc orgány samosprávy (rada i zastupitelstvo), jejichž
členy byla řada starostů měst a obcí, kde již tento model nějakou dobu fungoval, očekávaly, že budou
dostávat podobný servis, na jaký byly ze svých působišť zvyklé. A tak jsme museli s řadou improvizací
a s půjčováním techniky z různých institucí, zajišťovat alespoň základní služby v oblasti informačních
a komunikačních technologií (ICT), správu písemností, dopravu, personální a mzdové záležitosti.
Na rozdíl od ostatních krajů, které dostaly od státu do počátku nějaké sídlo, Zlínský kraj a jeho
krajský úřad sídlil od roku 2000 až do roku 2004 ve vypůjčených prostorách tehdejšího okresního
úřadu ve Zlíně. Už od počátku bylo zřejmé, že pokud reforma veřejné správy bude pokračovat plánovaným způsobem, stanou se tyto prostory velmi rychle nevyhovujícími a my budeme muset hledat náhradní řešení. Tato situace nastala v okamžiku, kdy kraji byla převedena zřizovatelská funkce
ke středním a vybraným školám a školským zařízením na jeho území, a současně byla krajskému úřadu převedena související kompletní agenda a personál tehdejších školských úřadů. Tím okamžikem
se úřad rozrostl o mnoho desítek zaměstnanců, pro které ovšem bylo potřeba zařídit kanceláře, dodat
techniku a vybavení.
Dalším významným milníkem bylo ukončení činnosti okresních úřadů v roce 2002. Tzv. delimitací pracovníků okresních úřadů se krajský úřad jednorázově nafoukl o více než sto zaměstnanců.
V rámci přípravy na tuto akci jsme na základě veřejné zakázky museli pronajmout komerční kancelářské prostory v budovách zlínských společností PSG, a.s., a Centroprojekt, a.s., vytvořit a nastavit
pravidla pro zajištění běžného provozu krajského úřadu souběžně ve třech lokalitách Zlína. Myslím,
že se nám tuto obtížnou etapu existence úřadu podařilo zvládnout bez větších komplikací především
zásluhou obou provozních oddělení odboru – totiž oddělení hospodářské správy a oddělení informatiky. Ale i menších komplikací bylo dost, což dokumentuje situace na fotograﬁi aktivního síťového
prvku, který po totálním zaprášení z důvodu neohlášených stavebních prací pronajímatele zkolaboval, čímž se přerušilo spojení mezi pracovišti úřadu.
Nicméně tento stav byl provizorní, u většiny pro úřad zajišťovaných činností nám bylo zřejmé, že
jsou kapacitně na hranici možností, že v řadě případů musíme improvizovat a za pochodu hledat
řešení. Vybavuje se mi vzpomínka na největší zasedací místnost, která byla ve střešní nástavbě budovy
bývalého okresního úřadu ve Zlíně. Na místnost, kde se pravidelně konala jednání rady a zastupitelstva, a dne 11. února 2002 i vlády, která zde měla své výjezdní zasedání, na kterém shodou okolností
jednala i o budoucím sídle kraje. Na místnost, která sice měla klimatizaci, ale která se při plném
obsazení i v zimním období rychle vyhřála do takřka nedýchatelné podoby. Nelichotivé poznámky
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zastupitelů o horku a současném průvanu z klimatizace byly oprávněné, leč bohužel v daném okamžiku nereálné z hlediska zásahů a úprav do majetku, který měl kraj od státu pouze zapůjčený.
Od počátku existence kraje se stále otevíraly a řešily možnosti, jak problém sídla kraje zvládnout.
Zlínský kraj zůstal jako jediný bez vlastního sídla. Diskutovalo se, zda problém řešit stavbou zcela
nové budovy, rekonstrukcí, nebo dostavbou některé stávající budovy.
V roce 2002 se úsilím tehdejšího náměstka hejtmana Libora Lukáše podařilo dosáhnout dohody
o odkoupení 21. budovy bývalého baťovského areálu pro účely vybudování sídla kraje a současně
i pracoviště ﬁnančního úřadu.
Patrně prvním významným krokem z hlediska formálních úkonů bylo schválení záměru nabytí
bývalé správní budovy společnosti Baťa č. 21 do majetku kraje – dne 20. února 2012 při jednání Zastupitelstva Zlínského kraje. Ve velmi rychlém sledu pak následovaly další kroky:
– schválení investiční záměru (8. dubna 2002),
– vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace (14. června 2002),
– schválení nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace společností Centroprojekt, a.s., (15. července 2002),
– vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby (2. prosince 2002),
– schválení nejvhodnější nabídky na zhotovení stavby nabídku společnosti Zlínstav, a.s., (14. dubna
2003),
– předání staveniště dodavateli a zahájení prací (6. srpna 2003).
Ve druhé polovině roku 2002 pro mne nastalo patrně nejnáročnější období práce na krajském
úřadě. Bylo totiž nutné velmi intenzivně spolupracovat s projektanty a vtělit do připravované projektové dokumentace obecné požadavky na přípravu sídel krajů, které v roce 2000 připravilo Ministerstvo vnitra a které byly sice stále platné, nicméně z hlediska technologií již částečně zastaralé. Rovněž
jsme s kolegy chtěli, aby v rámci možností omezení, daných historickou povahou budovy a ﬁnančním
limitem rozpočtu stavby, byla budova vybavena maximálně moderními technologiemi pro měření
a regulaci, vzduchotechniku, pro objektové i požární zabezpečení, hlasové a datové služby. Abychom
mohli odpovědně prohlásit, že budujeme sídlo kraje skutečně určené pro 21. století, tedy špičkově
vybavené technologicky i funkčně.
Ne všechno se podařilo, opět jsme museli učinit v rámci projektování i průběhu výstavby řadu
změn a ústupků, nicméně myslím, že se nám podařilo většinu našich představ do projektu vtělit, že
jsme dokázali ve velmi omezeném manévrovacím časovém i ﬁnančním prostoru dosáhnout optima.
Od poloviny roku 2003 jsme začali připravovat sestěhování pracovníků krajského úřadu, kteří v té
době pracovali na třech pracovištích na území Zlína, do nového sídla. Sestěhování v minimu času,
s minimálním přerušením činností jednotlivých pracovišť. Pominu-li drobnou paralelu s příběhem
známého „stěhovacího“ ﬁlmu s názvem Kulový blesk, snažili jsme se maximálně připravit na všechny
možné situace a potřeby, které se daly předvídat v rámci této operace. Rozsah celé akce lze možná
částečně dokumentovat na výřezu harmonogramu Ganttova diagramu projektu stěhování – který
jsme pro tento účel připravili.
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Plán stěhování krajského úřadu do Baťova mrakodrapu v roce 2004
ID
1

Název úkolu
Zahájení sthování

Doba trvání
0 dny

Zahájení
11.10. 04

25 dny

Dokonení
Pedch Názvy zdroj
11.10. 04

N

11.X. 04
P Ú S
11.10.



P

S

N

18.X. 04
P Ú S



P

S

N

25.X. 04
P Ú S



P

S

N

1.XI. 04
P Ú S



2
3

Pípravné innosti

11.10. 04

12.11. 04

4

vytvoení seznamu pro pid lení karet HID

16 dny

11.10. 04

1.11. 04

OHS + OPVV

5

píprava DB karet pro docházkový a stravovací systém

1 den

2.11. 04

2.11. 04 4

OI

6

distribuce HID karet odborm

5 dny

3.11. 04

9.11. 04 5

OHS + OPVV

7

nákup potebného množství kabel 220V

16 dny

11.10. 04

1.11. 04

OHS + OI

OHS + OI

OHS

OHS

OHS + OP
OI

8

pasport majetku k pest hování + pedávací protokol

16 dny

11.10. 04

1.11. 04

9

píprava a distribuce pokyn pro st hování

25 dny

11.10. 04

12.11. 04

10

výroba doasných prkaz pro zam stnance a st hovací a dodavatelské firmy

16 dny

11.10. 04

1.11. 04

OHS + OPVV

OHS + OP

distribuce prkaz pro OI + dodavatelské firmy IT

1 den

1.11. 04

1.11. 04

OHS + OPVV

OHS + OP

distribuce prkaz zbytku úadu

5 dny

2.11. 04

8.11. 04 11

OHS + OPVV

25 dny

11.10. 04

11
12
13

išt ní poíta

14

OHS + OI

12.11. 04

externí s.

oznaení míst v budov pro ukládání pepravních obal

1 den

9.11. 04

15

PR pro zajišt ní informovanosti o omezení služeb úadu

25 dny

11.10. 04

12.11. 04

16

informaní tabule o omezení provozu na všechny stávající pracovišt

25 dny

11.10. 04

12.11. 04

OHS

zízení živností na pronajímání nebytových prostor

15 dny

11.10. 04

29.10. 04

OHS

0 dny

1.11. 04

1.11. 04

38 dny

1.11. 04

23.12. 04

klíová služba

38 dny

1.11. 04

23.12. 04 18

OCZ

21

prb žná konfigurace telefoní ústedny podle íslovacího plánu

38 dny

1.11. 04

23.12. 04 18

OCZ

22

tisk jmenných tabulek

20 dny

19.11. 04

16.12. 04 34

23

vým na kabel 220V u svítidel a drobných spotebi - za delší

20 dny

19.11. 04

16.12. 04

OHS

24

ostraha

38 dny

1.11. 04

23.12. 04 18

OCZ

12 dny

1.11. 04

16.11. 04

OI

17
18

Poátek užívání 21. budovy investorem

19

Podp rné innosti pro celou dobu sthování

20

25

Sthování a zprovoznní komunikani infrastruktury

9.11. 04 12

st hování

12 dny

1.11. 04

16.11. 04 18

27

píprava tišt né informace o pípojných místech pro uživatele

12 dny

1.11. 04

16.11. 04 18

28

distribuce tišt né informace

29

zprovozn ní docházkového a stravovacího systému

12 dny

1.11. 04

16.11. 04 18

30

pobokový íslovací plán + distribuce

12 dny

1.11. 04

16.11. 04 18

31

Ukonení mandátu len ZZK

32

Lh ta pro konání prvního jednání ZZK - ze zákona

33

Sthování úedník z budovy t. Tomáše Bati

0 dny

1.11. 04

6.11. 04

6.11. 04

40 dny

18.11. 04

6 dny

18.11. 04

25.11. 04 26

12.1. 05

st hování odboru KUL + STR + DOP

1 den

18.11. 04

18.11. 04 25

35

st hování odboru EKO

1 den

19.11. 04

19.11. 04 34

36

st hování odbor K + ORG + UKO + editel

1 den

22.11. 04

22.11. 04 35

37

st hování velkých kopírovacích stroj

1 den

22.11. 04

22.11. 04

38

st hování OPVV (vazba na zpracování plat)

1 den

22.11. 04

22.11. 04

39

st hování odbor KH + hejtman

1 den

23.11. 04

23.11. 04 38

41
42

st hování odbor LPO + IA + TISK
st hování skladu OHS
Sthování nábytku z budovy t. Tomáše Bati

1 den

24.11. 04

24.11. 04 39

1 den

25.11. 04

25.11. 04 40

8.11. 04

2.12. 04

nábytek z kanceláí radních

1 den

8.11. 04

44

nábytek z kanceláe hejtmana

1 den

19.11. 04

19.11. 04

PFD

8.11. 04 31

nábytek z kanceláe editele

1 den

19.11. 04

19.11. 04

46

nábytek z kanceláí úedník

4 dny

25.11. 04

30.11. 04 40

47

rezerva pro dokonení montáží

2 dny

1.12. 04

2.12. 04 46

4,5 dny

3.12. 04

9.12. 04

1,5 dny

3.12. 04

6.12. 04 47

48
49

Sthování úedník z budovy Centroprojekt
st hování odboru SOC

Projekt: StKRY£Q¯ NUDMVN«KR¼DGX
Datum: 8.11. 06

firma + OHS

OI + externí s.

18 dny

43

45

OHS + TISK

16.11. 04 18

34

40

OHS
1.11.

