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Úvodní slovo 
hejtmana

Vážené dámy, vážení pánové,
závěr roku 2016 byl prvním rokem práce nové koalice, vzešlé z voleb do krajských zastupitelstev  Velmi si vážíme 
Vaší důvěry, která je pro nás zavazující  

Moravskoslezský kraj se nachází v dobré kondici: rozpočet na rok 2016 byl poprvé v historii kraje schválen jako 
přebytkový, kraj si také udržel mezinárodní ratingové hodnocení na úrovni A2 se stabilním výhledem  Dovolte 
mi touto cestou poděkovat za práci předcházejícímu vedení Moravskoslezského kraje i všem zaměstnancům 
krajského úřadu, kteří jsou opravdovými profesionály na svých místech  

Osobně věřím, že Moravskoslezský kraj má na to být lepší – a možná i nejlepší, i když je ještě kvůli přetrvávající 
pověsti historicky stále vnímán jako znečištěný a zaostalý  To je třeba změnit! 

Naším úkolem je přivést do kraje rostoucí a exportující firmy a zajistit intenzivnější propojení podnikatelského 
prostředí s akademickou sférou i více investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje  Chceme být regio-
nem postaveným na moderních technologiích, propojených se vzdělanými lidmi, kteří nebudou z našeho regi-
onu odcházet, ale naopak na sebe „nabalovat“ další kapacity  Prioritou je především rozvoj čistého prů myslu, 
který lidem nabídne práci a  nebude zatěžovat životní prostředí  Budeme dál pracovat na  důsledném řízení 
kvality vzdělávání a jejího propojení s praxí, zvýšení kvality zdravotních a sociálních služeb i zlepšení investičního 
a podnikatelského prostředí v regionu  Jsem přesvědčen, že naše budoucnost tkví ve vzdělání, především v tom 
technickém, a že dokážeme změnit image kraje z ocelového na technologické srdce republiky 

Vize naší koalice, kterými chceme náš region posunout dál, naleznete v našem programovém prohlášení, které 
je veřejně přístupné na webových stránkách kraje 

Ivo Vondrák
hejtman Moravskoslezského kraje

Základní informace o kraji
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ské památkové rezervace (centra Příbora, Nového Jičína a Štramberka)  Zámeckými skvosty kraje jsou sídla 
v Hradci nad Moravicí, v Raduni, v Kravařích na Opavsku či ve Fulneku  Mezi nejvýznamnější hrady patří Sovinec 
na Rýmařovsku, Starý Jičín a Hukvaldy v Pobeskydí  Specifikem regionu jsou podmínky pro průmyslovou turis-
tiku (Technické muzeum automobilů v Kopřivnici, Vagonářské muzeum ve Studénce, Hornické muzeum v Os-
travě-Petřkovicích, areál Dolních Vítkovic, NKP Důl Michal aj )  Fandové vodních sportů s oblibou sjíždějí řeku 
Moravici nebo Odru, ti, kteří dávají přednost rekreaci u vodních ploch, navštěvují nádrže Žermanice a Těrlicko, 
v menší míře zatím Slezskou Hartu  Lázeňství v kraji je založeno na využití léčebných účinků jodobromové vody 
v lázních Darkov s rehabilitačním ústavem, od počátku 90  let existuje nové lázeňské sanatorium v Klimkovicích 
s architektonicky zajímavými budovami 2 

2 Dle Statistické ročenky Moravskoslezského kraje 2016

Moravskoslezský kraj – jeden ze čtrnácti krajů České republiky – zaujímá severovýchodní část státu při česko-
-slovensko-polské státní hranici  Na severu a východě sousedí s Polskou republikou, konkrétně s vojvodstvím 
Slezským a Opolským  Jihovýchodní hranici sdílí se slovenským krajem Žilinským  V rámci krajského uspořádání 
ČR jsou jeho sousedy na jihu kraj Zlínský a na jihozápadě Olomoucký 

Moravskoslezský kraj je počtem přes 1,215 milionu obyvatel třetí nejlidnatější v ČR, se svými 300 obcemi však 
patří k regionům s nejmenším počtem sídel  Tomu odpovídá i hustota osídlení 224 obyvatel na kilometr čtvereč-
ní, přičemž týž údaj pro celou ČR je 134 obyvatel na 1 km2  Průměrná rozloha katastru obce 18,1 km2 je druhá 
největší v republice a je o necelých 50 % větší než katastr průměrné obce v ČR (12,6 km2)  V obcích do 499 oby-
vatel bydlí jen necelá 2 % obyvatel, v obcích od 500 do 4 999 obyvatel okolo 25 % obyvatel, v obcích od 5 000 
do 19 999 obyvatel žije 14 % občanů kraje  Většina obyvatel kraje (přes 60 %), což je v rámci ČR výjimečné, 
žije ve městech nad 20 tisíc obyvatel  V krajské metropoli Ostravě žije téměř 300 tis  obyvatel, tj  zhruba čtvrtina 
obyvatel kraje  Dalšími velkými městy s počtem obyvatel nad 50 tisíc jsou Havířov (78,7 tis ), Karviná (59,2 tis ), 
Opava (58,4 tis ) a Frýdek-Místek (57,3 tis ) 1 

Moravskoslezský kraj je členěn na spádové obvody, jejichž jádra tvoří 22 obcí s rozšířenou působností: Bílovec, 
Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlu-
čín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Ostrava, Rýmařov, Třinec a Vítkov 

Kraj se po zániku Československa ocitl v poloze severovýchodního pohraničí, na hranicích s Polskem a Sloven-
skem, nejvíce vzdáleného od přímých kontaktů s metropolí státu a s hospodářskými podněty z vyspělých zemí 
EU  Dálnice D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Bohumínem o délce téměř 80 km řeší dopravní obslužnost a eko-
nomické oživení  Silniční komunikační systém dále doplňují hlavní mezinárodní silnice I/11 (E 75): Opava – Ostra-
va – Český Těšín – Mosty u Jablunkova a I/48 (E 462): Nový Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín, které procházejí 
východní částí kraje  Moravskoslezský kraj protínají dva železniční tahy evropského významu, elektrifikované tra-
tě č  270 a č  320  Trať č  270 je významným úsekem hlavní železniční trasy ČR Praha – Bohumín  Dosažitelnost 
regionu letecky je zabezpečována prostřednictvím mezinárodního letiště v Mošnově, druhého největšího letiště 
v ČR, jehož délka přistávací dráhy 3 500 m umožňuje přistávání všech kategorií letadel bez omezení  

Region Moravskoslezského kraje je vybaven kvalitním systémem školního vzdělávání  Na 442 základních ško-
lách plní povinnou školní docházku 101 518 žáků  Oborově širokou škálu 137 středních škol (z toho 42 vyuču-
jících v oboru gymnázií) a 2 konzervatoří doplňuje 13 vyšších odborných škol a 5 vysokých škol (Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola podniká-
ní Ostrava a Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov), které svými 16 fakultami 
zabezpečují výuku pro více než 38 000 studentů 

Na  jednoho lékaře připadá v  rámci kraje 234 obyvatel, přičemž v  jednotlivých okresech tato hodnota kolísá 
mezi 164 (okres Ostrava-město) a 301 (okres Bruntál)  V celém kraji je k dispozici 5 840 lůžek v 18 nemocnicích 
a dalších 2 931 lůžek v odborných léčebných ústavech a léčebnách dlouhodobě nemocných  

Tradičními kulturními centry regionu jsou Ostrava, Opava a pro území Těšínska, s významnou polskou menšinou, 
Český Těšín  V kraji nalezneme velké množství divadel, muzeí, galerií a kin  V Ostravě dále sídlí mezinárodně 
známá Janáčkova filharmonie  Milovníci literatury mohou využívat více než 400 knihoven  Města a obce nabízejí 
pestrou škálu sportovního vyžití prostřednictvím stadionů, víceúčelových hal a stovek hřišť, tělocvičen, koupa-
lišť a bazénů  Kromě kulturního a sportovního vyžití ve městech a obcích poskytuje malebná a pestrá příroda 
severní Moravy a Slezska nesčetné možnosti pro rekreaci, turistiku, poznávání kulturních památek a léčebné 
pobyty  V letním období skýtá region díky rozsáhlé síti turistických tras podmínky pro pěší turistiku a cykloturis-
tiku, v zimě pak jsou horské celky Hrubého Jeseníku a Beskyd vyhledávanými centry běžeckého a sjezdového 
lyžování  Moravskoslezský kraj se může pochlubit mnoha kulturními památkami, na jeho území se nachází měst-

1 Dle Statistické ročenky Moravskoslezského kraje 2016
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Orgány Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Výbory zastupitelstva
  Rada Moravskoslezského kraje Komise rady
  Hejtman Moravskoslezského kraje  Zvláštní orgány
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo kraje
vykonává samosprávu, je mu ze zákona vyhrazeno předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, před-
kládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordi-
novat rozvoj územního obvodu, schvalovat územní plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní 
obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit 
příspěvkové organizace atd 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má 65 členů a jeho zasedání jsou ze zákona veřejná 

Složení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve funkčním období 2012-2016
• Česká strana sociálně demokratická 24 mandátů
• Komunistická strana Čech a Moravy 20 mandátů
• Občanská demokratická strana 9 mandátů
• Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 7 mandátů
• Nezávislí 5 mandátů

Složení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve funkčním období 2016-2020
• ANO 2011 22 mandátů
• Česká strana sociálně demokratická 14 mandátů
• Komunistická strana Čech a Moravy 9 mandátů
• Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 8 mandátů
• Občanská demokratická strana 6 mandátů
• Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura a Strana Práv Občanů 6 mandátů 

Ustavující zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje po volbách se konalo dne 10  11  2016  V tento 
den byl do funkce hejtmana Moravskoslezského kraje zvolen prof  Ing  Ivo Vondrák, CSc , a dále byli zvoleni 
Mgr  et Mgr  Lukáš Curylo do funkce 1  náměstka hejtmana kraje, Ing  Jakub Unucka, MBA, Ing  Jaroslav Kania, 
MUDr  Martin Gebauer, Jan Krkoška, Mgr  Stanislav Folwarczny a Jiří Navrátil do  funkcí náměstka hejtmana 
kraje a Jarmila Uvírová do funkce náměstkyně hejtmana kraje  Dalšími členy Rady MS kraje byli zvoleni Ing  Vít 
Slováček a Radomíra Vlčková  Zastupitelstvo kraje zřídilo ve funkčním období 2016-2020 12 výborů a zvolilo 
jejich předsedy a členy 

