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K O A L I Č N Í    S M L O U V U 
 

ČÁST PRVNÍ 
Programové priority   

 
Podpora investic ve městech a obcích Jihočeského kraje  
Zřídíme Krajský investiční fond, který bude sloužit k podpoře investiční výstavby v jihočeských 
městech a obcích. Spolufinancováním z tohoto fondu chceme podpořit investiční akce 
zejména v oblastech sportu, kultury, školství, v sociální oblasti, v oblastech bytové výstavby 
nebo vodovodní a kanalizační infrastruktury.  
 
Finance  
Budeme udržovat zdravé hospodaření kraje bez jeho zadlužování. Na výdajové stránce 
rozpočtu budeme dbát o maximálně efektivní vynakládání prostředků, které bude nezbytné 
zejména v následujících letech, poznamenaných ekonomickými dopady pandemie coronaviru.  
Všechny investice budeme pečlivě posuzovat s ohledem na jejich efektivitu a přínos pro 
občany Jihočeského kraje.   
Majetek kraje budeme spravovat s péčí řádného hospodáře tak, aby přinášel maximální užitek 
a ekonomický profit občanům kraje.  
 



Zdravotnictví 
Jihočeský kraj zůstane jediným vlastníkem jihočeských nemocnic a nepřipustíme kapitálový 
vstup nebo účast soukromé společnosti. 

Cílem koalice je, aby v jihočeských nemocnicích byla poskytována zdravotní péče s maximální 
kvalitou, bezpečností a dostupností pro všechny občany kraje. Všechny organizační procesy 
musí být vždy posuzovány na základě těchto hledisek s ohledem na profilování jednotlivých 
jihočeských nemocnic ve vybraných oborech.  
Budeme pokračovat v modernizaci přístrojového vybavení jihočeských nemocnic. 
Podpoříme nemocnice v podpůrných programech k zajištění kvalitního personálního obsazení 
jihočeských nemocnic a zajistíme pravidelný růst odměn zaměstnanců.  
Budeme klást důraz na zajištění dostupnosti zdravotní péče v okrajových částech kraje.  
Zaměříme se na zajištění kvalitní a dostupné přednemocniční péče na území celého kraje. 
Vytvoříme motivační programy pro obvodní lékaře, pediatry, stomatology a odborné lékaře 
s cílem přivést tyto lékaře do našeho kraje a zvýšit dostupnost této péče ve všech okresech. 
Budeme pokračovat v rozvoji personálního i materiálního zajištění ZZS tak, aby byla na 
špičkové profesionální úrovni na celém území kraje. 
  

Sociální péče 
Zajistíme zvýšení počtu lůžek v domovech pro seniory, a to především výstavbou nových a 
rozšířením stávajících kapacit. 
Rozšíříme kapacity terénních služeb i v paliativní péči. 
Nastavíme systém víceletého financování sociálních služeb a budeme aktivně usilovat o změnu 
financování sociálních služeb ze strany státu tak, abychom odstranili nerovnoměrnost 
vyplácených částek v neprospěch Jihočeského kraje. Cílem je navýšení financování sociálních 
služeb včetně navýšení odměn pro pracovníky v sociální oblasti, bez ohledu na zřizovatele.   
Ve spolupráci s obcemi a městy podpoříme aktivní seniory v činnostech, které posilují 
sebedůvěru seniorů, rozšiřují jejich sociální kontakty a podporují pozitivní přístup k životu. 
Zahájíme přípravu pro vybudování specializovaného krajského centra v Českých Budějovicích, 
které bude zaměřené na péči o pacienty s degenerativními chorobami, jako je Parkinsonova 
nebo Alzheimerova choroba.  
Připravíme program podpory porodnosti pro jihočeské rodiny, které zde žijí a pracují.  
 
Školství  
Naší prioritou je zajištění materiálního a technologického vybavení škol a studentů tak, aby 
bylo možné bezproblémově realizovat distanční výuku ve všech rodinách a oblastech 
Jihočeského kraje.  
Podpoříme rodiny s dětmi a studenty tak, aby podpora byla zaměřena na využívání moderních 
technologií ve výuce včetně podpory konektivity studentů středních škol a gymnázií. 
Vytvoříme program podpory jihočeských rodin při nástupu jejich dětí do prvních tříd 
základních škol.  
Nastavíme kritéria pro hodnocení kvality ředitelů tak, aby úspěšní ředitelé nemuseli každých 
6 let procházet novým konkurzem.  