26

12 dny

OHS + OCZ
TISK

firma + OHS

Úkol

Prb h

Souhrnný

Vn jší úkoly

Rozd lení

Milník

Souhrn projektu

Vn jší milník

Konený termín

Stránka 1

Po zabydlení nového sídla kraje a jeho uvedení do běžného provozu jsem se v roce 2005 rozhodl
opustit funkci vedoucího odboru Kancelář ředitele a profesně jsem se vrátil k odborné ekonomicko-technické problematice. Ale to je už jiná kapitola.
Ing. Radek Šipka, únor 2014
(historicky první vedoucí Odboru Kancelář ředitele KÚZK, v letech 2001–2005,
v této funkci ho dále vystřídali Mgr. Pavel Hrubec, MBA, a Ing. Petr Kedra)
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Unikátní projekt Jednotné digitálně
technické mapy Zlínského kraje

V roce 2003 začal odborné veřejnosti sloužit projekt „Jednotné digitální technické mapy Zlínského
kraje“ (JDTM ZK), který přinesl jednotný systém správy, aktualizace a tvorby digitálních technických
map měst a obcí.
Projekt je určen všem, kteří svou investiční činností mění povrchovou situaci terénu a budují technickou infrastrukturu na území Zlínského kraje, měří nebo využívají polohopisná a výškopisná data.
Tedy městům a obcím, správcům inženýrských sítí a všem zhotovitelům geodetických zaměření, projektantům a ostatním investorům.
V rámci projektu byla zavedena jednotná pravidla pro to, jakým způsobem mají být měřeny,
udržovány a aktualizovány digitální technické mapy měst a obcí, které velmi podrobně – v měřítku
1 : 500 – zachycují skutečný stav terénu včetně průběhu inženýrských sítí, a jsou tak nezbytným podkladem pro plánování a realizaci staveb.
Zároveň byly za koordinace Zlínského kraje dohodnuty mezi jednotlivými správci inženýrských
sítí působících na území kraje a městy i obcemi ﬁnanční, technické i organizační podmínky, za kterých budou moci jednotliví účastníci projektu digitální technické mapy sdílet.
K tomu, aby jednotná správa digitálních technických map fungovala, byl vytvořen datový sklad,
ve kterém jsou průběžně ukládány a aktualizovány jednotlivé digitální technické mapy. Datový sklad
poskytuje účastníkům projektu prostřednictvím webového portálu www.jdtm-zk.cz všechny potřebné
služby, které jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých uživatelů projektu: projektantům, geodetům,
správcům inženýrských i městům a obcím. Umožňuje požádat o výdej dat, vydává samotná data,
přijímá, kontroluje a zapracovává jednotlivé aktualizace, vede administraci požadavků, atd. Součástí
je i plnohodnotná mapová aplikace, která umožňuje prohlížení technické mapy spolu s katastrální
mapou a leteckými snímky, a slouží tak především obcím jako plnohodnotný geograﬁcký informační
systém. Správcem datového skladu je pověřena společnost GEOVAP, spol. s r.o., která poskytuje služby nejen prostřednictvím webového portálu, ale i prostřednictvím své kanceláře v 6. etáži Interhotelu
Moskva ve Zlíně.
Služby za správu datového skladu hradí z 62 % správci inženýrských sítí a z 38 % města a obce
podle počtu obyvatel (v současnosti 3,70 Kč/obyvatele/rok).
O tom, že jde o úspěšný projekt, svědčí nejen množství zaregistrovaných uživatelů projektu –
v současné době je v systému registrováno 3 002 uživatelů, z toho 1 699 projektantů, 264 geodetů
a 1 039 ostatních uživatelů především z měst, z obcí a ze stavebních úřadů, ale hlavně údaje o tom,
kolik zakázek v něm bylo zpracováno. A jde o úctyhodné číslo – 14. ledna 2015 Zlínský kraj se svými
partnery oslavil jubilejní padesátitisící zakázku.
Hlavní tvůrci projektu, Ing. Miroslava Knotková a RNDr. Ivo Skrášek, začali na sjednocení správy
technických map pracovat ještě coby specialisté na tuto oblast v rámci Okresního úřadu v Uherském
Hradišti a po přestupu na krajský úřad postupně s týmem dalších kolegů rozšířili spektrum působnosti mapy na celé území Zlínského kraje.
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I po dvanácti letech spolehlivého fungování se na principu projektu nic zásadního nezměnilo.
Zlínský kraj zůstává v roli garanta projektu a spolu s Energetickou agenturou Zlínského kraje, která
je pověřena koordinací projektu, dělá vše potřebné, aby se projekt dále rozvíjel.
Vzhledem k tomu, kolik různých subjektů s různými zájmy je v projektu zapojeno, je to časově
i organizačně velmi náročné, ale zatím se vždycky podařilo najít společné řešení, protože pro všechny
zúčastněné projekt znamená významnou o úsporu času i ﬁnančních prostředků.
Projekt „Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje“ je dobrým příkladem toho, jak může
samospráva usnadnit, zjednodušit a zefektivnit práci ve veřejné správě i v privátním sektoru v oblasti
investiční přípravy a realizaci staveb. Za realizaci tohoto projektu byl Zlínský kraj několikrát oceněn
v celonárodním měřítku: získal významné ocenění v 6. ročníku soutěže „Geoapliakce roku 2004“
a v soutěži „The Best projekty veřejné správy“. Zároveň tím Zlínský kraj potvrzuje, že v oblasti využívání moderních informačních technologií ve veřejné správě má potenciál nejen držet krok s vývojem, ale být i tahounem a průkopníkem.
Mgr. Irena Křeková, prosinec 2014
(oddělení informatiky Odboru Kancelář ředitele KÚZKod r. 2003)
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Energetická agentura Zlínského
kraje ušetřila regionu
miliony korun
Při zpracovávání první krajské Územní energetické koncepce v roce 2003 vyvstala myšlenka na založení vlastní krajské organizace, která by se zabývala nezávislým energetickým poradenstvím. Vznik
obecně prospěšné společnosti byl doporučen s vědomím, že kraj může na její činnost získat i dotaci
z fondů Evropské unie, a to z programu Inteligentní energie pro Evropu. Žádost o dotaci byla úspěšná, a tak v roce 2006 Zlínský kraj tuto společnost zřídil a získal na první tři roky jejího fungování
přibližně 12 mil. Kč. Za tyto prostředky byla vybavena kancelář, zaškolen personál v počtu čtyř osob
a začaly se provádět konzultační a poradenské služby jak pro města a obce, tak i pro občany a podnikatele. Současně si Energetická agentura Zlínského kraje (EAZK) podávala projektové žádosti
do dalších programů Evropské unie, aby mohla nezávislé provádět a současně iniciovat změny v souladu s Územní energetickou koncepcí a s Akčním plánem pro energetiku, které mají vliv na snížení
energetické spotřeby regionu a zlepšují kvalitu ovzduší v kraji.
Zpětně můžeme konstatovat, že tato cesta byla správná. EAZK realizuje projekty, které mají dlouhodobé efekty a umožňují rovněž zvyšovat vzdělanost i přinášet další možnosti investic do Zlínského
kraje. Z dosud realizovaných projektů hradí agentura veškeré poradenské činnosti, semináře, konference a rovněž dokumenty pro Zlínský kraj nebo města a obce.
Jedná se např. o projekty CLIMACTREGIONS (aktualizace programu na ochranu ovzduší
ve Zlínském kraji, studie na energetické využití odpadů ve Zlínském kraji), BIOREGIONS (Zvýšení energetické soběstačností Zlínského kraje, zabezpečení rekonstrukcí dvou centrálních zdrojů tepla ve Zlínském kraji včetně zajištění dotačních zdrojů ﬁnancování rekonstrukce), CEP-REC
(Kompletní aktualizace Územní energetické koncepce Zlínského kraje), COOPENERGY (aktualizace Akčního energetického plánu Zlínského kraje na roky 2015–2019, nastavení procesu, vytvoření databáze pro zajištěni společného nakupování elektrické energie a zemního plynu
pro organizace Zlínského kraje, deﬁnování efektivního komunálního hospodaření ve Zlínském
kraji z pohledu energetiky a správy budov), CEC5 (zavedení certiﬁkace trvalé udržitelnosti modernizace a výstavby budov v majetku veřejného sektoru v souladu s evropskou legislativou),
ENERGOCOACHING (nákup termovizní kamery, zmapování potřeb investic na majetku Zlínského
kraje v příštích letech, posílení přeshraniční spolupráce při zavádění informačních technologií, vytvoření společného informačního systému určeného široké veřejnosti, umožňujícího přístup k informacím o ekologicky šetrných technologiích ve stavebnictví, obnovitelných zdrojích energie a o příkladech dobré praxe na ochranu krajiny a přírody), DANUBENERGY (produkce skladovatelných
pevných biopaliv pomocí vysoce efektivních procesů, využití extenzivně získávané biomasy s travních
ploch podél říčních břehů a z údržby krajiny, která nemůže být využita jako krmivo pro dobytek ani
konvenčními technologiemi pro energetické využití biomasy) a o projekt VZDĚLANOSTÍ K TRVALE
UDRŽITELNÉMU ROZVOJI (vytvoření pěti vzdělávacích programů zaměřených na vzdělávání dospělých, kteří budou svou činností přispívat k trvale udržitelnému rozvoji regionu; programy jsou zaměřeny na oblast trvale udržitelného rozvoje, energetické a ekologické legislativy, certiﬁkace budov,
jednotně technické digitální mapy a energetického využití odpadů.
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Díky zapojení do těchto konkrétních projektů i díky dalším činnostem vykonávaným EAZK přímo
pro Zlínský kraj bylo za období 2007–2014 dosaženo výsledků, mezi něž patří zejména např.:
– iniciace, koordinace a administrace 367 úspěšných investičních projektů na zateplování budov
a modernizací zdrojů tepla ve výši cca 2,6 mld. Kč, které šetří více než 353 tis. GJ tepla a 17,5 tis. tun
emisí CO2 ročně obecním a krajským budovám, jako jsou školy, nemocnice, obecní úřady, dětské
domy a domy pro seniory. Tyto projekty šetří dalších 100 mil. Kč ročně na provozních nákladech;
– uspořádání více než 130 seminářů, workshopů a konferencí, jichž se zúčastnilo více než 3 300 účastníků, kteří si odnesli praktické poznatky;
– iniciace a koordinace společných nákupů elektřiny a zemního plynu pro organizace zřízené Zlínským krajem, při nichž bylo Zlínskému kraji na nákupech elektřiny a zemního plynu ušetřeno
do roku 2014 celkem 83 mil. Kč.
Poradenská činnost dále směřovala i ke starostům, jimž byly na základě průzkumů trhu a poradenstvím ohledně způsobů nákupů rovněž ušetřeny milionové částky ročně za nákup komodit
elektřiny a zemního plynu. Současně jsou poskytovány poradenské služby občanům Zlínského kraje
v oblasti modernizace, výstavby a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech, čímž
činnost agentury přispěla i k úspěšnému čerpání dotací z programu „Zelená úsporám“, ve kterém
výše dotace z první výzvy projektů v kraji činila téměř 2 mld. Kč.
Činnosti vykonávané EAZK přinesly do kraje v období 2007–2014 téměř 2,7 mld. Kč v dotačních
zdrojích, tj. v průměru 336 mil. Kč ročně. Při zohlednění dosavadní částky poskytnuté Zlínským
krajem EAZK za posledních osm let od doby jejího vzniku ve výši zhruba 25,4 mil. Kč, tedy agentura
každou vloženou korunu zhodnotila na 106 Kč. Do této kalkulace nejsou započítány přínosy z programu „Zelená úsporám“, neboť adresná evidence výše dotace neexistuje a téměř 50 % žádostí podávaných do tohoto programu prošlo v určité fázi energetickou agenturou. Hrubým odhadem v tomto
programu EAZK přispěla svou činností k získání další 1 mld. Kč pro investice do zateplení rodinných
domů, instalací solárních systémů a kotlů na dřevo do domácností na území Zlínského kraje.
Důležitým projektem je již zmiňovaný Projekt CEP-REC, který je zaměřen na tvorbu metodiky
hodnocení územních regionálních koncepcí. V rámci tohoto projektu byly po deseti letech vyhodnoceny energetické bilance potřeb regionu. Dnes můžeme konstatovat, že došlo ke snížení potřeby
primární energie o 20 %. Pokles spotřeb byl zaznamenán ve všech sektorech a u všech druhů fosilní
energie, včetně elektrické.
Celková spotřeba primárních energetických paliv regionu činí téměř 36 mil. GJ. Z toho 46 % tvoří zejména zemní plyn. Výroba primární energie z obnovitelných zdrojů tvoří 10 % (za posledních
10 let stoupla o 6 %).
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Bilance spotřeby primárních energetických zdrojů
OZE
(vč. dřeva a bioplynu)
10 %

Elektřina
16 %

Tuhá paliva
26 %

Plynná paliva
46 %

Kapalná paliva
2%

Celková struktura spotřeby energie

Zdrojee
elektřiny a CZTT
39,62 %

Individuální
vytápění
31,92 %

Individuální
příprava TUV
6,99 %
Osvětlení (VO)
,24 %
0,24

Technologie
21,22 %

Celková struktura obnovitelných zdrojů

Sluneční energie (FVE)
18 %
Biomasa
64 %

Větrná energie (VTE)
0,03 %
Vodní energie (VE)
2%
Bioplyn
16 %

Největší potenciál mezi obnovitelnými zdroji energie (OZE) mají u domácností solární termické
systémy a malé FVE, nové výstavbě i tepelná čerpadla. Nejrozšířenějším obnovitelným zdrojem energie ve Zlínském kraji je biomasa a konkrétně dřevo ve všech jeho podobách (štěpka, kusové, brikety,
pelety). Využívání palivového dříví má v obcích kraje dlouholetou tradici. Biomasa je tak využívána
jak v lokálních topeništích, tak v soustavách centrálního zásobování teplem.
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Jednou ze zajímavých aktivit projektu byla také soutěž obecních projektů, kterou EAZK vyhlásila
pod názvem „Vědomá modernizace budov“ s cílem publikovat zdařilé projekty a vyvrátit mýty, které
se často objevují v médiích. Soutěž se konala ve dvou kategoriích, a to v kategorii 1 – Komplexní zateplení a v kategorii 2 – Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla a ohřevu vody.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo při příležitosti 25. ročníku veletrhu STAVEBNICTVÍ-THERM
2014 za účasti hejtmana Stanislava Mišáka. Z celkem 260 přihlášených projektů podpořených z programů Evropské unie, zejména prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP),
bylo vybráno devatenáct nejlepších, které dosáhly úspor energie nad 50 % oproti původnímu stavu
a jejich změna byla zdařilá i po stránce architektonické.
Vítězem první kategorie se stal projekt „Zateplení budovy Městysu v Novém Hrozenkově“. Budova byla působivě renovována nejen z hlediska energetických úspor, ale i z vizuální stránky. V druhé
kategorii zvítězilo město Rožnov pod Radhoštěm s projektem „Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Horní Paseky“ komplexním zateplením a výměnou uhelného zdroje tepla za kotel
na pelety. Za využití přírodních materiálů (konkrétně slámy na zateplení) a solárního systému pro
ohřev vody, při němž úspora energie činí ročně více než 67 %, byla udělena zvláštní cena poroty
za modernizaci mateřské školy v Pitíně.
Všech devatenáct vybraných projektů bylo vystaveno po celou dobu trvání veletrhu STAVEBNICTVÍ-THERM na ochozu sportovní haly ve Zlíně v roce 2014. Z těchto projektů byl proveden výběr
dalších jedenácti, které se staly součástí celonárodní putovní výstavy „Proměny mé vlasti“. Více informací lze najít na stránkách www.cep-rec.eu nebo www.eazk.cz.
Personál agentury v současné době tvoří pět techniků, dva architekti a jeden ekonom. Do budoucnosti bychom si přáli a rádi bychom přispěli k tomu, aby se v našem kraji stavěly a modernizovaly budovy tak, aby měly minimální provozními náklady – a to nejenom ve veřejném sektoru, ale i budovy
určené k podnikání a hlavně k bydlení. Pokud se bude i nadále snižovat spotřeba energie, přispějeme
ke zlepšení stavu životního prostředí, zejména ovzduší, ale také posílíme energetickou soběstačnost
jednotlivých měst a obcí na území kraje.
Dalšími oblastmi s potenciálem úspor a potřebou ekologizace jsou doprava a odpady. Jedná se
zejména o propagaci ekologických pohonů ve veřejné i v osobní dopravě, nově se pak EAZK zabývá
možností energetického využívání komunálních odpadů pro tvorbu energeticky soběstačného mikroregionu.
Ing. Miroslava Knotková, listopad 2014
(ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s., od r. 2007,
předtím působila v Odboru strategického rozvoje kraje KÚZK)