Krajská samospráva
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Informace o činnosti Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2016

V roce 2016 se uskutečnilo 6 zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, z toho 4 zasedání se konala 
ve funkčním období 2016–2016 a 2 zasedání se již konala v novém funkčním období 2016–2020  V rámci těch-
to zasedání bylo přijato celkem 579 usnesení (478 ve funkčním období 2012–2016 a 101 ve funkčním období 
2016–2020), jejichž plnění zastupitelstvo pravidelně kontrolovalo 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje mj .:
• schválilo Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31  12  2015
• souhlasilo s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2015 bez výhrad a schválilo závěrečný 

účet Moravskoslezského kraje za rok 2015 
• schválilo rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2017 
• rozhodlo schválit rozpočet Regionálního rozvojového fondu na rok 2017
• schválilo projekt „Výměna pozitivních zkušeností“, předkládaného do Operačního programu INTERREG V-A 

Česká republika – Polsko 2014–2020, předpokládané náklady 8,21 mil  EUR, předpokládaná doba realizace 
v letech 2016–2019

• rozhodlo uzavřít Dohodu o spolupráci mezi provincií Hebei (Čínská lidová republika) a Moravskoslezským kra-
jem 

• rozhodlo schválit Statut „Fondu sociálních služeb“ 
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Muzeum automobilů TATRY“ předkládaného do Integrovaného regionál-

ního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 123 000 000 Kč a předpokládanou dobou 
realizace v letech 2016–2019

• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, před-
kládaného do  Integrovaného regionálního operačního programu s  předpokládanými náklady projektu 
123 000 000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016–2019

• rozhodlo přistoupit k „Prohlášení k politice soudržnosti regionů EU po roce 2020“
• rozhodlo uzavřít „Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I  třídy“
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Foster excellence in the Moravian-Silesian Region“, připravovaného do Pro-

gramu HORIZONT 2020, s předpokládanými náklady projektu 22 000 000,- Kč a předpokládanou dobou re-
alizace v letech 2017–2022

• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“, předkládaného do Integro-
vaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady projektu 32 000 000 Kč a předpoklá-
danou dobou realizace v letech 2016–2019

• rozhodlo uzavřít Dohodu o navázání přátelských vztahů mezi provincií Jiangsu (Čínská lidová republika) a Mo-
ravskoslezským krajem

• schválilo „Koncepci prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2017–2021“
• schválilo zahájit přípravu projektu „Dluhové poradenství a navyšování finanční gramotnosti v Moravskoslez-

ském kraji“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Genderově korektní Moravskoslezský kraj“ do výzvy Operačního programu 

Zaměstnanost, prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
• vzalo na vědomí „Závěrečnou zprávu o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů realizova-

ných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007–2013“
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“, fi-

nancovatelného z  Integrovaného regionálního operačního programu s  předpokládanými náklady projektu 
25 000 000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017–2020

• rozhodlo uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací mezi Moravskoslezským 
krajem a statutárním městem Ostrava

Zastupitelstvo kraje dále rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci těchto programů:
• „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016“
• „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji v roce 2016“
• „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2016“

• „Drobné vodohospodářské akce pro roky 2016/2017“
• „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách 

na rok 2016“
• „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“
• „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 

2016“
• „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016“
• „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených 

lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016“
• „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro obča-

ny se zdravotním postižením na rok 2016“
• „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 

2016“
• „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016“
• „Komplexní intenzivní lůžková léčebně rehabilitační péče dětských pacientů s DMO“
• „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“
• „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“
• „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním 

postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2016“
• „Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016“
• „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2016“
• „Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok
• „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“
• „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2016“
• „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016“
• „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017“
• „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015“
• „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2016“
• „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016“
• „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“
• „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2016“
• „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“
• „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016“
• „Lodní doprava na Slezské Hartě – velkokapacitní loď a provoz“
• „Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických 

lékařů pro děti a dorost na rok 2016“
• „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“
• „Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 

1  výzva“
• „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“
• „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016“
• „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2016/2017“
• „Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017“
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Rada kraje

je výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva 

Radě je vyhrazeno zabezpečovat a kontrolovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat 
vedoucí odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, rozhodovat o majetkoprávních úkonech atd 

Rada Moravskoslezského kraje má 11 členů a její schůze jsou ze zákona neveřejné  Schůzí rady se s hlasem 
poradním účastní ze zákona ředitel krajského úřadu 

Složení Rady Moravskoslezského kraje do 10 . 11 . 2016
Miroslav Novák (ČSSD) 
hejtman kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích bezpečnosti a krizové-
ho řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů a financí 

JUDr . Josef Babka (KSČM)
1  náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úseku legislativy 

Mgr . Věra Palková (ČSSD)
náměstkyně hejtmana kraje 
členka zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo jí svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úseku školství a mládeže, sportu 
a tělovýchovy 

Ing . Jiří Martinek (ČSSD) 
náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úseku zdravotnictví 

Mgr . Daniel Havlík (ČSSD)
náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na  úsecích dopravy, silničního 
hospodářství, životního prostředí a zemědělství 

Ing . RSDr . Svatomír Recman (KSČM) 
náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích sociálních věcí, kultury 
a památkové péče 

Martin Sikora (ČSSD) 
náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích regionálního rozvoje, 
evropských fondů a operačních programů 

Ing . Ivan Strachoň (KSČM)
náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích investic a majetku, 
územního plánování a cestovního ruchu 

Další členové rady kraje:
PhDr . Jaroslav Dvořák (ČSSD) 
člen zastupitelstva a rady kraje 

Tomáš Hanzel (ČSSD) 
člen zastupitelstva a rady kraje 

RSDr . Karel Kuboš (KSČM) 
člen zastupitelstva a rady kraje

Složení Rady Moravskoslezského kraje od 11 . 11 . 2016
Zastupitelstvo kraje dále svěřilo hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje úkoly na úsecích:

prof . Ing . Ivo Vondrák, CSc . (ANO 2011)
hejtman kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích strategického rozvoje, 
zahraničních vztahů a bezpečnosti 

Mgr . et Mgr . Lukáš Curylo (KDU-ČSL) 
1  náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úseku kultury a památkové 
péče 

Ing . Jakub Unucka, MBA (ODS) 
náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích chytrého regionu, do-
pravy a silničního hospodářství 
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Ing . Jaroslav Kania (ANO 2011) 
náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích financí, investic a ma-
jetku 

MUDr . Martin Gebauer (ANO 2011) 
náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úseku zdravotnictví 

Jan Krkoška (ANO 2011) 
náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích regionálního rozvoje 
a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů 

Jarmila Uvírová (ANO 2011)
náměstkyně hejtmana kraje
členka zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo jí svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích životního prostředí a ze-
mědělství 

Mgr . Stanislav Folwarczny (ODS)
náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích školství a sportu 

Jiří Navrátil (KDU-ČSL) 
náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů v sociální oblasti 

Další členové rady kraje:
Radomíra Vlčková (ANO 2011)
členka zastupitelstva a rady kraje

Ing . Vít Slováček (KDU-ČSL)
člen zastupitelstva a rady kraje

Informace o činnosti Rady Moravskoslezského kraje v roce 2016

V roce 2016 se uskutečnilo celkem 30 schůzí Rady Moravskoslezského kraje a bylo přijato celkem 2082 usne-
sení, jejichž plnění rada pravidelně kontrolovala  Rada kraje připravovala a projednávala návrhy a podklady pro 
jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a  zabezpečovala plnění zastupitelstvem přijatých usnesení  
Rada mimo jiné schválila celkem 564 rozpočtových opatření v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje a pro-
jednala v souladu se zákonem o veřejných zakázkách celkem 210 veřejných zakázek 

Rada Moravskoslezského kraje mj .:
• schválila základní rámec návrhu rozpočtu kraje na rok 2017
• rozhodla o vyhlášení dotačních programů na rok 2016 v různých oblastech působnosti kraje
• rozhodla vyhlásit soutěž „Inovační firma Moravskoslezského kraje“ pro rok 2016
• rozhodla vyhlásit soutěž „Lady Business Moravskoslezského kraje“ za rok 2016
• rozhodla vyhlásit soutěž „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2015/2016 a následně 

schválila návrh na ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v kraji a návrh na ocenění škol 
v rámci soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2015/2016

• schválila návrhy na udělení Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pedagogickým pracovníkům
• rozhodla ocenit nejúspěšnější žáky středních škol v kraji ve školním roce 2015/2016
• rozhodla vyhodnotit nejúspěšnější sportovce, sportovní družstva, trenéry a cvičitele Moravskoslezského kraje 

za rok 2016 a nejúspěšnější sportovce v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2016
• rozhodla uvést do „síně slávy“ Danu Zátopkovou a Emila Zátopka v rámci ankety Sportovec roku Moravsko-

slezského kraje za rok 2016
• podpořila závěry Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje směřující k výzvě vládě České 

republiky ve věci nalezení urychleného, efektivního, časově rozloženého a systémového řešení utlumení těžby 
černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru, vyzvala vládu České republiky k urychlenému nalezení efektivního 
a proveditelného řešení situace ve společnosti OKD, a  s , v zájmu co nejdelšího zachování těžby a vytěžení 
dostupných zásob a požádala ji, aby veškeré kroky v rámci připravovaného řešení konzultovala s orgány Mo-
ravskoslezského kraje

• schválila rozvojový program Moravskoslezského kraje „KVALITA 2016–2020“, jehož cílem je systematická 
a dlouhodobá podpora kvality vzdělávání ve středních školách zřizovaných krajem

• rozhodla uzavřít Memorandum o  spolupráci mezi Moravskoslezským krajem, Krajskou hospodářskou ko-
morou Moravskoslezského kraje a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, jehož cílem je i nadále 
konstruktivní a koordinovaná spolupráce v  různých oblastech regionálního rozvoje, zejména se zaměřením 
na podnikatelskou a municipální sféru

• schválila Kritérium k ocenění škol v on-line soutěži „Kvíz“ v rámci projektu „Kraje pro bezpečný internet“
• rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy v letech 2020 

až 2034 s Českou republikou, Asociací krajů České republiky a ostatními kraji
• rozhodla uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje nízkoemisních druhů dopravy se společností 