Zahájíme mnohem intenzivnější spolupráci s pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích 
tak, abychom zajistili akreditaci pedagogických oborů, které jsou na středních školách v kraji 
dlouhodobě nedostatečně naplněny jako například matematika, fyzika a další. 
Vytvoříme motivační programy pro přivedení nových pedagogů do Jihočeského kraje, budeme 
spolupracovat s pedagogickou fakultou tak, abychom umožnili získání pedagogického 
vzdělávání i lidem z jiných oborů, pokud mají zájem o pedagogickou činnost na středních 
školách v kraji.  
Budeme spolupracovat s podnikatelským sektorem při získávání praxe studentů za účelem 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce a vytvoříme podmínky pro zapojení 
nejlepších techniků z firem do vzdělávání v technických oborech.  
Podpoříme výstavbu a rozvoj mateřských a základních škol v obcích prostřednictvím Krajského 
investičního fondu.  
Budeme intenzivně spolupracovat s Jihočeskou univerzitou a jihočeskými vysokými školami, 
jejich organizacemi a vědecko-výzkumnými institucemi. 
Velkou podporu věnujeme klasickému učňovskému školství ve vztahu na oborovou skladbu, 
s ohledem na potřebu trhu práce a demografický vývoj. 
  

Sport  
Prostřednictvím Krajského investičního fondu podpoříme obce a města při výstavbě sportovní 
infrastruktury stejně jako při její rekonstrukci a obnově. Cílem je zajistit maximální kapacity 
pro rekreační, výkonnostní a profesionální sport. 
Budeme podporovat mládež v krajských sportovních klubech, a to jak těch amatérských, tak 
výkonnostních, včetně krajských sportovních akademií velkých klubů za podmínek, že při 
profesionálním přestupu mladých sportovců z krajských akademií bude kraj ekonomicky 
profitovat na tomto přestupu a peníze se vrátí zpět do rozvoje mládeže v kraji.  
Nastavíme systematickou podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot v jejich činnosti 
formou inteligentních dotačních titulů respektujících jejich potřeby tak, aby na základě 
spolupráce s krajem mohly koncepčně plánovat investice do rozvoje. 
Ve spolupráci s městy a obcemi budeme navyšovat počty a kapacitu sportovišť přístupných 
veřejnosti.  
Budeme podporovat významné sportovní akce, které propagují Jihočeský kraj.  
Zajistíme podporu handicapovaných sportovců. 
  

Životní prostředí 
    Podpoříme obnovu krajinných prvků zadržujících vodu v krajině, budeme pečovat o stávající 

vodní plochy. V případě extrémně suchých období jsme připraveni podpořit omezení 
vypouštění nádrží při výlovech, pokud dojde k ekonomické kompenzaci produkčním rybářům.  
Poskytneme pomoc při obnově lesních porostů po kůrovcové kalamitě. 
Budeme bránit záboru úrodné zemědělské půdy za účelem jejího „zabetonování“. 
Prostřednictvím Krajského investičního fondu podpoříme obce při výstavbě a rekonstrukci 
vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. 
Zaměříme se na maximální využití povrchových zdrojů pitné vody. Naší prioritou bude 
rozšiřování jihočeské vodárenské soustavy tak, aby byla zajištěna kvalitní pitná voda z nádrže 
Římov pro naprostou většinu obyvatel, především Jihočeského kraje.  



Zaměříme se na ochranu zdrojů podzemních vod a na jejich racionální využívání. 
Podpoříme města a obce v realizaci projektů, které povedou k zadržování a využívání dešťové 
vody, tvorby zelených střech a dalších prvků vedoucích k ochlazování měst. 
Podpoříme řešení revitalizace Orlické nádrže a snížení obsahu fosforu ve významných vodních 
dílech kraje.  
Zahájíme práci na tom, aby kraj byl jasným iniciátorem koncepce energetického využití odpadu 
v jihočeských městech a obcích včetně zahájení konkrétních přípravných kroků k vybudování 
zařízení na energetické využití odpadu. Cílem je vybudování takového zařízení, kde by 
investorem byl Jihočeský kraj s majetkovým zapojením měst a obcí. Takový projekt by zajistil 
obyvatelům kraje dlouhodobě ekonomicky výhodnou a ekologickou likvidaci odpadu.  
Ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí budeme pokračovat v kotlíkových dotacích.  
Podpoříme obce v diskusi o rozšiřování bezzásahových území Národního parku Šumava 
v souvislosti s projednáváním zásad péče.  
 