213

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 213

6/8/2015 2:53:49 PM

Výběr investic Zlínského kraje
v letech 2000–2014

Zlínský kraj jako veřejnoprávní korporace vlastní majetek, o který má povinnost se starat a zhodnocovat jej. Stavební investiční akce prováděné na majetku kraje zajišťuje odbor investic krajského
úřadu a v případě dopravních staveb příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje. V této
kapitole přinášíme přehled nejdůležitějších, v průběhu let dokončených či aktuálně realizovaných
investic kraje v základních pěti oblastech, kterými jsou zdravotnictví, doprava, sociální oblast, školství
a zdravotnictví, doplněný o další významné investiční projekty z dalších oblastí.
Zdravotnictví
Mezi nejvýznamnější dokončené investice ve zdravotnictví patřily výstavba nového centrálního objektu Uherskohradišťské nemocnice pro 150 pacientů (585 mil. Kč), kam byly přestěhovány všechny
chirurgické obory, dále pak vybudování nového pavilonu patologie a centralizovaných laboratorních
provozů ve Vsetínské nemocnici (122 mil. Kč), který přinesl moderní podmínky pro práci laborantů
a lékařů, anebo vznik onkologického centra v Krajské nemocnici Tomáše Bati s veškerým moderním
technologickým vybavením (350 mil. Kč), který nově nabídl profesionální komplexní péči pacientům
s onkologickou diagnózou.
Další významné investice ve zdravotnictví
Krajská nemocnice Tomáše Bati – výstavba parkovacího domu
Krajská nemocnice Tomáše Bati – rekonstrukce parovodů
Krajská nemocnice Tomáše Bati – zateplení budov
Krajská nemocnice Tomáše Bati – rekonstrukce mikrobiologického oddělení
Krajská nemocnice Tomáše Bati – výstavba nového centrálního objektu
Kroměřížská nemocnice – modernizace stravovacího provozu, I. etapa
Kroměřížská nemocnice – zateplení budovy F
Kroměřížská nemocnice – stavební úpravy objektu A
Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce sítí chirurgie
Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce kuchyně
Uherskohradišťská nemocnice – rekonstrukce a přístavba pavilonu 6 pro umístění porodnicko-gynekologického oddělení
Uherskohradišťská nemocnice – stavební úpravy porodnicko-gynekologického oddělení
Uherskohradišťská nemocnice – stavební úpravy kotelny a rozvodů tepla
Uherskohradišťská nemocnice – zateplení objektů
Vsetínská nemocnice – rekonstrukce infekčního pavilonu
Vsetínská nemocnice – dostavba infekčního pavilonu, II. etapa
Vsetínská nemocnice – výstavba interního pavilonu
Vsetínská nemocnice – stavební úpravy centrální sterilizace
Vsetínská nemocnice – optimalizace provozu lůžkového pavilonu, II. etapa
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Integrovaný záchranný systém Zlínského kraje
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – zřízení Krajského střediska Zdravotnické záchranné služby ve Zlíně
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – vybudování výjezdového stanoviště Valašské Meziříčí
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – vybudování výjezdového stanoviště Bystřice pod
Hostýnem
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – vybudování výjezdového stanoviště Uherské Hradiště
Kultura
Zásadním momentem byl vznik 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (900 mil. Kč), díky revitalizací budov
č. 14 a 15 v bývalém zlínském továrním areálu. Ve zrekonstruovaných prostorách našly své nové a důstojné sídlo hned tři krajské kulturní organizace – muzeum, galerie a knihovna. Významnými počiny
byly také rekonstrukce a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí včetně úprav zámeckého
parku (34 mil. Kč) nebo rekonstrukce Památníku Velké Moravy ve Starém Městě (30 mil. Kč), kde
vznikla multimediální expozice, odpovídající moderním výstavním trendům a potřebám tuzemských
i zahraničních návštěvníků.
Další významné investice v kultuře
Muzeum Kroměřížska – úpravy Žižkových kasáren v Kroměříži na depozitář muzea
Muzeum Kroměřížska – vybudování archeologicko-historické expozice
Muzeum Kroměřížska – vznik nového střediska zájmového vzdělávání v objektu sýpky v Rymicích
Muzeum Kroměřížska – objekt muzea v Kroměříži čp. 38 – rekonstrukce střechy
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – rekonstrukce bývalých kasáren v Uherském Hradišti pro
potřeby muzea
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – vybudování Centra péče o tradiční lidovou kulturu
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – vznik nové multimediální expozice Velká Morava
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – přístavba a vybavení depozitáře v Otrokovicích, I. etapa
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – přestavba památníku Ploština
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – stavební úpravy hradu Malenovice
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – vznik přírodovědné expozice na hradu Malenovice
Muzeum regionu Valašsko – stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – Muzeum budoucnosti Vsetín (modernizace zámku Vsetín a vznik návštěvnického centra pro popularizaci vědy a techniky)
Muzeum regionu Valašsko – vznik Environmentálního střediska
Hvězdárna Valašské Meziříčí – projekt Brána do vesmíru
Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji
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Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť – rekonstrukce a dostavba (2006)
Strategická průmyslová zóna Holešov – dokončení infrastruktury (2009)

Střední průmyslová škola Uherský Brod – Centrum pro
výuku hi-technologií (2010)
Ústav sociální péče pro mládež Kvasice – stavební úpravy

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně – Onkologické
centrum (2008)

objektu a zahrady (2009)
Památník Velké Moravy ve Starém Městě – rekonstrukce
(2010)
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Školství
Z dlouhé řady investic v oblasti školství stojí za podrobnější zmínku zejména rekonstrukce a dostavba
Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť (180 mil. Kč). Během ní došlo k modernizaci výukových prostor, vybudování nových pavilonů, sportovního hřiště a malé tělocvičny s horolezeckou stěnou či rozšíření jídelny.
Škola se tak stala jedním z nejmodernějších a nejlépe vybavených gymnázií v republice. Moderní
výukové prostory vznikly i ve Střední průmyslové škole Uherský Brod, kde bylo postaveno Centrum pro výuku hi-technologií (52 mil. Kč), nebo při Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín,
kde vzniklo Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu
(61 mil. Kč).
Další významné investice ve školství
Gymnázium a Jazyková škola Zlín – stavební úpravy elektroinstalace a rozvodů zdravotechniky
Gymnázium a Obchodní akademie Valašské Klobouky – výstavba sportovní haly
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí – rekonstrukce stropů, II. etapa
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín – revitalizace centra pro odborné vzdělávání
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín – realizace opatření úspor energie
Gymnázium Uherské Hradiště – stavební úpravy kuchyně a jídelny
Integrovaná střední škola a Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí – nástavba a rekonstrukce
pavilonu školy
Integrovaná střední škola a Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí – inovace technologií praxe
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí – realizace opatření úspor energie
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín – realizace opatření úspor energie
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín – modernizace vybavení centra odborného vzdělávání
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – realizace opatření úspor energie
Střední odborná škola Otrokovice – stavební úpravy
Střední odborná škola Luhačovice – stavební úpravy a nástavba budovy školy
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod – stavební úpravy domova mládeže
Střední průmyslová škola Uherské Hradiště – přístavba tělocvičny a šaten
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – realizace opatření
úspor energie
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – oprava bytových jader domova mládeže, II. etapa
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova
Střední škola a Centrum odborné přípravy Kroměříž – vznik Regionálního centra pro strojírenství
Základní škola speciální a Praktická škola při Dětském domově Zlín – rekonstrukce objektu dětského
domova
Základní umělecká škola Bojkovice – stavební úpravy a přístavba
Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín – rekonstrukce budovy školy
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Uherské Hradiště
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Sociální oblast
V sociální oblasti patří k největším dokončeným investicím například rekonstrukce Domova se zvláštním režimem v Kvasicích (100 mil. Kč). Rekonstrukce objektu tvořeného komplexem kvasického
zámku a přilehlými hospodářskými budovami byla místy velmi náročná vzhledem k tomu, že objekt
je kulturní památkou. Zcela nového objektu s kapacitou čtyřicet osm lůžek se naopak dočkali uživatelé Ústavu sociální péče ve Zborovicích. Novostavba za 76 mil. Kč nabídla nejen pokoje s vlastním
sociálním zařízením a hydraulickou vanou, ale také společenskou místnost, terapeutické dílny nebo
jídelnu. Významnou rekonstrukcí a přístavbou prošel taky Domov pro seniory v Uherském Ostrohu
(58 mil. Kč). Zde vznikla nová třípodlažní budova s prostornými jedno a dvoulůžkovými pokoji,
spojená s původním objektem, v němž došlo k rozšíření jídelny a k vybudování odpočinkové zóny
pro klienty.
Další významné investice v sociální oblasti
Domov důchodců Podlesí – rekonstrukce kotelny a topného systému
Domov důchodců Lukov – stavební úpravy objektu čp. 82, IV. etapa
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince – zlepšení kvality bydlení
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice – stavební úpravy Starého zámku
Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov – zajištění energetických úspor
Domov pro seniory Uherské Hradiště – zlepšení kvality bydlení pro seniory se speciﬁckými potřebami
Domov pro seniory Karolinka – zlepšení kvality bydlení pro seniory se speciﬁckými potřebami
Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce, I. a II. etapa
Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – stavební úpravy bytových jader
Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb
Domov pro seniory Luhačovice – novostavba
Domov pro seniory Seniorpark, Valašské Meziříčí – novostavba
Domov pro seniory Buchlovice – zajištění energetických úspor
Domov pro seniory Jasenka, Vsetín – novostavba
Domov pro seniory Burešov – výměna oken a zateplení
Domov pro zdravotně postižené Velehrad – vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání
Domov se zvláštním režimem Loučka – rekonstrukce, rozšíření
Ústav sociální péče pro mládež Kunovice – půdní vestavba a stavební úpravy
Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad Salašská, I. a II. etapa
Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, I. etapa Zašová
Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, II. etapa Valašské Meziříčí
Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, IV. etapa – Rožnov pod Radhoštěm – Zemědělská
Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, IV. etapa – Vsetín-Rokytnice
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Centrum informačních technologií a aplikované informatiky

Ústav sociální péče pro dospělé Velehrad Vincentinum –

Slavičín (2010)

rekonstrukce (2007)

Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr (2011)

Centrální pavilon chirurgických oborů v Uherském Hradišti

Domov pro seniory Karolinka – rozšíření kapacity (2010)