RWE Energo, s  r  o 
• rozhodla uzavřít Sektorovou dohodu Moravskoslezského kraje pro energetiku mezi Moravskoslezským kra-

jem, Asociací energetických manažerů, z  s  a organizací kraje Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jíz-
dárně 30, příspěvková organizace, jejímž cílem je mj  zajistit koordinaci aktivit zúčastněných subjektů na trhu 
práce směřujících k rozvoji lidských zdrojů v oblasti energetiky a nastavit formy vzájemné spolupráce při pod-
poře a rozvoji středního technického vzdělávání a jeho sladění s požadavky trhu práce

• zmocnila hejtmana kraje k podpisu „Memoranda o koordinované spolupráci při přípravě a prosazování reali-
zace propojení regionů Moravy, Slezska a severozápadního Slovenska dopravní infrastrukturou“

• souhlasila s  doplněním III  etapy plánu souvislých oprav silnic II  a  III  tříd v  roce 2016 v  ceně převyšující 
2 mil  Kč včetně DPH

• schválila pravidla pro udílení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje“
• souhlasila s účastí kraje na veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 2016 v Praze
• rozhodla poskytnout věcný dar pro vítězku ankety Moravskoslezská sestra 2016 u příležitosti slavnostního 

vyhlášení
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• rozhodla uzavřít Memorandum o porozumění s Brestskou oblastí Běloruské republiky 
• rozhodla o udělení Ceny Knihovnická K2 v kategorii Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje pro rok 

2016
• rozhodla pokračovat v činnosti Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje a jmenovala její 

členy
• zřídila v novém volebním období 7 komisí rady kraje a jmenovala jejich předsedy a členy

Rada kraje vydala tato nařízení:
• 2/2016, kterým se zrušuje nařízení Moravskoslezského kraje č  1/2010, kterým se vydává závazná část Plánu 

oblasti povodí Odry pro správní obvod Moravskoslezského kraje a závazná část Plánu oblasti povodí Moravy 
pro správní obvod Moravskoslezského kraje

• 3/2016, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č  1/2014, kterým se stanoví podmínky k zabezpe-
čení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany

•  4/2016, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č  2/2011, kterým se vydává Požární poplachový 
plán Moravskoslezského kraje

Vize 2024  
Nová energie  

pro Moravskoslezský kraj
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Moravskoslezský kraj úspěšně dokončí hospodářskou transformaci a vrátí se mezi hlavní rozvojové póly České 
republiky  Budeme krajem, ve kterém lidé zůstávají nebo kam se vracejí, protože jsou zde příznivé podmín-
ky pro kvalitní život  V centru s pulzující a atraktivní metropolí Ostravou, s mimořádnou koncentrací obyvatel 
a svébytnou kulturou v pestré paletě měst a obcí kraje, s územím plným udržované zeleně a kvalitního veřejného 
prostoru, lemovaným malebnými Beskydami a Jeseníky, které jsou rychle a pohodlně přístupné pro obyvatele 
i návštěvníky kraje 

Jsme kraj, který ctí svou průmyslovou historii a dovede ji zhodnotit chytrým propojením moderních technologií 
a vzdělaných lidí  Kraj, který nabízí mimořádné příležitosti pro všechny, kteří přiloží ruce, hlavy i srdce ke spo-
lečnému dílu  

Kraj, který nabízí důstojné podmínky pro ty, kteří svou práci pro společnost již odvedli a chtějí si užívat zaslou-
ženého odpočinku  Kraj, který není na okraji, ale naopak v centru silného, dopravně propojeného a spolupracu-
jícího středoevropského regionu s přilehlými oblastmi Polska a Slovenska 

Tuto novou energii chceme vnést do našeho kraje s následujícím koaličním programem na volební období 2016 
až 2020 i s výhledem na další léta 

Podnikavější a zaměstnanější kraj
Posuneme se mezi 3 nejlepší kraje v ČR (mimo Prahu) v ekonomické výkonnosti a podnikavosti 

Lépe propojíme podnikání s vědou a výzkumem ke zvýšení úspěšnosti našich firem na světových trzích – nabíd-
neme k tomu špičkové Moravskoslezské inovační centrum 

Vytvoříme přívětivé podmínky k rozvoji podnikání, jak pro již fungující firmy, tak pro přicházející investory – roz-
vineme služby agentury MS Invest 

Zajistíme informace o nabídce a poptávce na trhu práce a jejich využití pro kariérové poradenství i vzdělávání 
obyvatel – využijeme MS Pakt zaměstnanosti 

Vzdělanější kraj
Chceme být nejlepším krajem v řízení kvality vzdělávání a v jeho propojování s praxí 

Zaměříme se na zvyšování kvality a aktuálnosti vzdělávání ve všech školách a vzdělávacích organizacích na úze-
mí kraje 

Specificky podpoříme rozvoj technického školství a vybudujeme moderní oborová centra pro technické vzdě-
lávání 

Zlepšíme rozvoj dovedností pro život a práci ve 21  století, jako je komunikace v angličtině, podnikavost nebo 
využívání moderních technologií 

Kulturnější kraj
Posílíme image významného kulturního centra v ČR 

Podpoříme obnovu památek a jejich aktivní využívání k rozvoji kultury na celém území kraje 

Zlepšíme podmínky pro kulturní akce, jak tradiční, tak nové 

Využijeme moderní urbanismus k rozvoji území kraje  Postavíme novou Moravskoslezskou vědeckou knihovnu 

Chytřejší kraj
Budeme lídrem České republiky ve využívání konceptu Smart region pro občany 

Využijeme výhody nových technologií pro zkvalitnění života obyvatel a návštěvníků 

Prosadíme a podpoříme realizaci klíčových staveb a služeb k zajištění kvalitní infrastruktury 

Budeme usilovat o lepší a rychlejší propojení kraje uvnitř i se světem – dopravou i internetem 

Čistější kraj
Překonáme image kraje s mimořádně znečištěným ovzduším 

Zasadíme se o snižování emisí na úroveň platných limitů v aglomeraci OV-FM-KA a udržíme kvalitu ovzduší 
v dalším území 

Snížíme množství biologicky rozložitelných odpadů na skládkách 

Vytvoříme program „Čistý MS kraj“, včetně soutěže „Čistá obec v MS kraji“ 

Atraktivnější kraj
Získáme pověst místa skvěle vybaveného pro aktivní život obyvatel i jako lákavý turistický cíl 

Podpoříme rozvoj znevýhodněných částí kraje – Karvinska, Bruntálska a Vítkovska 

Lépe využijeme turistický potenciál kraje – rozmanitost krajiny a výhodnou polohu u hranic s Polskem a Sloven-
skem 

Zlepšíme spolupráci s Ostravou při budování atraktivit nadregionálního významu pro obyvatele i návštěvníky 
kraje 
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Zdravější kraj
Posuneme se mezi 3 nejlepší kraje v kvalitě zdravotních služeb a spokojenosti pacientů 

Sjednotíme metody řízení a zajistíme průhledné finanční hospodaření samostatných krajských nemocnic 

Podpoříme inteligentní obměnu lékařské přístrojové techniky a realizaci potřebných investičních akcí 

Budeme usilovat o chytré zdravotnictví – zapojením pacientů do sdílení dat s lékaři k urychlení péče v akutních 
případech 

Soudržnější kraj
Chceme patřit k nejlepším krajům v kvalitě a dostupnosti sociálních služeb pro občany kraje 

Posílíme síť kvalitních sociálních služeb, rychle a efektivně reagujících na měnící se potřeby kraje a jeho obyvatel 

Budeme prosazovat aktivní přístup ke stárnutí s podporou mezigeneračního soužití a dobrovolnictví 

Zavedeme senior pasy a rodinné pasy pro aktivní trávení volného času 

Bohatší kraj
Budeme finančně zajištěným krajem s posílenou dynamikou rozvojových investic 

Zabezpečíme odpovědné a transparentní hospodaření s prostředky kraje 

Zajistíme dostatečné zdroje pro spolufinancování užitečných EU projektů 

Budeme usilovat o modernizaci majetku kraje k dosažení provozních úspor 

Mobilnější kraj
Budeme dobře propojeným krajem, jehož obyvatelé se i z okrajových částí dostanou do krajského města do ho-
diny jízdy veřejnou nebo individuální dopravou 

Lépe přizpůsobíme veřejnou dopravu potřebám občanů z hlediska času, místa, cíle i pohodlí 

Vybudujeme inteligentní sítě pro silnice, od dobíjecích stanic po kapacitní parkoviště u nádraží – chceme chytrou 
dopravu 

Vytvoříme kultivované podmínky pro cestování vlakem s možností odpočívat nebo pracovat 

Bezpečnější kraj
Chceme být bezpečným krajem s velmi dobře fungující bezpečnostní infrastrukturou a výcvikem proti součas-
ným i novým bezpečnostním hrozbám 

Vytvoříme program „Bezpečný kraj“, propojující výzkum a vývoj technologií s jejich využitím pro Integrovaný zá-
chranný systém i k posílení branné výchovy 

Budeme pokračovat v budování systému moderních integrovaných výjezdových center i v podpoře dobrovol-
ných hasičů 

Zlepšíme systémy pasivního bezpečí pro občany kraje, se zvláštním ohledem na zvýšení bezpečí seniorů 

Krajský úřad
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Slovo ředitele

Vážené dámy, vážení pánové,
uplynulý rok byl pro Moravskoslezský kraj a jeho krajský úřad výjimečný  Poprvé v šestnáctileté historii kraj hos-
podařil s přebytkovým rozpočtem, který v závěru roku skončil s rekordním přebytkem přes dvě a půl miliardy 
korun  K výbornému hospodářskému výsledku kraji pomohly předchozí úspory, evropské dotace a nárůst da-
ňových příjmů  Krajský úřad zajišťoval výkon celé této agendy  Jsem hrdý na to, že tento úkol zvládl na vysoké 
profesionální úrovni 

Díky dobrému hospodaření Moravskoslezský kraj obhájil mezinárodní rating A2 se stabilním výhledem, který mu 
udělila ratingová agentura Moody‘s Investors Service EMEA Limited 

Zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje učinili v loňském roce další kroky k tomu, aby byl úřad 
vnímán jako efektivně fungující, komunikující, kompetentní veřejná instituce, která má spokojené klienty a part-
nery  Úřad získal certifikát prokazující splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016, který prokazuje, že 
svou činnost vykonává kvalitně, systematicky, transparentním způsobem založeným na strategickém plánování  
Zavedením systému managementu kvality byl naplněn jeden z dílčích cílů Strategie Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje do roku 2020, která definuje dlouhodobé směry rozvoje krajského úřadu a je také klíčovým 
dokumentem reflektujícím politiku kvality  

Certifikační společnost v roce 2016 zároveň prověřila, jak v krajském úřadu funguje systém řízení přívětivý k ži-
votnímu prostředí, známý pod zkratkou EMAS  Krajský úřad obhájil certifikát ISO 14001, který má celosvětovou 
platnost  V praxi to znamená, že krajský úřad nad rámec legislativních povinností pozitivně motivuje k odpo-
vědnému přístupu k ochraně životního prostředí nejen zaměstnance úřadu a příspěvkových organizací kraje, 
ale také veřejnost  Měřitelnými ukazateli jsou například spotřeba tepla, vody, papíru nebo množství vytříděného 
odpadu  V rámci EMAS také podporujeme rozvoj alternativních druhů dopravy v celém Moravskoslezském kraji, 
využíváme obnovitelné zdroje energie a také se hlásíme k principům SMART regionu  Jsem rád, že uplatňování 
principů systému environmentálního řízení a auditu EMAS je na krajském úřadu samozřejmostí, stalo se součástí 
integrovaného systému řízení 

Rok 2016 byl prvním rokem „ostrého“ provozu unikátního komplexního systému elektronických nákupů nejen 
pro krajský úřad, ale pro všechny příspěvkové organizace řízené krajem  Moravskoslezský kraj byl první v repub-
lice, který tento systém, přinášející úsporu v řádech milionů korun, spustil  

Moravskoslezský kraj loni vyhlásil další program „kotlíkových dotací“, financovaných tentokrát z  evropských 
peněz  Zájem veřejnosti o výměnu starých neekologických kotlů za nové byl obrovský, přesáhl možnosti kraje 
rozdělit mezi domácnosti téměř půl miliardy korun  Jako jediný kraj v republice jsme lidem ke státní dotaci na po-
řízení nového kotle přispěli 5 procent z krajského rozpočtu  Krajský úřad zřídil specializované webové stránky 
a  telefonní linky k programu  Žadatelům o dotaci byli zaměstnanci k dispozici na pravidelných informačních 
dnech v jednotlivých obcích s rozšířenou působností  V budově krajského úřadu byla vyčleněna kancelář, kde 
občané mohli konzultovat své záměry s výměnou kotlů s odborníky  Krajský úřad zároveň distribuoval všechny 
důležité dokumenty obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, aby ulehčil občanům, kteří nemají přístup 
k internetu a výpočetní technice  I tento zvýšený nápor zaměstnanci úřadu zvládli na výbornou, ke spokojenosti 
klientů  

Velmi si také cením přístupu zaměstnanců, kteří vnímají krajský úřad jako společensky odpovědnou organizaci, 
jejich dobrovolného zapojování do různých společensky odpovědných aktivit  

Krajský úřad, coby moderní zaměstnavatel, se dlouhodobě snaží zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců  
Jedním z trendů je pomáhat jim sladit pracovní a rodinný život  I proto vznikla v loňském roce nová firemní mateř-
ská škola Krajánek  Zajištění předškolního vzdělávání dětí zaměstnanců patří k benefitům odpovídajícím Strategii 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2020  

Ing . Tomáš Kotyza
ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA KRAJE

PaedDr . VLASTISLAV KUCHAŘ

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU

Ing . SILVIE SOUČKOVÁ

ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU

Ing . TOMÁŠ KOTYZA

ODBOR  KORPORÁTNÍHO ŘÍZENÍ A KONTROLY 

Ing . IVANA DURCZOKOVÁ

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ

 JUDr . PETR POSPÍŠIL, Ph .D ., LL .M .

ODBOR INFORMATIKY

Ing . TOMÁŠ VAŠICA

ODBOR VNITRA A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

JUDr . VĚRA DOSTÁLOVÁ

ODBOR INVESTIČNÍ A MAJETKOVÝ

Ing . MILAN NOVOTNÝ

ODBOR FINANCÍ

Ing . ANNA KLIMŠOVÁ 

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Bc . VRATISLAVA KRNÁČOVÁ

ODBOR ÚZEM . PLÁNOV ., STAVEB . ŘÁDU A KULTURY

JUDr . MARTA WROBLOWSKÁ

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A CEST . RUCHU A KULTURY 

 Mgr . MARTIN RADVAN, LL .M .

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

  Ing . JAN FILGAS

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU 

 PaedDr . LIBOR LENČO

ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

Mgr . KATEŘINA DOSTÁLOVÁ, MPA

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Mgr . DANIEL RYCHLIK

ODBOR DOPRAVY

Ing . IVO MURAS

03

02

01

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

ODDĚLENÍ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

 TAJEMNICE ŘEDITELE BEZPEČNOSTNÍ MANAŽER INTERNÍ AUDITOŘI

01 .1
ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH A VZTAHŮ ODDĚLENÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 

01 .3

ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
02 .1

ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ODDĚLENÍ SLUŽEB A ÚDRŽBY
02 .3

ODDĚLENÍ AUTODOPRAVY

ODDĚLENÍ ČINNOSTÍ SEKRETARIÁTŮ 

02 .4

01 .4

ODDĚLENÍ PODPORY 
KORPORÁTNÍHO ŘÍZENÍ 03 .1

ODDĚLENÍ KONTROLY PŘÍSPĚVKOVÝCH 
ORGANIZACÍ 03 .3 03 .4

ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
ÚZEMNÍCH CELKŮ

ODDĚLENÍ STÍŽNOSTÍ A KONTROLY
VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

ODDĚLENÍ PRÁVNÍ
04 .1

ODDĚLENÍ LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ

ODDĚLENÍ SPRÁVY SÍTÍ 
A VÝPOČETNÍ TECHNIKY 05 .1

ODDĚLENÍ SPRÁVY DATABÁZÍ A APLIKACÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY GIS A PROJEKTŮ
05 .3

ODDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ A MATRIK
06 .1

ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

ODDĚLENÍ SPISOVÉ SLUŽBY
06 .3

ODDĚLENÍ INVESTIČNÍ
07 .1

ODDĚLENÍ MAJETKOVÉ

ODDĚLENÍ ROZPOČTU
08 .1

ODDĚLENÍ FINANCOVÁNÍ A STÁTNÍ POKLADNY ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ A METODIKY
08 .3

ODDĚLENÍ ZDRAVOTNÍ SPRÁVY
09 .1

ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ 
A ZDRAVOTNÍ PÉČE

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
10 .1

ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE
10 .3

ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
11 .1

ODDĚLENÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
11 .3

ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
12 .1

ODDĚLENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ
A INTEGROVANÉ PREVENCE

ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY
A ZEMĚDĚLSTVÍ 12 .3

ODDĚLENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
12 .4

ODDĚLENÍ HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PRO-
STŘEDÍ A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ODDĚLENÍ SAMOSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

12 .5

12 .6

ODDĚLENÍ SPRÁVY ŠKOL
13 .1

ODDĚLENÍ ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A SPORTU
13 .3

ODDĚLENÍ PŘÍMÝCH NÁKLADŮ
13 .4

ODDĚLENÍ PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE
14 .1

ODDĚLENÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
15 .1

ODDĚLENÍ DOPRAVY
16 .1

ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
16 .3

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ OCHRANY ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ
15 .3

ODDĚLENÍ NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ

01 .2

02 .2

03 .2

04 .2

05 .2

06 .2

07 .2

08 .2

09 .2

10 .2

11 .2

12 .2

13 .2

16 .2

15 .2

14 .2

ODDĚLENÍ FINANCOVÁNÍ ŠKOL
13 .5
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Organizační struktura krajského úřadu k 31 . 12 . 2016 

Počet zaměstnanců krajského úřadu a vzdělanostní struktura zaměst-
nanců MSK zařazených do krajského úřadu k 31 . 12 . 2016

Číslo 
odboru

Zkr. 
odboru

Název 
odboru

Schválený 
počet za

městnanců 
2016

Skutečný 
počet 

31.12.2016
Základní Střední 

odborné
Úplné 

střední
Vyšší 

odborné

VŠ 
bakalář

ský

VŠ 
magis
terský

VŠ dok
torský Celkem

ředitel 5 5 5 5
1 KH odbor kancelář 

hejtmana kraje
29 32 7 7 18 32

2 KŘ odbor kancelář 
ředitele krajského 
úřadu

42 42 7 15 2 16 2 42

3 KON odbor kontroly 
a sdílených služeb

43 41 2 1 38 41

4 POR odbor právní 
a organizační

26 23 4 2 16 1 23

5 INF odbor informatiky 26 26 4 21 1 26
6 VŽ odbor vnitra 

a krajský 
živnostenský úřad

32 31 1 6 4 20 31

7 IM odbor investiční 
a majetkový

47 45 4 41 45

8 FIN odbor financí 43 43 8 3 3 29 43
9 ZDR odbor 

zdravotnictví
26 25 5 3 17 25

10 ÚPS odbor územního 
plánování, 
stavebního řádu 
a kultury

36 34 2 1 30 1 34

11 RRC odbor regionálního 
rozvoje 
a cestovního ruchu

41 41 7 7 27 41

12 ŽPZ odbor životního 
prostředí 
a zemědělství

72 71 2 1 65 3 71

13 ŠMS odbor školství, 
mládeže a sportu

74 71 7 2 5 57 71

14 EP odbor evropských 
projektů

39 37 4 1 32 37

15 SOC odbor sociálních 
věcí

49 49 1 2 7 39 49

16 DSH odbor dopravy 43 41 5 5 31 41
673 657 0 7 69 18 53 502 8

Významné události

LEDEN
13 . ledna – Moravskoslezský kraj spustil ostrý provoz unikátního systému elektronických nákupů, který by měl 
přinést úsporu přes devět milionů korun v prvním roce  Unikátní systém na řízení nákladů zavedl Moravskoslez-
ský kraj jako vůbec první v ČR 

Současně kraj v  rámci strategie zavádění korporátního řízení do veřejné správy jako první v České republice 
spustil komplexní systém elektronických nákupů, a to nejen pro krajský úřad, ale především pro všechny pří-
spěvkové organizace řízené krajem 