Doprava 
Zavedeme jasné a přehledné on-line sledování přípravy jednotlivých dopravních staveb tak, 
aby každý jihočeský občan mohl sledovat například postup přípravy obchvatu v jeho městě 
nebo obci. 
Provedeme revizi bílé knihy dopravních investic a definujeme prioritní stavby pro toto funkční 
období s jasným definováním stavu, kterého bude na konci období dosaženo.  
Maximálně se zaměříme na přípravu dopravních staveb vedoucích k odlehčení dopravy v 
centrech měst a obcí, především obchvatů na krajských komunikacích, ale i na silnicích prvních 
tříd. Budeme předkládat měsíční vyhodnocování postupů přípravy staveb a spolupráce s ŘSD, 
včetně výkupu pozemků. Jasnou prioritou je pro nás dodržení co nejkratších termínů 
v povolovacích procesech, na kterých se podílí Jihočeský kraj. Takto připravené stavby budou 
realizovány v co nejkratší době už jen v závislosti na finančních možnostech kraje. Všichni 
zástupci koalice budou vyvíjet aktivní tlak na maximální zapojení finančních prostředků ze 
státního rozpočtu do výstavby dopravní infrastruktury v našem kraji.  
Budeme pokračovat v modernizaci a efektivních opravách silnic II. a III. třídy a mostů. 
Podpoříme výstavbu cyklostezek, s důrazem na vybudování cyklostezky kolem Vltavy z Nové 
Pece až do Týna nad Vltavou.  
Podpoříme rekreační dopravu na území kraje. 
Budeme pokračovat v přípravě a realizaci efektivního integrovaného dopravního systému 
(IDS) na území Jihočeského kraje s ohledem na specifika kraje. Cílem je především zajištění 
možnosti využití jedné jízdenky pro většinu spojů. 
Budeme trvat na zajištění kvalitní dopravní obslužnosti pro všechna města a obce Jihočeského 
kraje se zaměřením na ekonomicky efektivní využití menších vozidel.  
Maximálně podpoříme dostavbu dálnice D3 (stejně tak budeme aktivně podporovat dostavbu 
D4) na území Jihočeského kraje až na hranice s Rakouskem a rovněž urychlené zahájení 
výstavby úseku D3 ve středních Čechách. Na urychlení výstavby těchto úseků budeme aktivně 
spolupracovat s ŘSD. 
Podpoříme dostavbu IV železničních koridoru až na státní hranice a budeme na tomto projektu 
aktivně spolupracovat se SŽ.  
Rovněž budeme aktivně spolupracovat na modernizaci železniční tratě a spojení České 
Budějovice – České Velenice – Vídeň. 
Zasadíme se o stejné řešení zpoplatnění sinic I/20 a I/22.  



Bezpečnost 
Provedeme revizi a aktualizaci krizových a epidemiologických plánů tak, aby odpovídaly 
současným možným typům ohrožení a budeme aktualizovat stav krajských hmotných rezerv.  
Ve spolupráci s policií se zaměříme na ochranu měkkých cílů na území Jihočeského kraje 
zejména v oblasti zdravotnictví, školství, sociálních služeb a dalších.  
Budeme aktivně rozvíjet ochranu krajských zařízení před kybernetickými útoky. 
Aktivně budeme s městy a obcemi spolupracovat na potírání narušování občanského soužití 
zejména v lokalitách, kde se tyto jevy často vyskytují.  
Aktivně podpoříme přijetí legislativní změny umožňující odebrání sociálních dávek občanům, 
kteří opakovaně narušují občanské soužití a jsou opakovaně potrestáni v přestupkovém řízení.  
 
Venkov 
Budeme pokračovat v podpoře Místních akčních skupin (MAS).  
Zachováme program podpory venkova (POV) a zaměříme se na jeho efektivní nastavení. 
Smyslem je maximálně pomoci řešení konkrétních problémů jednotlivých obcí. 
Podpoříme revitalizace návsí v jihočeských obcích.  
V podpoře venkova budeme klást důraz na teritoriální vyváženost a podporu hospodářsky 
slabších oblastí kraje. 
Budeme dál pokračovat ve finanční podpoře oprav místních komunikací. 
V rámci Krajského investičního fondu podpoříme zachování a rozvoj mateřských a základních 
škol a dostupného základního vzdělání. 
Zachováme finanční podporu jednotkám dobrovolných hasičů. 
Budeme vyvíjet všechny kroky k tomu, aby došlo k zachování základních služeb na venkově, 
zejména dopravní obslužnosti, pošt a praktických lékařů a zaměříme se na internetové pokrytí 
těchto oblastí tak, abychom rozšířili možnost využití homeoffice. 