(2014)
Silnice II/490: Jihovýchodní obchvat Holešova (2013)
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Doprava
Nejnákladnější investicí kraje v dopravní oblasti bylo vybudování jihovýchodního obchvatu Holešova
(292 mil. Kč). Tato stavba, která vznikla zcela nově, tzv. na zelené louce, pomohla z centra Holešova
vyloučit tranzitní dopravu ve směru Zlín – Bystřice pod Hostýnem a zároveň zrychlila dopravní spojení mezi těmito dvěma městy. K dalším důležitým investicím lze zařadit rekonstrukce silnice v úsecích Šarovy – Březolupy a Březolupy – Bílovice (dohromady 285 mil. Kč), které významně přispěly
ke zvýšení kvality silně dopravně zatížené trasy mezi Zlínem a Uherským Hradištěm, nebo opravu
úseku Nový Hrozenkov – Velké Karlovice (228 mil. Kč), díky které vzniklo v údolí Vsetínské Bečvy
více než 5 km zrekonstruované vozovky, včetně tří zcela nových mostů.
Další významné investice v dopravě
Silnice II/432 Holešov – Hulín
Silnice II/492 Luhačovice, křižovatka se silnicí III/4922
Silnice II/150 Kunovice – Poličná
Silnice II/439, III/43911, III/43917, Kelč, průjezdní úsek obce
Silnice II/150 Poličná – Valašské Meziříčí
Silnice II/492 Horní Lhota – Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493, I. etapa – Dolní Lhota
Silnice II/492 Horní Lhota – Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493, II. etapa – Horní Lhota
Silnice II/495 Bylnice, most (evidenční číslo 495-045), křižovatka se silnicí I/57
Silnice II/495 Bojkovice, most (evidenční číslo 495-028)
Silnice II/150 Bystřice pod Hostýnem, propojení se silnicí II/438
Silnice II/432 Kroměříž – Koryčany, část Cetechovice – Střílky
Silnice II/497 Uherské Hradiště, Jarošov – okružní křižovatka, I. etapa
Silnice II/490 Horní Lapač – Fryšták
Silnice II/487 Ústí u Vsetína – Hovězí
Silnice II/150 Osíčko – Komárno
Silnice II/490 Nivnice – Dolní Němčí
Silnice II/495 Rokytnice – Jestřabí
Silnice II/492 Horní Lhota – Zádveřice
Silnice II/495 Uherský Ostroh – Hluk
Silnice III/4915 Liptál, průtah
Silnice III/4867 Rožnov pod Radhoštěm, jihozápadní obchvat
Silnice III/4867 Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, Hážovice
Silnice III/50736 Brumov – Návojná
Silnice III/49024 Ludkovice – Pradliska
Silnice III/36733 Kroměříž, most (evidenční číslo 36733-1)
Silnice III/05013 Uherské Hradiště, přeložka, podjezd
Silnice III/50736 Nedašova Lhota – státní hranice
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Investiční projekty z dalších oblastí
Rozvoj e-governmentu ve Zlínském kraji (126 mil. Kč)
Cílem projektu je vytvořit podmínky potřebné k naplnění legislativních požadavků vyplývajících ze
zavádění e-governmentu ve veřejné správě a naplnit příležitosti, které současné informační a komunikační technologie přinášejí pro samotný kraj a rozvoj celého regionu.
Komunikační infrastruktura Zlínského kraje a napojení Informačního, vyrozumívacího a varovacího systému
Zlínského kraje (110 mil. Kč)
Hlavním důvodem realizace projektu je zefektivnění práce Integrovaného záchranného systému
Zlínského kraje v případě vzniku mimořádných a krizových situací. Projekt bude mít výrazný dopad
na včasné varování obyvatelstva v případě ohrožení a rychlejší reakci v případě vzniku krizových situací. Projekt je zaměřen na vybudování komunikační infrastruktury Informačního, vyrozumívacího
a varovacího systému Zlínského kraje, která propojí krizová pracoviště jednotlivých obcí s rozšířenou působností s centrálním krizovým pracovištěm krizového štábu Zlínského kraje a Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje. Projekt dále zahrnuje dovybavení centrálního pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje, varovací informační systém měst Zlín a Vizovice a instalaci meteoradaru.
Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, II. etapa – Technická a dopravní infrastruktura (130 mil. Kč)
Úkolem je zajištění dopravního napojení všech pozemků určených budoucím investorům a rozšíření
již vybudované dopravní infrastruktury ve Strategické průmyslové zóně Holešov, kterou byla realizována dvě hlavní dopravní napojení z východní a západní strany.
KORIS (Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji) (115 mil. Kč)
Jde o připravovaný integrovaný dopravní systém. K jeho zavedení a řízení zřídil Zlínský kraj společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. Cílem je zkvalitnění přepravních služeb
veřejné hromadné dopravy na území Zlínského kraje pomocí přehledného informačního systému
pro cestující ve vozidlech a na zastávkách i fungujícího dispečerského systému řízení provozu veřejné
hromadné dopravy a dále přehledný tarifní systém podpořený odbavovacím systémem ve vozidlech
s motivačními prvky pro pravidelné cestující. Realizací projektu dojde k odstranění bariér v oblasti
informačních systémů, k rozvoji integrace jednotlivých druhů dopravy a k významnému rozvoji systému jednotného dokladu u různých dopravců (vzájemná akceptace čipových karet).
Pozn.: Zpracováno na základě podkladů Odboru investic KÚZK, který od r. 2002 vede Ing. Milan Hudec.
Bc. Jan Vandík, DiS., listopad 2014

223

ZK ALMANACH

2015

ZLOM FINAL VERZA.indd 223

6/8/2015 2:54:51 PM

Pohledy zvenčí

Zpočátku na mě kraj působil cize a vzdáleně
Byl jsem požádán, abych popsal své zkušenosti ze spolupráce s dřívějším okresním úřadem a se současným
krajským úřadem. Srovnávat spolu tyto instituce asi dost dobře nejde, protože je těžké porovnávat dvě naprosto rozdílně fungující věci. Přesto se o to pokusím. Starostou obce jsem od roku 1990, takže jsem zažil
okresní úřad krátce po jeho přerodu z okresního národního výboru. V té době ještě úřad zaměstnával dost
úředníků zvyklých na direktivní předlistopadové řízení. Někteří z nich nám, novým starostům, dávali občas najevo, že jsou něco více a že my jsme ve funkcích pro ně, ne oni pro nás. Pracovali tam však i skvělí lidé.
Rád vzpomínám na prvního porevolučního přednostu kroměřížského okresního úřadu
JUDr. Emila Zavadila. To byl člověk na svém místě, který nám byl v našich začátcích oporou. Okresní úřad organizoval každý měsíc porady starostů. Mělo to své výhody, protože jsme byli neustále
takříkajíc v obraze. Pamatuji si na jednu z prvních porad, kde vznesl jeden kolega starosta dotaz
na vedoucí nějakého referátu. Co bylo obsahem dotazu, ani komu přesně byl určen, si nevzpomínám.
Co se mi však nesmazatelně vrylo do paměti, bylo to, co následovalo. Příslušná vedoucí referátu starostovi na jeho otázku odpověděla asi neúplně, prostě ho odbyla a rychle odcházela od řečnického
pultu na své místo. Na to zareagoval pan přednosta těmito slovy: „Paní vedoucí, okamžitě se vraťte
k mikrofonu a odpovězte, ptal se vás pan starosta, chovejte se podle toho!“ V té chvíli jsem malinko
povyrostl, protože jsem si uvědomil, že starosta je do funkce zvolen, což je trochu jiná kategorie než
státní úředník, který je do své funkce jmenován, nebo jinak ustaven.
Samozřejmě jsme toho starostování měli my noví, jak se říká, až po staříčkovo. Šli jsme do funkcí
v našich obcích s tím, že všechno špatné rychle změníme, že dobudujeme, co v které obci chybí,
prostě že obce zkrásníme. Naše snahy bohužel narážely na to hlavní, což byly peníze. Těch tehdy
bylo zoufale málo. První obecní rozpočty se tvořily ještě podle metodiky z dob okresních národních
výborů. Probíhalo to asi tak, že se starosta dostavil na ﬁnanční referát, kde se musel dohadovat o výši
každé položky. Tvorba nového rozpočtu vycházela ze skutečnosti čerpání v minulém roce, tudíž kdo
šetřil, tak dostal v následujícím roce ještě méně. Absurdní, že?
Postupem doby se okresní úřad konsolidoval a s ním i města a obce, které již hospodařily s vlastními příjmy. Pokud se obec dostala do ﬁnanční tísně, nebo připravovala větší stavební akci, mohla
požádat o příspěvek okresní shromáždění, což byl svým způsobem demokraticky vytvořený orgán
s pravomocí schvalovat dotace z rozpočtu okresního úřadu. V té souvislosti nemůžu opomenout druhého přednostu okresního úřadu, Mgr. Miroslava Piláta, který se nám starostům také všemožně snažil pomáhat. Vždy si pro nás našel čas. Neváhal ani navštívit zasedání obecního zastupitelstva, když
ho starosta požádal. Zde vidím výhody okresních úřadů. Nebylo nás v okrese tolik, proto jsme měli
k sobě jaksi blíže, a to jak s úřadem, tak s ostatními starosty.
Když se po roce 2000 okresní úřady rušily a vznikaly kraje, přiznávám, že jsem z toho radost neměl. Zpočátku na mě krajský úřad působil tak nějak cize a vzdáleně, byť faktická vzdálenost z Osíčka
do Zlína je stejná jako do Kroměříže. Časem se spolupráce s krajským úřadem po všech stránkách
hodně zlepšila. Nejde nezmínit rok 2004, kdy naše obec získala v soutěži „Vesnice roku“ první místo
ve Zlínském kraji a v celostátním kole se umístila na druhém místě. Tenkrát jsme měli v Osíčku radost z návštěvy prvního hejtmana Zlínského kraje Františka Slavíka. Zlínský kraj v současnosti soutěž
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„Vesnice roku“ ﬁnančně štědře dotuje, což svědčí o jeho kladném přístupu k malým obcím. Dobré
také je, že kraj vyhlašuje své dotační programy. Pro nás malé obce je důležitý hlavně podprogram
obnovy venkova a fond kultury. Kladně hodnotím i setkání starostů, které kraj organizuje dvakrát
ročně v Luhačovicích. Oceňuji vstřícný a pragmatický přístup současného hejtmana Stanislava Mišáka, který nás svým optimismem v dnešní, byrokracií přebujelé době dokáže povzbudit.
V roce 2014 se v Osíčku podařilo zdárně dokončit rozsáhlou rekonstrukci silnice II/150, kterou
prováděl Zlínský kraj prostřednictvím krajského ředitelství silnic. Stavby tohoto rozsahu by okresní
úřad asi nemohl realizovat. To bylo možné až po převzetí silnic II. třídy z vlastnictví státu do majetku
kraje. Okresní úřady byly vlastně jakousi prodlouženou rukou státu. Nevěřím, že stát by měl zájem
tak důkladně opravovat komunikace přes naše obce, vždyť Praha je tak daleko. Myslím si, že právě
v oblasti dopravní infrastruktury udělal Zlínský kraj pro obce nejvíce.
Co dodat závěrem? Představitelé Zlínského kraje, kteří zodpovídají za chod krajského úřadu, jsou
do svých funkcí naštěstí voleni, což je ten podstatný rozdíl a trochu jiná kategorie oproti do funkce
jmenovaným státním úředníkům, jak jsem se již zmínil někde na začátku. Právě ta odpovědnost voličům by měla krajskou samosprávu vést k větší spolupráci s obecními samosprávami. Poslední roky
cítím, že tomu tak je, a jsem rád, že naše obec je součástí Zlínského kraje.
Václav Smolka, listopad 2014
(starosta obce Osíčko od roku 1990 do současnosti)
Krajský úřad je pro nás partnerem
Město Bystřice pod Hostýnem zastává pro obyvatele Podhostýnského mikroregionu kompetence
obce s rozšířenou působností. Nežijeme izolovaně či odtrženě od celého kraje, ale snažíme se svou
prací ve městě dosáhnout co největší synergie v návaznosti na krajské projekty.
V uplynulých letech se díky dobré spolupráci s krajem a jeho organizacemi dočkaly rekonstrukce
všechny hlavní krajské komunikace v Bystřici pod Hostýnem – Přerovská ulice, Havlíčkova ulice, severní obchvat města. V plánu je oprava krajské komunikace v ulici Lipnická, vybudování kruhového
objezdu „U Benetkového“ či pokračování ve stavbě obchvatu, který odkloní těžkou nákladní dopravu
z centra města. Obě bystřická nádraží mají nové, modernější nástupní hrany a zázemí pro cestující.
Zlínský kraj nám výhodně prodal budovu Včelína, který po rekonstrukci patří dětem a jejich zájmové
činnosti. Zdravotnická záchranná služba má díky rozhodnutí kraje zbrusu nové sídlo na bystřickém
sídlišti. A jen kousek od něj stojí Centrum pro seniory Zahrada, ve kterém našly domov desítky starších občanů. Ať už šlo o jakoukoliv formu podpory, ﬁnancování či spolupráce, bez pomoci Zlínského
kraje bychom nedosáhli takového rozvoje města ani kvalitní infrastruktury.
Když se Zlínský kraj v roce 2000 utvářel, byl jsem členem jeho zastupitelstva. Zažil jsem zánik
okresních úřadů i postupné budování jednoho úřadu krajského. Jsem rád, že se nový systém deseti
krajů osvědčil a zkrátil městům a obcím cestu k příslušným ministerstvům a institucím. Do Zlína
prostě bude vždycky blíž než do Prahy. Vedení kraje se v průběhu let vyměnilo, ale spolupráce mezi
Bystřicí pod Hostýnem a Zlínským krajem zatím vždycky fungovala výborně. A to je pro občany města, regionu i celého kraje ta nejlepší zpráva.
Mgr. Zdeněk Pánek, listopad 2014
(starosta města Bystřice pod Hostýnem od roku 1998 do současnosti)
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Kraj si váží svých lidí