14 . ledna – Moravskoslezský kraj se prezentoval na veletrhu Regiontour 2016  Zval na  technické památky, 
folklorní zážitky i na sport, ve spolupráci se třemi partnerskými moravskými kraji (Jihomoravským, Olomouckým 
a Zlínským) vydal Mapu zážitků Moravy a Slezska, obsahující nabídku nejrůznějších turistických cílů a pravidelně 
se opakujících kulturních, gastronomických či sportovních akcí 

18 . ledna – na ostravském výstavišti Černá louka začal 23  ročník největší tuzemské výstavy věnované vytápění 
a úsporám energií Infotherma  Moravskoslezský kraj měl na této výstavě informační stánek  Návštěvníci, kteří 
zvažují výměnu starých kotlů za ekologičtější, tam získali všechny potřebné informace o tom, co je potřebné 
udělat, aby dosáhli na tzv  kotlíkovou dotaci 

19 . ledna – kompletní rekonstrukcí prošlo geriatrické oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov  Zastaralé 
prostory se proměnily v moderní oddělení s komfortním zázemím a špičkovými přístroji  Realizace projektu si 
vyžádala přes 25 milionů korun, které se podařilo Moravskoslezskému kraji, jenž je zřizovatelem nemocnice, 
získat z evropských zdrojů 

20 . ledna – Fakultní nemocnice Ostrava slavnostně otevřela své zcela nové moderní edukační centrum 

Využíváno bude k výuce studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity i studentů VŠB-TUO  Edukační centrum 
je navíc jako jedno z prvních v Evropě vybaveno plně automatizovanou unikátní technikou k přenosům z ope-
račních sálů  Medici tak budou moci sledovat společně s přednášejícím nejen aktuálně probíhající operace, ale 
mohou se vracet i k operacím, které technika zaznamená například v průběhu noci 

21 . ledna – dvanáct osob se zdravotním postižením našlo nový domov v chráněném bydlení Domova Jistoty, pří-
spěvkové organizaci Moravskoslezského kraje, a to ve zrekonstruovaných bytech v ulici Tyršově v Českém Těšíně  

Kompletní rekonstrukce šesti bytů za zhruba 11 milionů korun trvala jeden rok  Díky ní nyní klienti bydlí v jedno-
lůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím 

21 . ledna – představitelé kraje předali novou techniku za více než 330 milionů korun zdravotnické záchranné 
službě, hasičskému záchrannému sboru a vybraným obcím Moravskoslezského kraje  Záchranáři si převzali 
šest sanitních vozidel rendez-vous, profesionální hasiči výškovou techniku – šest automobilových plošin a jeden 
unikátní automobilový žebřík – vybrané jednotky sboru dobrovolných hasičů pak 50 dopravních automobilů 

22 . ledna – výprava mladých talentovaných sportovců reprezentovala náš region na Hrách VII  zimní olympiá-
dy dětí a mládeže České republiky 2016  Her, které jsou určeny především žákům 6  až 9  tříd základních škol 
a víceletých gymnázií, se zúčastnilo 77 mladých sportovců, žáků z více než 20 škol našeho kraje  V bodovém 
hodnocení všech krajů získali skvělé 1  místo  

Své síly změřili talentovaní sportovci ve všech disciplínách olympiády – akrobatickém lyžování, alpských a bě-
žeckých disciplínách, biatlonu, krasobruslení, ledním hokeji, rychlobruslení, snowboardingu – a obsadili i dvě 
doprovodné disciplíny: disco dance a šachy 
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27 . ledna – už potřetí za sebou se Moravskoslezský kraj jako zahraniční partner prezentoval na 22  ročníku 
největšího veletrhu cestovního ruchu na Slovensku – ITF Slovakiatour 2016 v Bratislavě  Expozice kraje nabídla 
návštěvníkům na  90 m² informace, zábavu i  poučení  Letošním tématem stánku byly technické zajímavosti 
v propojení s přírodou  

29 . ledna – Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) Moravskoslezského kraje schválilo 
materiál, který mapuje aktuální možnosti řešení problematiky společnosti OKD  Vládě doporučilo systémové 
a koncepční ukončení těžby černého uhlí  Návrh vychází z požadavku členů krajské tripartity, aby řešení kritické 
situace v OKD mělo co nejmenší negativní dopad na region a jeho obyvatele, ale i na stát 

ÚNOR
2 . února – kompletní rekonstrukci má za sebou rehabilitační oddělení Odborného léčebného ústavu Metylovice 
– Moravskoslezského sanatoria  Úpravy za téměř šest milionů korun odstartovaly v říjnu 2015  Kraj na ně poskytl 
dotaci ve výši dvou milionů korun, další téměř čtyři miliony korun uhradila organizace z vlastních zdrojů  

Úpravami vznikly samostatné cvičebny i pracoviště pro individuální rehabilitaci se speciálními cvičeními (např  
Vojtova metoda nebo Bobath koncept)  Přibyla mořská lázeň pro léčení kožních a respiračních onemocnění, 
prostory pro elektroléčbu, magnetoterapii a vodoléčbu 

4 . února – velvyslankyně Polské republiky J  E  Grażyna Bernatowicz navštívila Moravskoslezský kraj 

11 . února – vítězem jedenáctého ročníku soutěže EY Podnikatel roku Moravskoslezského kraje se stal výkonný 
ředitel společnosti LANEX Rudolf Gregořica  LANEX je přední výrobce technického textilu v České republice 
a ve střední Evropě 

11 . února – v průběhu roku 2015 navštívilo Moravskoslezský kraj podle Českého statistického úřadu 775 061 lidí  

Jde o rekordní počet návštěvníků, který oproti roku 2014 vzrostl o více než deset procent  Téměř 24 procent 
z tohoto počtu představovali zahraniční návštěvníci  Nejvíce zahraničních turistů přijelo v roce 2015 do Morav-
skoslezského kraje ze Slovenska, druhou nejpočetnější skupinou zahraničních turistů byli Poláci  Více než pět ti-
síc návštěvníků dorazilo do Moravskoslezského kraje z Itálie a Finska, zejména díky květnovému mistrovství svě-
ta v ledním hokeji, mezi čtyřmi a pěti tisíci hostů pak z Rakouska, Velké Británie a Spojených států amerických 

18 . února – na jubilejním 25  ročníku veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha 2016, který se konal na vý-
stavišti v pražských Holešovicích, se prezentoval také Moravskoslezský kraj  Ve stánku číslo 535 na ploše 100 
metrů čtverečních byl pro návštěvníky připraven zábavný program – k vidění byl například technický model boha 
Radegasta, který obdivovali i hosté mezinárodní světové výstavy EXPO 2015 v Miláně  Tento model vychází 
z předlohy objektu umístěného v průmyslovém areálu v Dolních Vítkovicích v Ostravě  

18 . února – třicet pět elektronických informačních tabulí s informacemi o odjezdech jednotlivých spojů přibylo 
ve 26 městech díky projektu Poskytování dopravních informací cestujícím-infopanely 

Projekt za zhruba 4,5 milionu korun realizovala společnost Koordinátor ODIS s  r  o , která zajišťuje provoz tabulí  
Finance se podařilo získat z evropských zdrojů, zhruba 600 tisíc doplatil ze svého rozpočtu Moravskoslezský 
kraj 

24 . února – Moravskoslezský kraj uzavřel zámek v Nové Horce pro poskytování sociálních služeb a otevřel nový 
domov pro osoby se zdravotním postižením ve Studénce  Díky transformaci sociálních služeb v regionu tak další 
lidé využívající pobytové sociální služby mohou žít kvalitněji a důstojněji v přirozeném prostředí 

Zámek v Nové Horce je po zámcích v Hošťálkovech, v Jindřichově ve Slezsku a bývalém klášteru Marianum 
v Opavě čtvrtým opuštěným objektem, zcela nevyhovujícím pro poskytování pobytové sociální služby 

BŘEZEN
3 . března – Moravskoslezský kraj prezentoval aktuální nabídku turistických produktů a zajímavých míst regi-
onu na veletrhu cestovního ruchu Dovolená a Region, Lázeňství 2016 na ostravském výstavišti Černá louka  
Prezentace Moravskoslezského kraje poskytla návštěvníkům veletrhu komplexní informace o šesti turistických 
oblastech Moravskoslezského kraje a jejich aktuální nabídce novinek v oblasti cestování, wellness pobytů, zá-
žitků i kulturních akcí 

7 . března – větší komfort a více soukromí získali obyvatelé domova pro seniory v Rooseveltově ulici v Opavě  
Díky společné 45milionové investici Moravskoslezského kraje a  švýcarských fondů do  rekonstrukce budovy 
se podařilo zkvalitnit podmínky pro poskytování sociální služby 41 seniorům starším 65 let, kteří mají sníženou 
soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiných lidí 

15 . března – dobrovolní hasiči a zdravotničtí záchranáři ve Městě Albrechticích se přestěhovali z nevyhovujících 
a zastaralých prostor do moderní novostavby  Práce na stavbě Integrovaného výjezdového centra (IVC) odstar-
tovaly v únoru 2015  Součástí projektu bylo i vybudování dopravního nájezdu od budovy na ulici Opavickou  
Na zpracování projektové dokumentace kraj poskytl dotaci 335 tisíc korun, výstavba nového střediska, kde je 
pod jednou střechou jednotka sboru dobrovolných hasičů a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského 
kraje, si vyžádala spolu s vybavením necelých 28 milionů korun  Téměř 24 milionů se podařilo získat z evrop-
ských peněz, zbytek doplatil kraj ze svého rozpočtu 

16 . března – pacientům z frýdecko-místeckého regionu opět slouží prostory nově zrekonstruovaného aneste-
ziologicko-resuscitačního oddělení  Na zakoupení monitorovacího systému a pěti polohovacích lůžek se Morav-
skoslezskému kraji podařilo získat dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši pět milionů korun 

24 . března – o situaci v těžební společnosti OKD/NWR a také o připravených opatřeních jednali v Karviné minis-
tři Jan Mládek a Michaela Marksová s odborovými předáky horníků Ostravsko-karvinských dolů, zástupci měst 
a obcí Karvinska a vedením společnosti OKD  Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek připomněl jednotlivá 
opatření, například přípravu průmyslové zóny Barbora a příspěvky pro horníky  Jednání s manažery OKD shrnul 
následovně: „Jednali jsme s vedením OKD a chtěli jsme slyšet jasné slovo, jak si to představují s propouštěním 
v letošním roce, jaké mají plány  Dozvěděli jsme se pouze to, co napsali Úřadu práce v Ostravě, tedy že chtějí 
propustit k 1  červenci až 345 zaměstnanců z různých závodů OKD  Což by mělo proběhnout pokud možno 
na dobrovolné bázi těch, kteří o to projeví zájem  Ujištění, zda nebude následovat ve druhé polovině roku další 
propouštění, jsme nedostali “