 
Kultura 
Budeme pokračovat v podpoře zřizovaných organizací v oblasti kultury tak, aby docházelo 
k jejich trvalému rozvoji.  
Podporujeme zachování otáčivého hlediště v zahradě českokrumlovského zámku, nejlépe na 
stávajícím místě. Budeme podporovat opravu otáčivého hlediště v Týně nad Vltavou.  
Zahájíme diskuzi s městem České Budějovice o efektivním zapojení Jihočeského kraje do 
vícezdrojového financování Jihočeského divadla s podílem státu.  
Budeme aktivně spolupracovat s městem České Budějovice a s ministerstvem kultury na 
přípravě racionálního a ekonomicky reálného projektu výstavby nové budovy Jihočeského 
divadla.  
Navážeme na podporu místních spolků v obcích a budeme aktivně podporovat akce, které 
vedou k upevnění kulturních a rodinných tradic na venkově i ve městech.  
 
 

 
 



Krajský úřad 
Zaměříme se na efektivní fungování krajského úřadu a produktivitu práce.  

Zajistíme v maximální míře on-line přístup občanů a firem, a to v režimu 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu, 365 dní v roce.   

Při výkonu samosprávných činností budeme dbát o profesionální, efektivní a účelné fungování 
zainteresovaných složek krajského úřadu, koordinovat tyto činnosti a úkoly z nich vyplývající 
pro všechna participující pracoviště krajského úřadu bez ohledu na politickou příslušnost 
jednotlivých členů Rady či Zastupitelstva kraje.  

Naší prioritou bude striktní dodržování nejkratších zákonných termínů v rozhodovacích 
procesech jak na úrovni státní správy, tak samosprávy.   

Budeme dodržovat zveřejňování všech materiálů do zastupitelstva kraje na webu kraje a 
zveřejňovat zápisy z výborů a komisí v plném rozsahu na webu kraje.  

Jasnou prioritou je maximální otevřenost a transparentnost v zadávání veřejných zakázek 
s využitím moderních elektronických nástrojů pro jejich zadávání. Zveřejňování oznámení o 
zakázkách, předpokládané hodnotě zakázek, seznamy všech uchazečů o zakázky, zprávy o 
hodnocení nabídek, zprávy o zadávacím řízení, konečné ceny realizovaných zakázek a smlouvy 
s dodavateli.  

Trváme na dodržování postupů při zadávání veřejných zakázek nejen na úrovni krajského 
úřadu, ale i ve všech zřizovaných organizacích nebo organizacích s majetkovou účastí kraje. 

Budeme důsledně používat vzorové zadávací a smluvní podmínky ke snížení rizika manipulace 
výběru nebo smluv nevýhodných pro zadavatele.   

 

Jihočeské letiště 
O dalším postupu využití letiště a okolních pozemků rozhodneme na základě ekonomických 
analýz. Základním úkolem vedení kraje je ochránit majetkovou hodnotu pozemků v blízkosti 
letiště a využít potenciál celé lokality pro budoucí rozvoj regionu. Zapojení strategického 
partnera umožníme pouze v případě, kdy spolupráce s takovým partnerem povede 
k maximálnímu rozvoji celé lokality a bude jasným dlouhodobým ekonomickým přínosem pro 
občany Jihočeského kraje.  

 

Oblast podpory podnikání a zvýšení nabídky atraktivních pracovních míst  
Budeme rozvíjet služby pro podporu podnikání, pokud díky nim dojde k reálnému 
dlouhodobému zasídlení nových moderních technologických firem.   
Zavedeme každoroční soutěž start-upů, kdy podpoříme vítěze v zahájení podnikání na jihu 
Čech.  
Budeme podporovat moderní technologické firmy při zahájení podnikání v regionu, pokud 
takové podnikání povede k reálné tvorbě pracovních míst.  
Pomůžeme městům a obcím s výstavbou průmyslových zón.  
Budeme aktivně spolupracovat s Jihočeskou hospodářskou komorou a krajskou tripartitou.   
 



Zemědělství a regionální rozvoj  
Budeme aktivně podporovat regionální pěstitele a jejich produkty využíváním jejich produkce 
v organizacích zřizovaných krajem.   
Aktivně budeme podporovat agroturistiku s podporou prodeje zemědělských produktů ze 
dvora.  
Zasadíme se o aktivní spolupráci prvovýroby a středních a vysokých zemědělských škol.  
Budeme aktivně spolupracovat s Jihočeskou agrární komorou.  
V rámci regionálního rozvoje podpoříme obce v projektové přípravě výstavby obecních bytů.   
 