Od počátku existence Zlínského kraje si jeho představitelé uvědomovali, že největším bohatstvím
tohoto regionu jsou jeho lidé. Lidé pracovití, tvůrčí a vstřícní; lidé, kteří si možná více než kde jinde
váží tradičních hodnot a kteří si také umí navzájem pomoci a nemají potřebu ptát se, kdykoliv něco
udělají, co za to…
Proto se stalo pravidlem, že za práci, která je odváděna s nevšedním zaujetím a poctivostí, kraj
reprezentovaný hejtmanem svým lidem vyjadřuje poděkování. Příležitost k tomu poskytuje systém
oceňování podle tematického zaměření, kterým kraj pravidelně vyznamenává kvalitní učitele, pedagogy a vychovatele, úspěšné podnikatele, dobrovolné i profesionální hasiče, vynikající lékaře a zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, ale také třeba dobrovolníky věnující se mládeži, úspěšné
sportovce či zasloužilé trenéry. Zvláštní ocenění – cena PRO AMICIS MUSAE – se vztahuje na pozoruhodné osobnosti kultury.
Vedení kraje si všímá také mimořádných počinů těch, kdo mnohonásobně darovali krev, nebo dárcovstvím kostní dřeně zachránili konkrétní lidský život. A oceňuje také žáky a studenty, kteří opustili
šeď průměrnosti, rezignovali na své pohodlí a už ve svém mladém věku se stávají vzorem pro druhé.
Kromě těchto tematických ocenění má Zlínský kraj k dispozici i možnost udělování cen v určitých mimořádných případech, o kterých vždy předem rozhoduje krajské zastupitelstvo. To například v září
2004 schválilo udělení Ceny Zlínského kraje Tomáši Baťovi jakožto významné osobnosti, která se stala symbolem úspěšné éry zlínského regionu. Cena mu byla předána při oslavách jeho významného
životního jubilea – devadesáti let.
Významný posun v systému oceňování nastal v roce 2007. Představitelé Zlínského kraje si uvědomovali skutečnost, že systém vyznamenání a odměn udělovaných centrálně prezidentem republiky
nedostačuje rychle se rozvíjející společnosti a že v tomto systému zcela absentují kompetenčně nižší
stupně vyznamenání udělované samosprávami na středním a nižším stupni řízení. Proto jako vůbec
první z českých a moravských krajů učinil kroky k vytvoření vlastního vyznamenání. V červnu tak
po předchozím projednání v krajské radě tehdejší hejtman Libor Lukáš představil veřejnosti vícestupňový systém záslužných vyznamenání a insignie kraje coby nástroj k posílení stále se utvářející
krajské identity. Tento systém obsahuje jednak záslužné vyznamenání Zlínského kraje, které je udělováno orgány kraje (hejtman, Rada Zlínského kraje) fyzickým osobám (i posmrtně) a je rozděleno
do dvou stupňů. Dále to jsou insignie kraje a pamětní medaile. Návrh na udělení záslužného vyznamenání může podat kterýkoliv občan České republiky i cizí státní příslušník, a to písemně spolu se
zdůvodněním u odboru Kancelář hejtmana.
Záslužné vyznamenání 1. stupně
Záslužné vyznamenání 1. stupně uděluje krajská rada za mimořádné a výjimečné zásluhy společensky významným a uznávaným osobnostem.
Vyznamenání má podobu náhrdelní dekorace zavěšené na stuze. Výraznými prvky jsou čtyři stříbrná čtvercová okna vyplněná modrými safíry spojená stříbrným rámem, přičemž nejvyšší vrstvu
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tvoří do čtverce vepsaný znak z patinované mosazi. Zadní strana nese matriční číslo odznaku. Náhrdelní stuha je složena ze tří barevných pruhů stejné šíře v pořadí bílá, modrá a bílá.
Symbolickou náhražkou vyznamenání je fraková miniatura, určená ke slavnostním příležitostem,
při kterých není nošena dekorace ve skutečné podobě (in natura). K běžnému civilnímu nošení slouží klopová rozeta potažená řádovou stuhou nebo klopová stužka. Speciálně pro příslušníky uniformovaných složek byla vyhotovena stejnokrojová stužka.
První nositelkou záslužného vyznamenání 1. stupně se stala atletka a olympijská vítězka Dana
Zátopková. Vyznamenání jí bylo uděleno u příležitosti jejích 85. narozenin dne 15. září 2007.
Druhým a dosud posledním nositelem se stal spisovatel, publicista, fotograf a cestovatel Miroslav
Zikmund. Záslužné vyznamenání 1. stupně mu bylo předáno u příležitosti konání „Osobnosti roku
Zlínského kraje“ dne 17. března 2008 v Městském divadle ve Zlíně.
Záslužné vyznamenání 2. stupně
Záslužné vyznamenání 2. stupně uděluje hejtman kraje za aktivní a dlouhodobou činnost a za aktivity a činnost, které přispívají k rozvoji a propagaci Zlínského kraje.
Vyznamenání představuje stříbrná kruhová stolní medaile nesoucí na přední straně zmenšeninu lícové strany odznaku záslužného vyznamenání 1. stupně bez závěsu pro stuhu. Při okraji medaile je umístěn nápis: ZA ZÁSLUHY O ZLÍNSKÝ KRAJ. Zadní strana stolní medaile je hladká,
určená pro matriční číslo medaile. Symbolickou náhražkou pro nošení je klopová rozeta, klopová
stužka či stejnokrojová stužka. Od roku 2007 bylo medailí vyznamenáno již mnoho osobností –
např. dobrovolní či profesionální hasiči, sportovci, osobnosti v oblasti kultury či dárci krve a dárci
kostní dřeně.
Insignie Zlínského kraje
Insignie tvoří klenot (znak), výměnný klenot s nápisem ZLÍNSKÝ KRAJ se státním znakem na spodní
straně medaile, závěsný článek kolany (moravská orlice) a devatenáctičlánková kolana (řetěz). Dekorace je vyhotovena z mosazi, ze stříbra a ze syntetických safírů, povrch je galvanicky postříbřen.
Insignii má právo užívat hejtman při událostech politického, společenského či kulturního významu.
Pamětní medaile
Pamětní medaile má při okraji nápis PAMĚTNÍ MEDAILE ZLÍNSKÝ KRAJ a uděluje ji hejtman při
ostatních významných příležitostech. Předává se s pamětním listem.
Medaile z patinované mosazi byly poprvé uděleny 7. srpna 2007 fotbalistům Ondřeji Kúdelovi,
Lukáši Kubáňovi a Tomáši Fryštákovi za zisk druhého místa na mistrovství světa fotbalistů do dvaceti
let v Kanadě a rovněž za reprezentaci regionu a republiky v zahraničí. Od té doby se držiteli tohoto
čestného symbolu staly desítky občanů Zlínského kraje, kterým hejtman chtěl touto formou poděkovat za jejich přičinění pro rozvoj regionu.
Také Zlínskému kraji a krajskému úřadu se dostalo čestných uznání
Rovněž Zlínský kraj byl sám několikrát oceněn, když se stal díky výsledkům své práce a inovativním
projektům, které realizoval, průkopníkem a vzorem pro jiné regiony. Připomeňme si alespoň nejdůležitější z nich.
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Rožnov pod Radhoštěm
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Významné ocenění získal Zlínský kraj, když se v 6. ročníku soutěže „Geoaplikace roku 2004“
umístil v kategorii „Geograﬁcké informační systémy pro lepší služby veřejné správy“ na třetím místě
za projekt „Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje“, který přinesl jednotný systém správy,
aktualizace a tvorby digitálních technických map měst a obcí na území Zlínského kraje a zaujal porotu
především proto, že byl příkladem partnerské spolupráce kraje, měst, obcí a podnikatelského sektoru.
Současně v roce 2004 krajský úřad úspěšně ukončil aplikaci prvního kola metody CAF (Common
Assessment Framework) neboli Společného hodnoticího rámce – metody, která slouží ke zlepšení
kvality práce organizace veřejné správy formou sebehodnocení. Za její realizaci pak obdržel cenu
Ministerstva vnitra a České společnosti pro jakost.
O dva roky později, v roce 2006, obdržel kraj a jeho krajský úřad cenu Ministerstva vnitra za inovaci v územní veřejné správě za zavedení systému projektového řízení a cenu za kvalitu v územní
veřejné správě za aplikaci metody Balanced Scorecard.
První místo v kategorii Nejlepší propagační materiál si ze 16. středoevropského veletrhu cestovního
ruchu Holiday World odnesl Zlínský kraj v roce 2007. Do soutěže přihlásil kompletní soubor svých
nových propagačních materiálů. V konkurenci téměř sedmi set vystavovatelů bylo toto prvenství dosud
nejvýznamnějším oceněním kraje na poli cestovního ruchu, k nimž se během let přidaly další úspěchy.
V roce 2007 se krajský úřad také zařadil mezi nejlépe komunikující úřady s občany a médii, když
v kategorii krajských úřadů obsadil první místo. Vyplynulo to z dotazníkového šetření společnosti
Wesminsterm, která provedla celostátní šetření jako součást širšího evropského projektu „European
Monitor od Government Communications“. Stejné šetření proběhlo také v roce 2009, kdy krajský
úřad udržel vysoký standard svého ohodnocení a umístil se mezi krajskými úřady na třetím místě.
V roce 2009 byl opět oceněn projekt „Jednotná digitální technická mapa“, když byl magazínem
Egovernment vyhodnocen jako druhý nejzajímavější počin v oblasti elektronizace veřejné správy v České republice. Vyhlášení výsledků a slavnostní ocenění úspěšných projektů se uskutečnilo
v Obecním domě v Praze.
O rok později kraj zabodoval získáním vynikajícího druhého místa v soutěži magazínu Egovernment „THE BEST 2010“, jejímž prostřednictvím jsou vyhodnocovány projekty, které v oblasti elektronizace veřejné správy přispívají k efektivitě úřadů. Kraj si pomyslné stříbro vydobyl za projekt portálu
„Jednotných územně analytických podkladů a územních plánů Zlínského kraje“, vytvořený pracovníky odboru územního plánování a stavebního řádu ve spolupráci s informatiky krajského úřadu. Portál
umožňuje, aby si uživatel, který navštíví adresu www.juap-zk.cz, mohl z pohodlí jednoho místa prohlédnout územní plány měst a obcí, které jsou zpracovány přehledným způsobem do jednotné podoby.
Tentýž rok a ve stejné soutěži uspěl kraj ještě podruhé zařazením projektu Elektronický sběr žádostí
o podporu z Programového fondu Zlínského kraje mezi nejzajímavější projekty roku 2010.
V roce 2011 převzal ředitel úřadu Vladimír Kutý cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné
správě, která byla krajského úřadu udělena za projekt „Informační management“.
Po dvou letech, v roce 2012, zopakoval kraj svůj úspěch v soutěži magazínu Egovernment „THE
BEST 2012“, kdy se umístil na druhém místě mezi kraji se svým projektem „Smart Administration
Project Server Zlínského kraj – SAPS“, jehož cílem bylo zajištění technologické a metodické podpory
řízení projektů kraje, včetně projektů ﬁnancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a krajského projektového portfolia.
Zpracovaly Mgr. Radka Gabrielová a Mgr. Helena Mráčková
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Rozhovory s hejtmany
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I v regionu pociťujeme dopad
globálních událostí