30 . března – Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, která je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, 
pořídila pro pacienty nový počítačový tomograf (CT)  Nový přístroj rychleji a přesněji zpracovává snímky, má lepší 
rozlišení, a tím i lepší diagnostiku  Pro pacienty je celé vyšetření komfortnější, vyšetřovací doba je kratší, a navíc 
je snížena radiační zátěž 

DUBEN
1 . dubna – na hradě Sovinec na Bruntálsku se otevřela unikátní část podzemní chodby, která byla dosud ve-
řejnosti nepřístupná  

Podzemní prostory dlouhé 82 metrů se dočkaly opravy za zhruba 5,5 milionu korun  Moravskoslezskému kraji 
se na projekt podařilo získat 4,6 milionu korun z evropských peněz, zbytek doplatil kraj ze svého rozpočtu  
Obnovou prošla nejen část doposud zavalené chodby ze 17  století, ale také hradní příkop a část barokního 
opevnění 

4 . dubna – ministr vnitra Milan Chovanec se při návštěvě regionu setkal v Ostravě s vedením Moravskoslezské-
ho kraje, prohlédl si Integrované výjezdové centrum (IVC) v Ostravě-Jihu a ve Frýdku-Místku besedoval společně 
s veřejností na téma aktuální bezpečnostní situace a migrace 
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5 . dubna – Ostrava se stala již potřetí dějištěm „Britského dne“, unikátní akce Britské obchodní komory ve spo-
lupráci s Moravskoslezským krajem a městem Ostrava  Britský den je ukázkou výjimečné spolupráce firem, 
podnikatelů, neziskových organizací a státních institucí, která reaguje na potřebu rozvoje a spolupráce českých 
malých a středních podniků  Důraz je kladen především na sdílení zkušeností z praxe a inovace v podnikání 

5 . dubna – velvyslankyně Norského království J  E  Siri Ellen Sletner navštívila Moravskoslezský kraj 

6 . dubna – moravskoslezský hejtman Miroslav Novák předal ceny za společenskou odpovědnost za rok 2015  
Do sedmého ročníku soutěže, kterou vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR, se při-
hlásilo rekordních 70 uchazečů – firmy, obce a společnosti veřejného sektoru  

V kategorii obcí s rozšířenou působností v soutěži zvítězilo město Kopřivnice, mezi ostatními obcemi si nejvyšší 
cenu odnesla obec Otice  Z firem do padesáti zaměstnanců obsadila první místo společnost Park Inn by Radis-
son Hotel Ostrava  V kategorii do 250 zaměstnanců zvítězila společnost Technické služby Opava  Absolutním 
vítězem v kategorii firem nad 250 zaměstnanců se stala společnost Ostravské vodárny a kanalizace  V kategorii 
organizace veřejného sektoru získaly 1  místa spolek Družstvo NAPROTI a Nemocnice ve Frýdku-Místku  

7 . dubna – unikátní Integrované výjezdové centrum (IVC) za zhruba téměř 260 milionů korun vyrostlo na Letišti 
Leoše Janáčka v Ostravě  Zastaralé stanoviště letištních hasičů nahradila moderní budova, do které se nastěho-
vali i zdravotničtí záchranáři  Finance na stavbu, ve které sídlí pod jednou střechou Hasičská záchranná služba 
Letiště Ostrava a Zdravotnická záchranná služba MSK, se Moravskoslezskému kraji podařilo v plné výši získat 
z evropských zdrojů  

14 . dubna – osmnáct uživatelů sociální služby se přestěhovalo ze Zámku Dolní Životice do Domova pro osoby 
se  zdravotním postižením v Horním Benešově na Bruntálsku  Stavba areálu se dvěma třípodlažními domky 
za zhruba 26 milionů korun odstartovala v roce 2014  Dvacet milionů korun se kraji podařilo získat z Regionál-
ního operačního programu, šest milionů korun doplatil ze svého rozpočtu 

Patnáct mužů a tři ženy s mentálním a vícenásobným postižením nyní žije v pěti domácnostech s jednolůžkový-
mi a dvoulůžkovými pokoji 

19 . dubna – do moderní, architektonicky výrazné budovy ve Frýdecké ulici v Třinci se přestěhovali krajští profe-
sionální hasiči, policisté a třinečtí strážníci  Stavba Integrovaného výjezdového centra (IVC) za téměř 250 milionů 
korun definitivně vyřešila nevyhovující podmínky, ve kterých dosud složky Integrovaného záchranného systému 
(IZS) na Třinecku operovaly 

Bezpečnostní složky mají v nové budově k dispozici technologické, servisní a provozní prostory a sociální záze-
mí  Součástí areálu je sportoviště s běžeckou dráhou a multifunkčním hřištěm a požární cvičná věž  

22 . dubna – Archeopark v Chotěbuzi – jedna z nejvýznamnějších pravěkých a středověkých památek Těšín-
ského Slezska, která je rekonstrukcí slovanského sídliště z poloviny 8  až 11  století – se po dvouleté pauze 
opět otevřel veřejnosti  Návštěvníci se tak mohou vrátit o více než tisíc let zpátky do historie, lovit, bojovat, vařit, 
vyrábět šperky a nádobí se svými slovanskými předky 

25 . dubna – čtvrtý komplex Integrovaného výjezdového centra už slouží  Profesionální hasiči, ostravští městští 
policisté a zdravotničtí záchranáři se už zabydleli v třípodlažní budově Integrovaného výjezdového centra (IVC) 
v ostravském městském obvodu Ostrava-Jih  Stavba mezi ulicemi Františka Formana a Kaminského si vyžádala 
téměř 250 milionů korun  Většinu nákladů pokryly evropské dotace, kraj se podílel na financování nového výjez-
dového centra 15 procenty 

KVĚTEN
2 . května – kraj vyhodnotil „staré“ kotlíkové dotace – v některých obcích lidé vyměnili více než polovinu starých 
kotlů na tuhá paliva za nová ekologická topidla, snížilo se množství emisí vypuštěných do ovzduší  Z přibližně 
šesti tisíc podaných žádostí se zrealizovalo něco přes čtyři tisíce výměn  Díky kotlíkové dotaci z let 2012 až 2015 
se podařilo snížit například emise benzo(a)pyrenu o zhruba 70 kilogramů, což je více, než vyprodukoval těžký 
průmysl v Moravskoslezském kraji za celý rok 2013 

3 . května – za nejlepší záchranářský čin roku 2015 byli oceněni zástupci Hasičského záchranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje Zlatým záchranářským křížem, který převzali z rukou prezidenta České republiky Miloše 
Zemana  Za profesionální zásah při nehodě osobního vlaku Pendolino SC 512 a nákladního automobilu ve Stu-
dénce obdrželo odznaky Zlatého záchranářského kříže a diplomy 25 zástupců moravskoslezských bezpečnost-
ních složek a tým profesionálních hasičů z Hasičské stanice Ostrava-Zábřeh 

6 . května – předseda vlády Bohuslav Sobotka spolu s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou 
a ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje jednali o aktu-
ální situaci v OKD s regionálními zaměstnavateli, představiteli odborů, zaměstnanci společnosti OKD a zástupci 
měst a obcí, dotčených těžbou  

17 . května – Moravskoslezský kraj spustil do ostrého provozu portál Transmise  Tento elektronický systém 
zrychluje výměnu informací mezi krajskými zdravotnickými zařízeními – nemocnicemi a  ambulancemi – část 
portálu umožňuje také pacientům bezpečně přes internet nahlédnout do vlastních zdravotních záznamů a do-
kumentace 

Portál Transmise byl pořízen v rámci projektu Sanitní vozy a služby e-Health, spolufinancovaného z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj  Celkové výdaje projektu činily zhruba 90 milionů korun – sanitní vozy byly pořízeny 
za zhruba 74 milionů korun, systém e-Health za 15,7 milionu korun, zbytek tvořily náklady na přípravu projektu 

19 . května – Moravskoslezský kraj navštívila sedmičlenná delegace z  čínské provincie Shanxi (Šan-si), ve-
dená viceguvernérem Zhang Fumingem  Jednali o možnostech spolupráce obou regionů, zúčastnili se  také 
konference Brokerage event – Biotechnologie a bioinformatika, kterou pořádá Agentura pro regionální rozvoj  
Zajímali se zejména o rozvoj vědy, nových technologií, oblast strojírenství a těžkého průmyslu, a také o kulturu 
a památkovou péči  Na závěr schůzky podepsali Záznam z jednání mezi provincií Shanxi Čínské lidové repub-
liky a Moravskoslezským krajem České republiky  V dokumentu je vyjádřena vůle pracovat na uzavření dohody 
o společné spolupráci 

25 . května – projekt transformace zámku Jindřichov ve Slezsku byl ukončen  Lidé s hendikepem se přestě-
hovali do nového bydlení v Rýmařově, ve Vrbně pod Pradědem a v Osoblaze  Projekt za zhruba 58 milionů 
byl financován z evropských peněz, kraj se podílel zhruba 5 miliony korun  Díky realizaci projektu se 15 klientů 
nastěhovalo do rekonstruovaných domků, kde mají k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, kuchyně 
s obývacím pokojem, relaxační místnosti, prostory pro rehabilitaci a sociální zázemí 

ČERVEN
6 . června – mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Republiky Kazachstán J  E  Serzhan Abdykarimov navštívil 
Moravskoslezský kraj 

9 . června – evropská letecká společnost Ryanair oznámila rozlétání nové linky z Letiště Leoše Janáčka Ostrava  
Na letiště Bergamo se bude z Mošnova létat dvakrát týdně  

23 . června – Krajský úřad Moravskoslezského kraje získal certifikát prokazující splnění požadavků normy ČSN 
EN ISO 9001:2016, který potvrzuje, že svou činnost vykonává kvalitně, systematicky a transparentním způso-
bem založeným na strategickém plánování 
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Systém managementu kvality začal krajský úřad do praxe zavádět v roce 2015, v následujícím roce jeho fungo-
vání ověřila externí certifikační společnost CERT – ACO, s  r  o 