Cestovní ruch 
Zpracujeme studii investičního potenciálu cestovního ruchu Jihočeského kraje. 
Budeme aktivně pracovat na přípravě projektů rozvíjejících zážitkové aktivity v kraji a 
podpoříme rozvoj stávajících a připravených projektů.  
Budeme podporovat rozvoj krajských turistických oblastí, jejich destinační managementy a 
Jihočeskou centrálu cestovního ruchu.  
Budeme rozvíjet spolupráci se zahraničními regiony, zejména s Horním Rakouskem a Dolním 
Bavorskem.  
V rámci podpory rodin a seniorů budeme aktivně rozvíjet programy rodinných a senior pasů. 
 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
Kompetenční a personální obsazení Rady Jihočeského kraje  

 
Obsaženo v samostatné příloze této koaliční smlouvy v příloze číslo 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy.  
 
 

ČÁST TŘETÍ  
Závěrečná ustanovení  

 
S ohledem na realizaci nezbytně nutných opatření pro zajištění ochrany a zdraví obyvatel 
Jihočeského kraje v souvislosti s probíhající virovou pandemií a vyhlášením mimořádného 
stavu v rámci celé České republiky budou veškeré další personální záležitosti  
(jako například ustavení výborů Zastupitelstva Jihočeského kraje a komisí Rady Jihočeského 
kraje) řešeny až následně.  
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 16.10.2020 
 
 
 
 
 



Za ODS:  MUDr. Martin Kuba   doc. Ing. Lucie Kozlová Ph.D. 
 
 
 
 
 
Za KDU-ČSL:  Ing. Jan Bartošek    Mgr. František Talíř 
 
 
                  
        
 
Za TOP 09: JUDr. Ing. Tomáš Bouzek   Mgr. Pavel Klíma  
 
 
 
 
 
Za ČSSD:  Mgr. Ivana Stráská    Mgr. Bc. Antonín Krák  
 
 
 
 
 
Za Jihočeši 2012: Ing. Pavel Hroch                                   Ing. Jiří Fišer                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha číslo 1 koaliční smlouvy  
Kompetenční a personální obsazení Rady Jihočeského kraje  

 
 

Hejtman 

Zastupování a reprezentace kraje  
Zdravotnictví a nemocnice  
LPS a ZZS 
Krizové řízení a obnova území  
Zahraniční vztahy, zahraniční spolupráce 
Vnější vztahy, poskytování informací dle zák. č. 106, vyřizování 
stížností na činnost samosprávy 
Tiskové oddělení a marketing kraje  
Koordinace velkých staveb a velkých projektů kraje  
Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence  

Martin Kuba  

1.náměstek 

Životní prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivost  
Cestovní ruch, přírodní a kulturní atraktivity   
Regionální rozvoj  
Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence  

František Talíř 

Náměstek 
(neuvolněný) 

Finance a ekonomika  
Investice  
Krajský investiční fond  
Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence  

Tomáš Hajdušek  

náměstek 

Sociální oblast, komunitní plánování sociálních služeb  
Řízení zřizovaných organizací v rezortu  
Národnostní menšiny  
Řešení otázek zaměstnanosti v kontextu svěřeného rezortu  
Věda a výzkum  
IT a e-government  
Řízení záležitostí ROP II Jihozápad  
Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence  

Lucie Kozlová  

náměstek 

Školství  
Podpora zájmové činnosti mládeže a sportu  
Řízení zřizovaných organizací v rezortu  
Veřejné zakázky  
Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence  

Pavel Klíma  

náměstek 

Doprava  
Majetek  
Územní plánování  
Koordinace a metodické vedení společnosti JIKORD 
Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence  

Antonín Krák  

náměstek 
 

 

Problematika jihočeského venkova  
Kultura a kulturní dědictví  
Památková péče 
Krajské dotace včetně POV 
Řízení zřizovaných organizací v rámci rezortu  
Podpora MAS 
Přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence  

Pavel Hroch  



neuvolněný 
člen rady  XXXXX Miroslav Joch  

neuvolněný 
člen rady XXXXX Olga Bastlová 

neuvolněný 
člen rady XXXXX  Jiří Fišer  

neuvolněný 
člen rady část volebního období: 2020 do říjen 2022 Jan Bartošek  

neuvolněný 
člen rady část volebního období: od říjen 2022 - 2024 Tomáš Bouzek  

 