Rozhovor s Františkem Slavíkem,
hejtmanem Zlínského kraje
v letech 2000–2004

Pane Slavíku, když se vrátíme do let, kdy jste byl prvním hejtmanem Zlínského kraje, co jste tehdy
vnímal jako největší překážku, složitost či bariéru?
Z mnoha různých problémů, které jsme museli řešit, bych nejvíce vyzdvihl to podstatné, a sice že
kraje neměly možnost osamostatnit se rychlejší cestou. Poměrně dlouhou dobu jsme na Ministerstvu
vnitra upřesňovali rozsah agend, počet zaměstnanců, jejich platy a podobně. Tím, že kraje vznikly
narychlo, byly zpočátku závislé na centru. Tuto systémovou nedotaženost však kompenzovala skutečnost, že se při utváření kraje sešli lidé, kteří chtěli – ať už ve volených funkcích nebo jako zaměstnanci
krajského úřadu – novou samosprávnou jednotku rozhýbat. A také okresní úřady nám při tomto
rozjezdu nemalou mírou pomohly. Celkově mělo toto období mimořádně pozitivní atmosféru.
Často jste upozorňoval na problém nedotaženosti veřejné správy, je to podle vás dnes stále ještě živé téma?
Do značné míry ano. Souvisí to s tím, že kraje jsou poměrně malé územní celky, kterých je mnoho,
a už z této logiky nemohou v plné míře převzít všechny kompetence, které by jim náležely. Pokud
by došlo k takové decentralizaci, jak ji známe např. u zemského modelu, centrální vláda by ztratila
možnost přímo zasahovat do činnosti krajů. Dnes, s odstupem času, vychází najevo, že kraje se nemohou srovnávat se zemským zřízením fungujícím v západní Evropě, které má mnohem delší historii
a současně i větší autonomii.
Velký důraz jste jako hejtman kladl na nutnost vstupu České republiky do Evropské unie, od čehož
jste očekával důležitý historický mezník, který nás radikálně posune ve vývoji. Naplnilo se to, co
jste si od začlenění ČR do Evropské unie sliboval?
Můj názor je pořád stejný. Myslím si, že vstup do Evropské unie byl správným rozhodnutím, které
jsem podporoval, a dodnes se domnívám, že šlo o jedinou možnost. Rozpačitý postoj centrálních
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orgánů, se kterým se někdy setkáváme, pramení podle mě z toho, že jádro Evropské unie má dlouhodobě stabilní základ, zatímco my jsme se museli nejprve dostat ke změně režimu v roce 1990 a potom
se teprve začít adaptovat na nové poměry. Ovšem při tom stále v naší společnosti přetrvávají zvyklosti
z minulosti, jejichž setrvačnost je obrovská, navzdory všem změnám. Jednoznačně je však naše členství pozitivní krok a nevidím jinou možnou alternativu.
Když se dnes ohlédnete za svými čtyřmi hejtmanskými roky, z čeho máte radost?
V obecné rovině mám radost z toho, že si kraj vybojoval své místo a dnes funguje ke spokojenosti
občanů. V mnoha věcech se zkrátilo a usnadnilo vyřizování, kvůli kterému se dříve muselo jezdit
do Prahy. Došlo k tomu díky převodu kompetencí v oblastech, jako jsou školství, sociální služby a další. Určitě by představitelé krajů potřebovali mít větší dosah na ﬁnanční prostředky, stále je většina
příjmů krajů poskytována k přerozdělení a kraje samy nemohou směrování peněz zásadním způsobem ovlivnit. Přesto však ve mně po těch patnácti letech převažuje pocit, že si kraje svou pozici
obhájily.
Hřeje vás, že jste byl u samotných začátků? Jste na to hrdý?
(Smích.) To bych určitě neřekl. Ale už během deseti let, kdy jsem pracoval jako starosta ve Starém
Městě, jsem očekával, že samospráva na krajské úrovni vydobude pravomoci, které tady v té době
prostě chyběly. Okresní úřady fungovaly dobře, všechna čest, ale byly plně podřízené centru. Chtěl
jsem, aby se toto změnilo. A i když postupná decentralizace bude ještě nějakou dobu trvat, krajům se
opravdu daří získávat stále silnější postavení v systému veřejné správy. A to mě těší.
A jak vnímáte vnitřní integritu této nově vzniklé samosprávné jednotky a sounáležitost lidí s ní?
To si netroufám hodnotit. Myslím si, že územní integrita každého podobného celku, ať už je jím
země nebo kraj, by měla vznikat podstatně delší dobu. Běžně jsou to stovky let, takže v této otázce
bych byl zdrženlivý. Navíc u nás se hranice kraje různě měnily, takže i tím se znemožňovala nějaká
přirozená návaznost. Proto bych raději nechal hodnocení na příštích generacích.
Srovnáváme-li úspěchy a neúspěchy ve vývoji Zlínského kraje, co se z vašeho hlediska nepodařilo?
Ačkoliv má kraj svěřené kompetence a zodpovídá za zdravotnictví, školství, silniční komunikace, sociální ústavy a další důležité rezorty, nemá zajištěno jejich plné ﬁnancování. To je ta nejpodstatnější
věc, která podle mne stále není v pořádku. Dosud se musí uplatňovat ﬁnancování z centrálních zdrojů. Markantně tento problém vyvstává třeba u zadlužených nemocnic. Tady je fatální neprovázanost
mezi pověřením krajů ke správě území a zajištěním plného ﬁnancování těchto činností. Vezměme si
příklad nemocnic, které na kraje převedl stát silně zadlužené. Dosud jsou ﬁnancovány soukromými
či napůl soukromými zdravotními pojišťovnami a kraj nemá páky na to, aby tento nezaviněný dluh
dorovnal, a proto zde stále vznikal deﬁcit. A podobné je to u silnic II. a III. třídy, které taktéž kraje
dostaly ve velmi špatném technickém stavu, a bylo by možné takto pokračovat dál.
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Dnes se ozývají hlasy, které varují před tendencemi centrální politiky oklešťovat autoritu krajů
a nesmyslně je zatěžovat legislativními složitostmi, které krajským úřadům berou tvůrčí energii
pro vlastní rozvojové aktivity. Jedná se podle vás o záměr, nebo je to spíš důsledek nějakých neuvědomělých společenských procesů?
Myslím si, že tento stav vzniká ze smíšeného modelu, respektive ze souběhu do krajů přenesené státní
správy a samosprávy. Zatímco samospráva má zájem na efektivním řešení problémů, a tudíž je i mnohem pružnější, státní správa k tomu motivována není a s rostoucí vzdáleností centra od regionů se
upíná k administrativním postupům, které jsou nepřehledné, zbytečně složité a způsobují problémy.
Pokud nebude dosaženo toho, že bude existovat čistá státní správa a vedle ní a na ní nezávislá samospráva, pořád bude docházet k určitému střetávání. Samozřejmě stát je nad krajskými samosprávami
a obecně platí, že pokud někdo drží sféru vlivu, má asi přirozenou tendenci si tuto výsadu ponechat.
Ono se to samozřejmě ví, ale nesmí se to říkat (smích).
Změnila nějak tato vrcholná funkce váš život?
Můj život se zásadně změnil v roce 1990, když jsem nastoupil na post starosty, což se odehrálo zcela
bez přípravy – v atmosféře opojení ze znovu nabyté svobody, kdy se každý snažil zlepšit postavení svého města či obce. [V době starostování Františka Slavíka došlo k osamostatnění Starého Města, které bylo předtím považováno – navzdory své bohaté historii – spíše za průmyslové předměstí Uherského Hradiště – pozn. red.]
Samozřejmě přechod na kraj s sebou přinesl další změnu spočívající v radikálním rozšíření okruhu
nových povinností a problémů, které se musely řešit. Znamenalo to obětovat této práci mnoho hodin
a volného času, což bylo samozřejmě nutné přijmout jako součást funkce. Na druhou stranu zase
člověk získal přehled o celé řadě věcí a spoustu nových kontaktů, což bylo určitě obohacující. Když
jsem se rozhodl z kraje odejít, vrátil jsem se do zcela normální pracovní pozice v podniku Povodí
Moravy a snažil se postupně dostat zpátky do běžného života, což se mi naštěstí podařilo. [František
Slavík z vedení kraje odešel dobrovolně po volbách v roce 2004, kdy odmítl nabízenou funkci náměstka hejtmana. Odůvodnil to tím, že nechtěl „velkou koalici všech“ – pozn. red.]
Když jste potom pohledem zvenčí a zároveň optikou bytostně prožité osobní zkušenosti pozoroval
činnost kraje, jak se vám jevila?
Myslím si, že výkon zastupitelstva, respektive režim kraje, je stále stejný, nevidím tam zásadní změny,
pokud pominu změnu politického spektra. Pouze bych zopakoval, že mi vadí stav, kdy kraje nemohou
samy podle své úvahy vypisovat místní daně a stále jsou odkázány na peníze z centra. Pořád velkým
tématem, na které je ve Zlínském kraji potřeba klást důraz, zůstává dopravní infastruktura. Ta byla
při převzetí od státu značně zanedbaná a dosud ještě se ji nepodařilo uvést do uspokojivého stavu.
Setrvalým problémem zůstává zdravotnictví. Mysleli jsme si, že s převodem nemocnic na kraje se
dosáhne jejich lepšího fungování. To se podařilo pouze částečně. Zase zde totiž převážila síla centra
a velké „bohaté“ fakultní nemocnice zůstaly tam, kde dosud, a to i v několikanásobném počtu, zatímco na krajské úrovni je najdeme jen výjimečně.
A ještě je tady jedna věc, kterou jsem vnímal jako problematickou tehdy i dnes, a tou je venkov. Tím,
jak byli lidé na venkově odstaveni od svého majetku a od běžných činností, venkov se stal nemocným
a neplnohodnotným. Hospodářský život tam ustal, obyvatelé byli nuceni dojíždět za prací a ani změna režimu nepomohla k návratu do přirozených podmínek.
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Nejsem už do dění zainteresován do té míry, abych měl dostatek informací, vycházím spíše z toho, co
si přečtu na krajském webu, v tisku a podobně. Ale celkově si myslím, že lidem se dnes daří ekonomicky velmi dobře, přestože stále naříkají.
Jak dnes vnímáte Zlínský kraj z hlediska jeho možností a potřeb?
Zlínský kraj je speciﬁcký tím, že je tady zachována kultura, zvyky a další tradice. A i z tohoto víceméně
subjektivního pohledu je to pro mě příjemné prostředí, ve kterém se cítím dobře. Jako velký přínos
pro tento region vnímám to, že se Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vypracovala na současnou úroveň,
což je pro dnešek i pro budoucnost obrovská příležitost z hlediska vzdělání mladých lidí. Obecně
jsem přesvědčen, že u nás velmi dobře funguje výrobní sféra, máme opravdu špičkové ﬁrmy. Považuji
za skvělé, že kraj výrazně pomáhá Filharmonii Bohuslava Martinů coby spoluzřizovatel tohoto profesionálního tělesa, které dnes vykazuje opravdu vysokou uměleckou úroveň. Velmi dobře pracují
místní samosprávy v obcích, kde je vidět, že se všichni snaží vylepšovat podmínky tak, aby odpovídaly
potřebám lidí v 21. století. V regionu jsme svědky spousty pozitivních věcí, ovšem bohužel někdy
na nás zákonitě dopadají důsledky toho, co se děje v globálním světě. To, čeho jsme byli nedávno
svědky ve Francii, nevyřeší žádná krajská samospráva. [Rozhovor byl uskutečněn krátce poté, co došlo k teroristickému útoku v redakci časopisu Charlie Hebdo v Paříži.] Můžete mít sebelépe spravovanou obec, dobré
přátele, rodinu, ale situace ve světě je frustrující a člověk se obává, kdy to přijde sem. Nelze žít dva
životy, nemůžeme být spokojeni ve svém mikrosvětě a vůbec nevnímat dopad globálních událostí. Ale
to asi do tohoto rozhovoru nepatří…
Asi před deseti lety jste vyjádřil názor, že volby jsou spravedlivým mechanismem, díky kterému
mohou občané ohodnotit práci politiků, a vystavit jim tak vlastně jakési vysvědčení. Pořád si myslíte, v souvislosti s nástupem zcela nových hnutí, že to takto funguje?
Politická kultura i politická scéna se skutečně mění. Vliv a role klasických stran se velmi zmenšuje.
Dnes jsou ve vládě a všude možně zcela nové struktury a je vidět, že to, co platilo třeba před dvaceti
a více lety, je už passé. Jako by vývoj společnosti překonal klasické politické strany a teď se hledá cesta, jak dál. Znatelněji se to projevuje u států, které se transformují. Nastupují zde osobnosti zajištěné
ﬁnančně, které mohou do politické činnosti vložit kapitál. Zřejmě dojde k nějakému přesunu – je
možné, že stávající politické strany se budou muset samy změnit, nebo nastoupí jinak koncipovaná
uskupení, která nebudou mít potřebu uplatňovat historické myšlenky staré sto let, ale budou reagovat
na okamžitý stav, kdy se bude vše přiklánět k zajišťování blahobytu lidí a jejich aktuálních nároků. Duchovní stránka se z toho ovšem jaksi vytrácí. Mám dojem, že se zde hraje pouze na ekonomické stimuly,
a to je špatné. Potom dochází k těm nejhorším situacím, kdy se střetávají kultury: východ a západ, svět,
který ještě používá pravidla pomalu středověká, se konfrontuje se světem, který zase všechna pravidla
odhodil, a to se nedá spojit. Řešení okamžitých problémů se pak uchyluje k populismu, politici se
vezou na vlně většiny, jenže ta nemá schopnost řešit zásadní věci. Připravme se tedy na to, že systém
se bude měnit a že po době nějaké krize se snad společnost podaří stabilizovat. Mimochodem, když
už jsme zmínili Evropskou unii, myslím si, že ačkoliv si to lidé neuvědomují, spousta věcí, které dnes
považujeme za pozitivní, se narovnala právě díky tomu, že jsme přijali evropské normy a vstoupili jsme
do stále většího útvaru, který má šanci snadněji odolat krizím a vytvořit modernější civilizaci, ovšem
na základě prověřených hodnot evropské kulturní tradice. Dnešní stav je skutečně nestálý v tom, že
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v naší republice vznikají před každými volbami nová uskupení, která nemají dlouhého trvání, přesto
vznikají, přesto se na ně lidi nechávají zlákat a zkoušejí tyto varianty, byť se u nich ukazuje, že vesměs
mají krátkou trvanlivost. Takže podle mého názoru by se tradiční strany měly modernizovat a získat
do svého středu skutečně kvalitní osobnosti, které nebudou podléhat populismu, ale budou schopné
se své role ujmout se zodpovědností.
Možná s tím, co říkáte, souvisí moje nedávná zkušenost: Když jsem se snažila získat pro tento almanach vyjádření dlouhodobých starostů, kteří byli ve funkci třeba čtyři volební období a odvedli
úctyhodnou práci, většina z nich rozhovor s omluvou odmítla a mnozí i přiznali, že z té mnohaleté
služby pro lidi odcházejí s určitou hořkostí. Jako by cítili zklamání z nevděku za práci, kterou vykonali. Zažil jste to také tak?
To potká každého. (Smích.)
Ptala se Helena Mráčková
Rozhovor vznikl 21. ledna 2015
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Politika je názor na svět,
životní postoj