ČERVENEC
26 . července – ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek během své návštěvy kraje poklepal na základní kámen 
nové homogenizační linky, která pomůže využít zbytkové uhlí a stavební kámen z heřmanické haldy  Ve spo-
lečnosti Huisman Konstrukce, která ve Sviadnově u Frýdku-Místku vyrábí vrtné soupravy, námořní a pozemní 
jeřáby, zařízení pro pokládání potrubí v moři nebo zařízení pro zábavní průmysl, si ministr prohlédl v provozu 
výrobu částí největšího lodního jeřábu na světě s nosností 10 tisíc tun a výškou 153 metrů, součásti pokládko-
vých systémů nebo horské dráhy  

SRPEN
5 . srpna – celkem jedenáct obcí usilovalo o titul Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2016 ve 22  ročníku 
soutěže Vesnice roku  Vítězem krajského kola se stala obec Velké Hoštice v okrese Opava, která 4  srpna slav-
nostně převzala Zlatou stuhu 

15 . srpna – do Síně slávy sportovců Moravskoslezského kraje byli slavnostně uvedeni manželé Dana a Emil 
Zátopkovi  Symbolickou síň slávy v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje otevřel v roce 2015 
legendární hokejový útočník František Černík  Stálá expozice prezentuje významné sportovní osobnosti kraje 

19 . srpna – velvyslanec Pákistánské islámské republiky J  E  Tajammul Altaf Chughtai navštívil Moravskoslezský 
kraj 

ZÁŘÍ
21 . září – jednotka intenzivní péče krajské Nemocnice Třinec prošla rekonstrukcí za a 46,5 milionu korun  Do-
savadní čtyř- a pětilůžkové pokoje byly přestavěny na jednolůžkové boxy s celkovou kapacitou 11 lůžek  V šesti 
boxech je zvýšena výměna vzduchu tak, aby vyhověly léčení po kostních operacích  Celé oddělení je řešeno 
jako bezbariérové 

23 . září – zahajuje provoz nová letecká linka na  trase Ostrava – Dubaj  Pravidelné letecké spojení provozují 
aerolinky SmartWings, které na tuto trasu nasadily moderní letadla Boeing 737  

29 . září – v Bílovecké nemocnici dokončili rekonstrukci a modernizaci oddělení následné péče, včetně rehabili-
tace, za téměř 52 milionů korun, financovanou z 85 procent ze švýcarských fondů a z 15 procent Moravskoslez-
ským krajem  Zmodernizovaná rehabilitace poskytuje pacientům kompletní fyzioterapeutické a ergoterapeutické 
ošetření za využití vodoléčby, teploléčby, magnetoterapie, vioforterapie, elektrostimulace 

ŘÍJEN
5 . října – v soutěži Inovační firma Moravskoslezského kraje zvítězila v kategorii malý a střední podnik mladá 
softwarová společnost CROSS NETWORK INTELLIGENCE s projektem CROSS, v kategorii velký podnik již 
podruhé obhájila prvenství firma Varroc Lighting Systems s  r  o  za  stylistický projektorový modul předního 
světlometu pro Bentley Bentayga  

6 . října – nové pracoviště Terénní ošetřovatelské péče uvedla do  provozu krnovská nemocnice (Sdružené 
zdravotnické zařízení Krnov)  Díky projektu TOP vzniklo nové technické zázemí pro terénní ošetřovatelskou péči 
v prostorách bývalého ředitelství krnovské nemocnice, terénní pracovníci získali nové dopravní prostředky, pro-
běhla modernizace a obnova takového vybavení, jako jsou defibrilátory, tlakoměry a další malá technika 

14 . října – zaměstnanci krajského úřadu a  jeho příspěvkových organizací se  zapojili do  sbírky potravinové 
pomoci  Vybrat se podařilo rekordní množství 0,5 tuny trvanlivých potravin, které se rozdaly lidem v nepříznivé 
životní situaci 

LISTOPAD
2 . – 4 . listopadu – prezident České republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou navštívili Moravskoslezský kraj 

10 . listopadu – na ustavujícím zasedání krajského zastupitelstva byl zvolen v pořadí čtvrtý hejtman, kterým 
se stal Ivo Vondrák z hnutí ANO  

Novou krajskou koalici tvoří hnutí ANO (v radě kraje má šest mandátů), lidovci (tři mandáty) a ODS (dva mandá-
ty)  Nová koalice má v pětašedesátičlenném krajském zastupitelstvu většinu 36 hlasů, opozice (ČSSD, KSČM 
a Koalice SPD a SPO 29 hlasů) 

25 . listopadu – ministr životního prostředí Richard Brabec jednal s vedením Moravskoslezského kraje a měs-
ta Ostravy o nastavení další spolupráce zejména v oblasti ochrany ovzduší a zlepšování kvality života v kraji  
Do Ostravy přivezl termín pro druhou vlnu kotlíkových dotací i možnost řešení v případě likvidace paliva z ostrav-
ských kalů, které leží ve Vratimově 

28 . listopadu – Sdružené zdravotnické zařízení Krnov slavnostně otevřelo modernizované centrum komplex-
ní paliativní a geriatrické péče v Léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) a na oddělení ošetřovatelské péče 
ve Městě Albrechticích  Modernizace centra přišla na 38,5 milionu korun 

PROSINEC
12 . prosince – moderní techniku za více než 19 milionů korun z krajského rozpočtu předali zástupci vedení 
Moravskoslezského kraje profesionálním i dobrovolným hasičům  Přibyla jim endoskopická kamera k prověření 
prostor s nesnadným, nebezpečným nebo nemožným přístupem, zařízení pro lokalizaci a detekci zavalených 
osob v  těžko dostupných či zřícených budovách, telemetrické systémy pro monitoring staticky narušených 
stavebních konstrukcí, 200 kondenzačních vysoušečů a 14 sad figurín s příslušenstvím pro nácvik kardiopulmo-
nální resuscitace  To vše za zhruba 9,73 milionu korun 

12 . prosince – velvyslanec Francie J  E  Charles Malinas navštívil Moravskoslezský kraj 

22 . prosince – krajští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2017  Počítá s příjmy 6,965 miliardy korun, výdaje by 
měly dosáhnout 7,886 miliardy korun  Základ rozpočtu byl navržen v minulém volebním období, stávající vedení 
do něj promítlo své priority, jako jsou Smart region, inovace a podpora podnikání nebo rozvoj sociálních služeb 



Výroční zpráva Moravskoslezského kraje 2016

3332

Odbor zdravotnictví
(Název, IČO, město)

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, 00844853, Karviná
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, 48804525 Ostrava
Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, 68177992, Opava
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, 47813750, Opava
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, 00844896, Havířov
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, 00534242, Třinec
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, 00534188, Frýdek-Místek
Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, 00534200, Metylovice
Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, 63024594, Rýmařov, část Janovice
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, 00844641, Krnov

Odbor dopravy

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, 00095711, Ostrava

Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury

Galerie výtvarného uměni v Ostravě, příspěvková organizace, 00373231, Ostrava
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, 00100579, Ostrava
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 00095630, Frýdek-Místek
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, 00095354, Bruntál
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, 00305847, Český Těšín
MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, příspěvková organizace, 00096296, Nový Jičín
Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, 00100536, Český Těšín

Odbor sociálních věcí

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, 71197052, Dolní Životice
Sírius, příspěvková organizace, 71197036, Opava
Marianum, příspěvková organizace, 71197061, Opava
Fontána, příspěvková organizace, 71197044, Hlučín
Náš svět, příspěvková organizace, 00847046, Pržno
Domov Letokruhy, příspěvková organizace, 71197010, Budišov nad Budišovkou
Domov Vítkov, příspěvková organizace, 71196951, Vítkov
Domov Na zámku, příspěvková organizace, 71197001, Kyjovice 
Sagapo, příspěvková organizace, 00846350, Bruntál
Harmonie, příspěvková organizace, 00846384, Krnov – Pod Cvilínem
Nový domov, příspěvková organizace, 00847330, Karviná – Nové Město
Domov Březiny, příspěvková organizace, 00847348, Petřvald
Domov Jistoty, příspěvková organizace, 00847372, Bohumín
Benjamín, příspěvková organizace, 00847461, Petřvald
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, 00847267, Karviná-Fryštát
Domov NaNovo, příspěvková organizace, 48804860, Studénka
Domov Příbor, příspěvková organizace, 48804878, Příbor
Domov Odry, příspěvková organizace, 48804894, Odry
Domov Hortenzie, příspěvková organizace, 48804843, Frenštát pod Radhoštěm

Příspěvkové organizace 
Moravskoslezského kraje
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Domov Duha, příspěvková organizace, 48804886, Nový Jičín
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, 00016772, Opava

Odbor školství, mládeže a sportu

Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace, 63731983, Ostrava-Zá-
břeh
Základní umělecká škola, Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace, 61989177, Ostrava-Petř-
kovice
Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava – Polanka n/O, 1  května 330, příspěvková organizace, 
61989231, Ostrava – Polanka n/O
Základní umělecká škola, Ostrava-Poruba, J  Valčíka 4413, příspěvková organizace, 64628221, Ostrava-
-Poruba
Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava – Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, 
61989193, Ostrava – Slezská Ostrava
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 64628116, Ostrava-Vít-
kovice
Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace, 
61989223, Ostrava-Hrabůvka
Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, 
61989185, Ostrava – Mariánské Hory
Základní umělecká škola, Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, 61989207, 
Ostrava – Moravská Ostrava
Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace, 62330420, Klimkovice
Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, 47813512, Opava
Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace, 47813598, Vítkov
Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace, 49590928, Příbor
Základní umělecká škola J  A  Komenského, Studénka, příspěvková organizace, 62330349, Studénka
Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, 47813539, Háj ve Slezsku
Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, 00849910, Hlučín
Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace, 47813504, Hradec nad 
Moravicí
Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, 47813521, Opava
Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace, 62330373, Odry
Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace, 62330292, Nový Jičín
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace, 62330322, Kopřivnice
Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace, 62330357, Frenštát 
pod Radhoštěm
Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace, 62330276, Bílovec
Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace, 62331698, Rychvald
Základní umělecká škola J  R  Míši, Orlová, příspěvková organizace, 62331680, Orlová-Poruba
Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace, 68899106, Český Těšín
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na  Schodech 1, příspěvková organizace, 
62331663, Havířov-Město
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, 62331647, Havířov-Podlesí
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace, 68899092, Karviná-Mi-
zerov
Základní umělecká škola, Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace, 62331701, Bohu-
mín - Nový Bohumín
Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace, 61955574, Třinec
Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace, 64120392, Jablunkov