Rozhovor s Liborem Lukášem,
hejtmanem Zlínského kraje
v letech 2004–2008

Pane Lukáši, co jste v době, kdy jste byl hejtmanem, vnímal jako největší překážku, problém, složitost, bariéru?
Šlo především o to přesvědčit lidi kolem sebe, kolegy a také naše spoluobčany, že cesta, kterou razím,
je správná, prospěšná a pro naši budoucnost – dle mého přesvědčení – nejlepší možná. Překážkou
byly opakující se politické tahanice bez věcných argumentů, bez znalosti věci, při vysoké míře populismu a velmi často za asistence televizních kamer a mikrofonů novinářů.
Další bariérou byla pasivita a pohodlnost určité části lidí, kteří se spoléhali na to, že řešení problémů
zařídí někdo za nás. Věděl jsem, že nezařídí a že se o to musíme postarat sami.
Často jste mezi lety 2004–2008 poukazoval na to, že mezi kraji existují rozdíly a že některé
kraje – včetně Zlínského – nejsou plnohodnotné. Změnila se podle Vás tato skutečnost?
Nezměnila, ba naopak program budování tzv. plnohodnotných krajů dle mého skončil, není k tomu
politická vůle na národní úrovni a dostatek tlaku z těch krajů, kterých se to týká. Stát se nyní snaží
spíše veřejnou správu regulovat, stejně jako chce stále víc a víc regulovat naše životy. Občas to ve mně
až vyvolává pocit, že se velkou oklikou přibližujeme k předlistopadovým národním výborům, které
byly pod soustavným vlivem státní administrativy.
Když se dnes ohlédnete za svými čtyřmi hejtmanskými roky, z čeho máte radost?
Těch věcí je samozřejmě několik. Podařilo se vybudovat novou a pro občana vstřícnou veřejnou
službu, prostřednictvím nové instituce – Krajského úřadu Zlínského kraje, zachránili jsme chátrající
Baťův mrakodrap neboli „jedenadvacítku“ a dali jsme klíčový impuls ke konverzi bývalého svitovského továrního areálu ve Zlíně realizací projektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT… Podařilo se nám
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také dovést dálnici do kraje, a napojit ho tak na hlavní mezinárodní silniční tahy, probudili jsme
nový ekonomický obor cestovního ruchu, který lidem přináší práci a zároveň i spoluvytváří životní
prostředí.
Co se naopak nepodařilo?
Souvisí to s plnohodnotností kraje. Nepodařilo se, aby náš hlas zněl v Praze mnohem silněji, aby
představitelé státu mnohem důrazněji vnímali naše problémy, naše zájmy i naše tužby. Nepodařilo
se také přesvědčit spoluobčany, že v Holešově ve vybudované průmyslové zóně žádná ekologická
katastrofa nehrozí a že máme vytvořeno území pro rozvoj ﬁrem, příliv investic a tvorbu nových pracovních míst. Budoucnost správnost tohoto kroku jistě potvrdí, i když to bude s ohledem na vnější
vlivy ještě nějakou dobu trvat.
Změnila nějak tato vrcholná funkce Váš život?
Změnila a zejména významně ovlivnila život mé rodiny a mých nejbližších. Bojovali jsme po celou
dobu, kdy jsem působil v exponovaných veřejných funkcích, s časem, se snahou mít alespoň chvilku
pro sebe, především pro manželku a mé dva syny. Vrcholná funkce mi dala příležitost sloužit veřejnosti a pomáhat, alespoň v to věřím, spoluvytvářet lepší svět.
Jak dnes vnímáte Zlínský kraj z hlediska jeho možností a potřeb?
Potřeb Zlínského kraje je nepřeberné množství, kraj ale bohužel může ovlivnit jen některé z nich.
Domnívám se, že zejména v posledních letech nedokážou kraje v celé České republice dostatečně
důrazně přesvědčit pražské centrum o svém nezpochybnitelném místě na politickém nebi, tedy přesvědčit o své prospěšnosti a potřebném ukotvení v české veřejné správě.
Dá se z této situace vypozorovat jev, že společensko-politický vliv krajů postupně slábne. Je to škoda,
bude muset asi přijít nový, silný impuls, který by tento trend mohl zvrátit! Právo občanů na samosprávu, tedy i tu krajskou, patří mezi základní principy svobodné demokratické společnosti. Měli
bychom tedy o svá občanská práva svádět neustálý boj.
Kraj potřebuje v příštích letech dokončit páteřní dopravní infrastrukturu, výrazně investovat do krajských nemocnic i do vzdělávacího systému, ale také pečovat o naše unikátní kulturní dědictví. Měl by
aktivně pomáhat malým ﬁrmám a živnostníkům.
Baťovské tradice by pro Zlínský kraj a jeho občany měly být stálou a velmi silnou inspirací.
Co říkáte na současné dění na evropské a globální scéně a vůbec na atmosféru ve společnosti?
Přiznám se, že je ve mně velké vnitřní napětí a mám obavu z budoucnosti. Západní civilizace, do které zcela jistě patříme, vykračuje cestou, která se zjevně odklání od základních křesťanských hodnot,
na kterých celá staletí stojí. Proklamovaný multikulturalismus, který byl v masovém měřítku uplatňován v Evropě po druhé světové válce, selhal a je potřebné férově konstatovat, že byl slepou uličkou
našeho novodobého vývoje.
Direktivismus Evropské unie a bruselská byrokracie se postupně přeměnila v tuhou regulokracii,
která se snaží permanentně zasahovat do všech sfér svobodného lidského konání. To je bohužel také
nesprávný směr našeho vývoje, přičemž za fenomén regulokracie považuji dotace všeho různého
druhu, které se v posledních letech, obrazně řečeno, staly rakovinou svobodného trhu.
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Také vývoj na východ od nás, na Ukrajině, mě naplňuje velkými obavami. Otázky kolem nás znějí:
Hodí se prohlubující se zkáza více Američanům, Rusům, nebo Evropské unii? Kdo má ze současného stavu vlastně prospěch!? Odpovědi jsou složité a jednoduché zároveň. Určitě se válka nehodí
samotným Ukrajincům, kteří prolévají krev za svoji suverenitu, svobodu a za své národní zájmy, ale
také se tento stav nehodí všem obyčejným demokraticky smýšlejícím lidem. Válka na Ukrajině také
nesmírně poškozuje českou ekonomiku a vyvolává značnou dávku napětí uvnitř naší společnosti. To
je bohužel vodou na mlýn politickým populistům, extremistům a vyznavačům vlády tvrdé ruky.
Globálních problému je v současnosti mnoho a nechci je všechny komentovat. Mám však velkou
obavu z toho, aby západní křesťanská civilizace svoji existenci fatálně neprohrála – jako kdysi vyspělé
civilizace Egypťanů či Římanů.
Je podle vás politika spravedlivá?
V popředí stojí otázka, co to vlastně je politika, o které všichni tak opovržlivě mluví. Zastávám názor,
že politika je životní postoj, názor na svět, na společnost, na život každého z nás. Není to nic umělého ani imaginárního, nejsou to „oni“ nenávidění a zároveň milovaní politici, jsme to zkrátka „my“
všichni, kteří žijeme své každodenní životy a přitom se podílíme na vytváření společenské atmosféry,
kterou však dominantně ovlivňují média.
Politika asi spravedlivá být ani nemůže, protože v demokratickém modelu vládnutí rozhoduje vždy
většina proti menšině, tato menšina je takovou situací mnohdy znepokojena a cítí to vůči sobě jako
určité příkoří či nespravedlivost.
Takto je zkrátka nastaven standardní model vládnutí v našich euroatlantických poměrech, a pokud
se rozhodneme věci korigovat či měnit, dosáhneme toho pouze aktivním a tvůrčím politickým zapojením v souladu se zavedenými demokratickými mechanismy.
Čemu se věnujete po odchodu z kraje?
Světe div se, věnuji se zase kraji, ve kterém jsem se narodil a ve kterém žiji.
Podnikám ve službách, lobbuji za urychlení výstavby kapacitních silničních a železničních tahů
ve Zlínském kraji, pořádám každoročně dvě odborné dopravní konference a pomáhám také slováckému senátorovi Ivu Valentovi, aby jeho nová role v Senátu Parlamentu České republiky byla pro
region Slovácko prospěšná, ale také aby přinášela mnoho plodů práce občanům celého kraje.
Ptala se Helena Mráčková
Rozhovor vznikal korespondenčně od listopadu 2014 do ledna 2015
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Pravda má jednoho významného
svědka, a to je čas

Rozhovor s MVDr. Stanislavem Mišákem,
hejtmanem Zlínského kraje
od roku 2008

Pane hejtmane, jste v živém centru dění, a když člověk události bezprostředně žije a je do nich
přímo vtažen, nevím, jestli je s to je ze své situace hodnotit. Než jsem zapnula diktafon, vrátil jste
se z pravidelného jednání krizového štábu ohledně situace ve Vrběticích, kde došlo na podzim k výbuchům v muničních skladech. A tak čím začneme? Ohlédnutím za minulostí, anebo tím, co je teď?
Přece jen začnu ohlédnutím. Když jsem si promítl patnáct let Zlínského kraje, nešlo si nevybavit
to, co předcházelo vzniku samostatného kraje. Přiznám se, že jsem tenkrát byl toho názoru, že státosprávní uspořádání máme, že kraje existují, jen je potřeba navolit na ně krajské orgány v novější
době, a může to fungovat. Nevadilo mi, že máme Jihomoravský a Severomoravský kraj. Ale v momentě, kdy se začala prosazovat subregionální centra a relativně přesvědčivě hrozilo, že by tady mezi
Ostravou a Brnem mohlo být další krajské město Olomouc, nezbývalo, než začít bojovat o Zlínský
kraj. Společně s tím jsme usilovali o to, aby – vznikne-li nový kraj – se drželo pojmenování podle
světových stran, čili aby tady byl kraj Východomoravský, v Olomouci Středomoravský atd. Tehdy
jsme společně s městem Zlín [Stanislav Mišák byl v letech 1994–2006 starostou Otrokovic – pozn. red.]
byli iniciátory petice, kterou jsme zorganizovali a následně ji jeli předat na petiční výbor. Podařilo se
nám přesvědčit jej, aby vznikl kraj s krajským městem Zlín. To byla první etapa. Potom samozřejmě
probíhaly věci týkající se jakéhosi plánu rozvoje: byla jmenována skupina lidí, v níž byli zastoupeni
přednostové okresních úřadů, ředitelé úřadů práce a já jsem měl čest být jedním ze starostů, kteří
se těchto jednání zúčastňovali, a při ustanovení kraje jsme takříkajíc měli v mašličkách strategii jeho
budoucího rozvoje. Teď šlo o to, jak se ten kraj bude jmenovat. O tom mělo na svém prvním zasedání
rozhodnout krajské zastupitelstvo. Název Východomoravský kraj jsme neobhájili. Říkal jsem tehdy,
že nakonec není podstatné, jak se ten kraj jmenuje, důležitější je, jak se v něm bude lidem žít, jak se
s ním budou ztotožňovat. Přece jen se sice časem potvrdily mé obavy a Evropa se v názvosloví krajů
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ztrácí, protože není sjednocené: je tady kraj Severomoravský, Jihomoravský a vedle toho Zlínský,
Olomoucký. To může vyvolávat otazníky, zda se třeba nejedná o synonyma. A proto v oblasti cestovního ruchu se stále držíme označení Morava, respektive Východní Morava.
Co si ještě vybavíte v souvislosti s dobou těch úplných počátků, kdy jste byl otrokovickým starostou
a zároveň od začátku i krajským zastupitelem?
K vytváření identity kraje patřilo hledání podoby praporu. Vzpomínám si na diskuse, kdy nebylo
jednoduché skloubit symboly našeho kraje. To, co máme jako zajímavost – že se u nás potkává Valašsko, Slovácko a Haná a přitom je tady průmyslová oblast Zlínska, bylo také předmětem vášnivých
debat. Měl jsem také čest u toho být. A myslím, že se náš prapor povedl, je krásný a srozumitelný.
Když jste zmínil vytváření identity, myslíte, že se lidé s novým krajem ztotožnili?
Myslím, že ano. Věci se samozřejmě nerodily lehce, ale cíl byl jasný – mít plnohodnotný kraj, to
znamená všechny důležité instituce soustředěné předtím v bývalých krajích mít i v krajích nově
vzniklých. Třebaže byl kraj vytvořen ze tří okresů bývalého Jihomoravského kraje a jednoho okresu
někdejšího Severomoravského kraje, nevznikl úplně nepřirozeně, protože když se podíváme do historie, správní řízení se tady odehrávalo plus minus v konturách prostoru ohraničeného dnešním
Zlínským krajem. Takže určitá přirozenost tady byla.
A pokud jde o vývoj kraje, ten vidíte jak?
Podlé mého názoru bylo nastoupeno velice dobře, i když nelze opomenout jednu ekonomicky nepříznivou věc, která nám ztížila podmínky, a sice rozdělení státu v roce 1993 a v důsledku toho narušení
socioekonomických vazeb se slovenskou stranou. To mělo významný vliv na startovací čáru našeho
kraje. Když si uvědomíme, že i přesto jsme byli schopni udržet tempo rozvoje s ostatními kraji, svědčí
to o tom, že zájem lidí, kteří tento kraj tvoří, byl opravdu výrazný. Protože kraj jako veřejnoprávní
korporace je tvůrcem prostředí, plní roli koordinátora a vytváří podmínky pro ty, kdo v regionu žijí
nebo podnikají. A tady bych řekl, že se nám podařilo vtáhnout všechny partnery k tomu, abychom
využili všeho, co pro kraj bylo příznivé. Tím je například skutečnost, že v kraji dříve působila ﬁrma Baťa, tedy velmi významný fenomén, proto se také prosazovala značka Zlín ve spojení s ﬁrmou
Baťa. Hodně se o tuto tradici opíralo. Vždycky jsem ale zdůrazňoval, že my musíme přinést něco víc
než odkaz ﬁrmy Baťa, že musí být jasně vidět, že kraj umí nabídnout víc než jen odkaz na historii,
tradici i genius loci. Takže přestože dnes máme nejnižší daňovou výnosnost na jednoho obyvatele,
což z hlediska historie vnímáme jako nespravedlivě nastavené a stále bojujeme o to, aby rozpočtové
určení daní pro kraje bylo změněno a bylo to narovnáno, v loňském roce jsme byli druhým krajem
s největším nárůstem hrubého domácího produktu. I z toho je vidět, že kraj dýchá a že umí zúročit
příležitosti, které tady jsou. Včetně své krásy, pestrosti a rozmanitosti, která pomáhá rozvoji cestovního ruchu. Ten se totiž stal velmi zajímavou ekonomickou kategorií vedle tradičních a stále nosných
průmyslových odvětví, jako jsou zejména chemický, plastikářský a gumárenský průmysl. Máme tady
celorepublikově významnou ﬁrmu Continental Barum a máme řadu úspěšných středních ﬁrem,
které vznikly po atomizaci velkých podniků a dobře se etablovaly, vytvořily pracovní místa, dokáží
se pohybovat v prostředí tvrdé konkurence a jsou schopné progresivního vývoje. Také se dokázaly
vypořádat se náročnou situací, kterou přinesla hospodářská krize v roce 2008. Je zajímavé, že v době
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rozdělení republiky byla v této části Moravy poměrně vysoká nezaměstnanost, ale v době hospodářské krize zas až tak významně nenarostla, dokonce nastala doba, kdy jsme se jako kraj dostali nad
celostátní průměr – i když u nás samozřejmě nadále zůstávají oblasti s vysokou nezaměstnaností.
Přesto je vidět, že je tady dynamika, že tady jsou nesmírně pracovití lidé a přirození manažeři, kteří
dokáží nabídnout práci. Díky tomu má náš kraj perspektivu, a má-li člověk výsadu zastupovat kraj
s takovými úžasnými lidmi, musí si toho vážit.
Ohlédnete-li se za těmi už poměrně dlouhými roky na kraji ať už v roli zastupitele, náměstka, či
hejtmana, z čeho ještě máte radost?
Je toho samozřejmě víc. A vyjmenovat všechno ve stručnosti nejde. Když si ale promítnu například
jenom roky ve funkci hejtmana, tak se nám podařilo stabilizovat zdravotnictví. Na našich silnicích,
na školských, sociálních, kulturních zařízeních je vidět, že jsme do nich investovali značné ﬁnanční
prostředky. Jsme největším zaměstnavatelem ve Zlínském kraji a z toho mám radost už proto, že nezaměstnanost je problém, který se ani nám nevyhýbá.
A co vám dělá starosti?
Když už jste v úvodu zmínila jednání krizového štábu, koho by bylo napadlo, že se v souvislosti s tragickou událostí ve Vrběticích – kdy došlo k prvnímu výbuchu skladu, zmaření dvou lidských životů
a měsíc a něco na to k dalšímu výbuchu – ukáže na problém hodně z ruky spuštěného obchodování
s vojenskou municí. Po prošetření ve Zlíně vyšlo najevo, že je to celorepublikový problém – podobně
jako tomu bylo u lehkých topných olejů, metanolové kauzy, kdy se rozprostřel široký problém obchodování s lihem. Některé věci náš kraj poškodily vzhledem k tomu, že jsme byli zvyklí říkat, že je
u nás nejen krásně, ale také relativně bezpečně. Toto tvrzení na konci roku 2014 a na začátku roku
2015 utrpělo ránu. [24. února 2015 došlo v Uherském Brodě k masové vraždě v restauraci Družba, při níž psychicky nemocný ozbrojený muž zastřelil osm nevinných lidí a nakonec sám sebe; hejtman na místo tragédie ještě
téhož dne jel, aby s vedením města projednal formu pomoci pro rodiny pozůstalých.] Jsou tady věci, o kterých
jsme se domnívali, že se nás netýkají, že to, co vidíme někdy ve zpravodajství, se tady snad nemůže
stát. Bohužel, ukázalo se, že ano. Je tady určitá analogie i s tím, že jsme si před lety říkali, jak jsou
povodně hrozné, když jsme viděli zprávy o nich, ale mysleli jsme si, že je to daleko. A najednou byly
v roce 1997 i u nás. A intervaly mezi povodněmi se zkracují, takže potom následovaly další: 2005,
2006, 2009, 2010.
Když jste v úvodu zmínil rozvojovou strategii, je možné najít kontinuitu mezi tou úplně prapůvodní, která vznikala ještě před ustanovením kraje, a strategickými dokumenty, které se potom koncipovaly už v rámci krajských orgánů?
V první fázi bylo tehdejší vedení kraje názoru, že se znovu zpracuje úplně nová strategie. Záhy se
přišlo na to, že nic lepšího než to, co se připravilo, se už nevymyslí, ale bylo potřebné věci rozpracovat
do určitých dalších – můžeme říci prováděcích – dokumentů. A tady nastává dvousměrka: na jedné
straně ovlivňujete život a dění v kraji, druhou stranou vám to zpětně vysílá signály pro určitou korekci, takže jde o živý proces, ve kterém jsou však jasné konstanty a návaznosti.
Kraj každopádně musí mít svou vizi. Ale měli jsme možnost přesvědčit se, že když celostátní politika
v něčem ujede, pociťují kraje dopad. A to třeba i v takové oblasti, jako je střední školství, které přitom
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kraje mají ve své kompetenci. Bylo tady období, kdy se celospolečensky opouštělo učňovské školství
a prosazovalo se všeobecné vzdělání, protože se snadněji rozvíjí levnější gymnaziální vzdělání než
odborné. Potom praxe začala zoufale volat po řemeslnících a technicky vzdělaných mladých lidech
a těch nebylo. Snížit počty určitých škol není takový problém jako vysvětlit rodičům, aby posílali děti
do oborů, ve kterých si vydělají na chleba. Jednou z největších překážek je, že v České republice
existuje dvaasedmdesát vysokých škol, z toho je čtyřiačtyřicet soukromých, to znamená, že téměř
každý může jít studovat na vysokou školu. To je sice hezké, ale zároveň se takto produkují potenciálně
nešťastní lidé, protože očekávají vyšší příjmová místa, což jim praxe není schopná dát. Nechci degradovat jakoukoliv práci, ale není přece možné, aby vysokoškolák pracoval tam, kde mu stačí výuční
list nebo střední škola. Je to plýtvání nejen ﬁnančními prostředky, ale také, jak se dnes říká, lidskými
zdroji. Proto jsme zavedli projekt otevřené dílny, aby se na základní školy vrátila možnost praktického
vyučování, při kterém si dětem mohou vyzkoušet vyrobit něco vlastníma rukama a objevit třeba zájem o řemeslo. Učňovské školství, které bylo původně pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, přešlo pod Ministerstvo školství a přineslo to dopady, se kterými se potom v krajích musíme vypořádat
a spoustu věcí si ovlivňujeme sami, když vidíme, že celostátní politika postrádá koncepčnost. Zavedli
jsme například jednotné přijímací řízení na střední školy, jako první kraj v České republice jsme odstartovali podporu řemeslných oborů stipendijním systémem pro žáky. A podobných strategických
opatření, kterými si chceme sami usměrňovat rozvoj regionu, je mnohem víc, nejen v oblasti školství.
Vaši předchůdci se shodují v názoru, že suverenita krajů je stále ještě poněkud podlamována ze
strany státu. Hejtmani ale přece už mají ve společnosti dost silné slovo a vliv. Jak tedy vidíte postavení krajů a jejich možnosti v kontextu české politické scény?
Možná s tím někdo bude hodně polemizovat, ale to velké střídání vlád a ministrů vedlo k posílení pozice úředníků na příslušných ministerstvech, kteří využili svého vlivu a některé věci vyloženě válcují.
Jednáte, přesvědčujete, vysvětlujete, připomínkujete návrhy zákonů a najednou zjistíte, že – aniž by
to mělo nějakou odezvu – předloží vládě materiály bez zohlednění připomínek z krajů. Dokonce si
troufnu říci, že jsme zažili jakousi pomstu a útok pravicové vlády proti levicovým krajským vládám
po vítězství v krajských volbách v roce 2008. Velmi silně se to projevovalo v sociální oblasti a ve zdravotnictví, kdy se vliv centrální politiky skutečně zásadním způsobem promítal do života v krajích.
Tam došlo k silné polarizaci a to jsem pociťoval negativně, protože sám nemám potřebu rozlišovat,
kdo je u kormidla, ale chci se dohodnout na řešení, které považuji za správné pro rozvoj obce či kraje.
Sázím na partnerství, ale bohužel vždy to nefunguje.
Asi je v zásadě možné vysledovat dva trendy: zpočátku se formování nových krajů hodně fandilo,
ale když se kraje stále více prosazovaly svou svébytností a svým postavením, centrálním orgánům to
začalo vadit. Najednou zjistily, že je tady síla, která už si nenechá jenom tak všechno diktovat, ale že
se s kraji musí počítat. Pochopitelně se přibrzdily snahy samostatnost krajů zcela naplnit. Jestliže se
někdy setkávám s názorem, že ze strany krajů není vyvíjen dostatečný tlak na centrální orgány, je
otázka, jaká je úroveň centrálních orgánů, jací lidé se tam dnes dostávají a s jakými úmysly. Připadá
mi totiž, že nastává velmi výrazná generační obměna a že ti, kteří opravdu tvořili, to buď už sami
vzdávají, nebo jsou odstavováni; a ne vždy jdou do veřejných funkcí lidé s cílem být prospěšní pro
občany své obce, svého města, svého kraje, své země.
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Proč tomu tak je?
Je dobré vzpomenout Sokrata, který říká, že demokracie má svá rizika: „Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá.
Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů,
a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní.
A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci,
vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.“
My jsme jako lidé podlehli některým populistickým vlivům, že se pořád přikláníme k jednoduchým,
rádoby snadným řešením, které se dobře vyslovují, ale těžko realizují, protože demokracie by měla
být o diskusi, společném hledání cest a zájmů, ale také o vzájemném respektu, úctě k autoritám,
ovšem ty si to také musí zasloužit. Protože máte autoritu danou postavením, kterou můžete prohospodařit, a máte přirozenou autoritu, kterou si člověk buduje tím, jak se chová a jak jedná. Nejsem
politolog, ale cítím, že se dostává sluchu xenofobním náladám, někdy i rasistickým, a hlavně populistickým řešením. V demokracii některé politické strany neustály svou zodpovědnost, a tím daly
prostor pro ty, kteří navrhují jednoduchá řešení, která se ovšem vzápětí ukážou jako lichá. Na některé to působí jako laciný výtah k moci, aniž by za těmito lidmi byla vidět práce a aniž by bylo možné
zjistit, jaké vlastně mají postoje, názory a životní hodnoty. To je podobné jako s podnikateli, kteří
vše, co mohli, investovali do rozvoje ﬁrmy, zatímco podnikavci chtěli jen z určité příležitosti vytěžit
maximum a bylo jim jedno, co po nich zůstane. U spravování obce, města, kraje nebo země se dá
také postupovat buď jedním, nebo druhým způsobem. Také si můžete říci: Toto město nebo obec
má takovýto potenciál a takto by mělo v nějakém horizontu vypadat. Tento obraz potom tvoříte jako
mozaiku, do níž postupně vkládáte jednotlivé kamínky. I když víte, že nemáte šanci během svého
volebního období sestavit celou mozaiku, jen třeba její část, protože přicházejí různé vlivy, kvůli kterým je nutné i strategii rozvoje do určité míry revidovat, je potřeba mít před sebou stále ten výsledný
obraz a tomu se přibližovat. Samospráva je správcem území, nikoliv jeho majitelem, a nemůže udělat
některé věci tak, jako se rozhodují majitelé obchodních společností, protože my jsme správci, kteří
budou svěřené území předávat.
Politika je o dosažení možného, je to hledání někdy i určitých kompromisů, aby se věci podařily.
A někdy je potřeba vzdát se své myšlenky coby autor jen proto, aby mohla dál žít.
V roce 1997 jste byl jako starosta Otrokovic konfrontován s povodněmi. Nastoupil jste na kraj a svět
zrovna začal pociťovat hospodářskou recesi, potom přišla protestní akce lékařů Děkujeme, odcházíme, kdy hrozil kolaps zdravotního systému i v krajích. Brzy na to opět povodně, kvůli kterým musel
kraj vyhlásit stav nebezpečí. Dnes řešíte Vrbětice. Nepřipadáte si jako člověk krizového řízení?
(Smích.) Víte, kdybych to vzal takto lidsky, vždycky se dostávám k zodpovědnosti v době, kdy to není
lehké. V celém životě, odmalička. Ale takhle to někdy je. Jsem věřící člověk a vím, že je něco nad
námi a že se naše kroky nějakým způsobem řídí. Z toho pohledu to přijímám, protože na druhou
stranu, když to zhodnotím ze svého osobního hlediska, každá zkouška byla vždy přípravou na další,
těžší zkoušku. Říkávám: Proto je nás jedenáct sourozenců, abychom to všechno unesli. Ale to neberte
jako stesk, jenom, že jste se takto zeptala. (Smích.)
Ano, některé věci jsou průpravou na to, co přijde. Vnímám, že před námi není lehká doba. Evropa
se nepoučila a svojí „velkorysostí“ si zaděláváme na velké problémy. Všechna nebezpečenství jsou
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mnohem blíž, než jsme si mysleli, včetně války. Neříkám, že válka bude, ale války jsou a jsou hodně
blízko. To už nelze přehlížet. Protože máte-li čest spravovat věci, nedíváte se na situaci v kraji teď, ale
taky přemýšlíte, jak se tady bude žít vašim vnukům, na něž je člověk jaksi citlivější. Jsou malí a ptáme
se, co je čeká. Čím jsme starší, čím více máme zkušeností, tím jsme opatrnější s vědomím, co všechno
by se mohlo stát. Zatímco mládí je progresivní. A proto se to má navzájem doplňovat, aby se udržela
rovnováha.
Svět je v současné době opravdu hodně napjatý, to máte pravdu. Lze vůbec z krajské úrovně nějak
přispět k tomu, aby se toto napětí uvolňovalo, nebo to jde zcela mimo naše možnosti?
Když vypukla světová ﬁnanční a následně hospodářská krize, hledali jsme v rámci kraje možnosti,
jak zmírnit dopady. Nebo v oblasti zemědělství nemáme mnoho kompetencí, jak zemědělcům pomoci, ale hledáme způsoby, jak je podpořit a působit na lidi, aby si vážili potravin, které jsou tady vyprodukované a jsou nám geneticky blízké. Prostě nesmí se na nic rezignovat, musí se hledat cesty. Je
to jenom o tom si věci připustit a nechovat se ve stylu „loď se potápí a na palubě se tančí“. Je potřeba
věci vnímat a přemýšlet, co by bylo, kdyby bylo, a co můžeme udělat, mít věci v hlavě a také je říkat,
i když nejsou populární. Protože nejde o to přizpůsobovat se tomu, co se teď nosí, ale mít statečnost
říct „já to vidím jinak“, vystoupit s tím. Protože já jsem v životě často zažil, že jsem něco předem vyhodnotil, ale nedokázal jsem ty druhé přesvědčit, takže když pak na věc došlo, satisfakce byla málo
platná, protože jsem si musel určitou situaci prožít s těmi, kteří na mě nedali. Nakonec jsem si vyčítal,
že jsem to asi dostatečně nevysvětlil, nebyl jsem dost pevný ve svém stanovisku, asi jsem si nebyl dost
jistý. A čím víc situací člověk takto prožije, tím víc nabývá vnitřní jistoty a začne být i přesvědčivější
v debatách s ostatními. A hlavně potřebuje říkat věci pravdivě.
Občas používáte rčení, že jediný spravedlivý soudce je čas. Do jaké míry to platí i v politice?
Já to upřesním: Říkám, že pravda má jednoho významného svědka, a to je čas. Ten ukáže, jak se
věci mají. Kdo jde do politiky proto, aby byl uznávaný, ten se dočká zklamání. Odměna za tuto práci
spočívá v tom, že si člověk bude moci říci: Byl jsem u toho, měl jsem příležitost být něčím platný, být
v něčem užitečný. Není důležité, jestli to lidé ocení. Tady jde o to, aby svou možnost mluvit do věcí
a ovlivňovat je využil a „neprogazdoval“. Protože z nějakého důvodu tuto příležitost dostal a neměl by
ji promarnit. A měl by si získat druhé, protože některé věci budou dotahovat oni. A až jednou někdo
vloží poslední kamínek do pomyslné mozaiky, aby mohla zazářit v plnosti své krásy. A radovat by se
pak měli všichni, kdo měli příležitost být toho – třeba v době, kdy se teprve vytvářely úplné základy.
Ptala se Helena Mráčková
Rozhovor vznikl 10. března 2015
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Děkujeme všem, kdo přispěli ke vzniku této knihy.
A děkujeme za pochopení také všem, jimž tato možnost dána nebyla, ačkoliv jsme si vědomi, že je mnoho dalších
pamětníků, kteří by k tomu, co provázelo vznik Zlínského kraje, měli také co říci. Leč ani v době nekonečných
seriálů nebyly naše možnosti neomezené, museli jsme proto zvolit určitou „vyprávěcí linii“ a pokusit se připomenout alespoň to podstatné, nikoliv obsáhnout vše. Ale možná právě to, co se zaznamenat podařilo, bude asociovat
nové záblesky vzpomínek a třeba probudí zájem o hlubší poznání zmíněných událostí a faktů týkajících se vzniku
a existence Zlínského kraje…
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