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, 64120384, Frýdlant 
nad Ostravicí
Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, 00852481, Rýmařov
Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, 47811919, Opava
Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace, 61989339, Ostra-
va-Hrabová
Dětský domov úsměv a Školní jídelna, Ostrava – Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace, 
61989321, Ostrava – Slezská Ostrava
Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, 61989258, 
Ostrava – Slezská Ostrava
Základní umělecká škola, Bruntál, nám  J  Žižky 6, příspěvková organizace, 60780568, Bruntál
Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, 60780541, Krnov
Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, 60780487, Město Albrechtice
Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, 47811927, Melč
Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace, 47813563, Radkov
Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, 47813466, Budišov nad 
Budišovkou
Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace, 47998296, Příbor
Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, 47658061, Nový Jičín
Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, 18054455, Opava
Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace, 00601152, Opava
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, 47813083, Opava
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, 00845299, Opava
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, 47813148, Opava
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, 47813121, Opava
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, 13644327, Ostrava
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, 00602051, Ostrava
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, 00577260, Ostrava-Hrabůvka
Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, 00602027, Ostrava-Hulváky
Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, 70947911, Ostrava – Mariánské Hory
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, 00602132, Ostrava – 
Moravská Ostrava
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, 00845329, Ostrava-Poruba
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 00602094, Ostrava-Poruba
Střední škola služeb a podnikaní, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 00575933, Ostrava-Poruba
Střední škola prof  Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 13644319, Ostrava-Poruba
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 14451093, Ostrava-Vítkovice
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 00602141, Ostrava-Vítkovice
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, 00602116, Ostrava-Zábřeh
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, 00845213, Ostrava-Zábřeh
Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, 00847925, Karviná – Nové Město
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, 
00601624, Kopřivnice
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, 47813130, 
Opava
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, 72547651, Opava
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, 00600920, 
Ostrava
Obchodní akademie a  Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské hory, příspěvková organizace, 
00602086, Ostrava – Mariánské Hory
Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, 00852732, Lichnov (okr  Bruntál)
Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace, 60043661, Čeladná
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Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 68334222, Frýdek-Místek
Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace, 48004774, Havířo-
v-Podlesí
Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, 48004898, 
Karviná-Fryštát
Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace, 62330268, Fulnek
Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, 00844985, Karviná-Mizerov
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, 13644254, Karviná – Nové Město
Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 00576441, Frenštát pod Radhoštěm
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 00845027, Nový Jičín
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, 00848077, Nový Jičín
Střední škola, Odry, příspěvková organizace, 00577910, Odry
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, 62331515, Karviná-Hranice
Střední škola technických oborů, Havířov–Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, 68321261, Haví-
řov-Šumbark
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, 13644289, Havířov-Šumbark
Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá, příspěvková organizace, 13644271, Havířov – Prostřední Suchá
Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, 60337320, Český Těšín
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, 62331574, Havířov-Město
Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, 62331566, Havířov-Podlesí 42
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková orga-
nizace, 00100340, Jablunkov
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, 66932581, Bohumín
Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, 00577235, Český Těšín
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 00844691, Frýdek-Místek
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 13644301, Frýdek-Místek
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 00577243, Frýdek-Místek
Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 00561151, Frýdek-Místek
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková

škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 00601381, Frýdek-Místek
Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace, 00100307, Město Albrechtice
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, 00846279, Krnov
Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, 63731371, Krnov
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, 14450909, Krnov
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, 00601322, Bruntál
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, 00601292, Krnov
Základní škola, Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, 64628205, Ostrava – Marián-
ské Hory
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, 64628183, Ostrava-Poruba
Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, 64628124, Os-
trava-Poruba
Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, 64628141, Ostrava-
-Poruba
Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, 64628159, Ostrava-
-Poruba
Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, 71172050, Ostrava – Slezská 
Ostrava
Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace, 00601977, Ostrava – Slezská 
Ostrava
Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt  Vajdy 1a, příspěvková organizace, 61989274, Ostrava-Zábřeh
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, 13643479, Bruntál
Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace, 47813474, Opava
Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, 47813482, Opava
Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, 
příspěvková organizace, 47813491, Opava
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, 47813211, Opava
Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace, 47813571, Velké Heral-
tice
Základní škola Vítkov, nám  J  Zajíce č  1, příspěvková organizace, 47813172, Vítkov
Základní škola a Mateřská škola při lázních Klimkovice, příspěvková organizace, 70640696, Klimkovice
Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková 
organizace, 00601985, Ostrava-Poruba
Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace, 61989266, Ostrava-Hrabůvka
Základní škola, Hlučín, Gen  Svobody 8, příspěvková organizace, 47813199, Hlučín
Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, 62330390, Kopřivnice
Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace, 70640700, Nový Jičín
Základní škola speciální a  Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, 
66741335, Nový Jičín
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 00601594, Nový Jičín
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, 00601837, Hlučín
Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, 64125912, 
Kopřivnice
Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace, 70640718, Frenštát pod Rad-
hoštěm
Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, 62331752, Karviná-Ráj
Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace, 62330381, Nový Jičín
Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace, 00849936, Opava
Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, 45234370, Ostrava-Zábřeh
Školní statek, Opava, příspěvková organizace, 00098752, Opava
Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, 47813369, Opava
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková 
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organizace, 62330403, Nový Jičín
Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, 60802669, Bruntál
Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, 60802791, Město Albrechtice
Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace, 60802561, Rýmařov
Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p  Pradědem, nám  Sv  Michala 17, pří-
spěvková organizace, 00852619, Vrbno pod Pradědem
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 69610134, Frýdek-Místek
Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace, 70632090, Frý-
dlant nad Ostravicí
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, 69610126, 
Třinec
Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, 60337389, Havířov-Město
Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, 13644297, Havířov-Šumbark
Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace, 60337346, Karviná-Hranice
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, 63024616, Karviná – Nové 
Město
Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 60045922, Frýdek-Místek
Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace, 60802774, Bruntál
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, 00602078, Ostrava – Moravská Ostrava
Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, 00842737, Ostrava-Zábřeh
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, 00602060, Ostrava-Zábřeh
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 61989011, Ostrava-Poruba
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 00602159, Ostrava-Poruba
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, 00602124, Os-
trava-Zábřeh
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, 47813091, Hlučín
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, 47813113, Opava
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, 47813075, Opava
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, 00842761, Ostrava
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, 00842745, Ostrava-Hrabůvka
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 00842702, Ostrava-Poruba
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, 00601641, Příbor
Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 00601675, Nový Jičín
Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, 62331540, Orlová-Lutyně
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 00601667, Bílovec
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a  informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková 
organizace, 00601659, Frenštát pod Radhoštěm
Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, 62331582, Havířov-Podlesí
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, 62331795, Karviná – Nové Město
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám  T  G  Masaryka 1260, příspěvková organizace, 00601403, Frýdlant 
nad Ostravicí
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, 00601390, Třinec
Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, 62331205, Bohumín
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, 62331639, Český Těšín
Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im  Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, 
62331493, Český Těšín
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, 62331558, Havířov-Město
Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 00601411, Frýdek-Místek
Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, 00846881, Frýdek-
-Místek
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, 00601357, Bruntál
Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, 00601349, Krnov

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, 00601331, Rýmařov
Domov mládeže a  Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace, 
00602001, Ostrava-Hrabůvka
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, 
00842753, Ostrava – Slezská Ostrava
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Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2016

Rozpočet Moravskoslezského kraje na  rok 2016 byl sestaven a  schválen zastupitelstvem kraje ve  výši 
8 053 332 tis  Kč, a to jako přebytkový  Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 8 053 332 tis  Kč 
a financováním ve výši –1 240 346 tis  Kč  V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných 
radou kraje k navýšení závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 12 351 887 tis  Kč na 20 405 219 tis  Kč 
a rozpočtu výdajů o 13 295 144 tis  Kč na 20 108 130 tis  Kč  K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo ze-
jména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 
12 021 160 tis  Kč 

V průběhu roku 2016 došlo v upraveném rozpočtu ke snížení plánovaného salda příjmů a výdajů z 1 240 346 tis  Kč 
na 297 090 tis  Kč  Ve skutečnosti však dosáhlo k 31  12  2016 saldo příjmů a výdajů částky 2 567 888 tis  Kč, 
což je výsledek o 2 270 798 tis  Kč lepší, než se předpokládalo  Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším 
plněním příjmů (především daňových) oproti výdajům a pomalejší realizací vybraných akcí (víceletých projektů) 
schválených v rozpočtu kraje 

Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis  Kč)

Třída Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31 . 12 . 2016

% plnění / čerpání 
UR

PŘÍJMY celkem 8 053 332 20 405 219 20 650 203 101,2
z toho:
daňové příjmy 5 330 950 5 574 272 5 835 268 104,7

nedaňové příjmy 140 391 209 183 221 208 105,7

kapitálové příjmy 40 980 59 593 59 593 100,0

přijaté dotace 2 541 011 14 562 171 14 534 133 99,8

VÝDAJE celkem 6 812 986 20 108 130 18 082 314 89,9
z toho:
běžné výdaje 5 123 867 17 786 845 16 889 752 95,0

kapitálové výdaje 1 689 119 2 321 284 1 192 562 51,4

SALDO příjmů a výdajů 1 240 346 297 090 2 567 888 x
FINANCOVÁNÍ celkem –1 240 346 –297 090 –2 567 888 x

Výsledek hospodaření běžného účetního období uvedený ve  Výkazu zisku a  ztráty představuje zisk ve  výši 
976 576 tis  Kč  Zastupitelstvo kraje rozhodlo převést výsledek hospodaření roku 2016 na účet Výsledek hos-
podaření předcházejících účetních období 

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 15 . 6 . 2017 souhlasilo s celoročním hospodařením Moravsko-
slezského kraje za rok 2016 bez výhrad, schválilo Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 
2016 a Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31 . 12 . 2016 .

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2016 a Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahové-
mu dni 31  12  2016 jsou uveřejněny na webových stránkách kraje (www msk cz) 

Hospodaření kraje
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Srovnání hospodaření Moravskoslezského kraje v letech 2013–2016 (v tis  Kč) – upravený rozpočet

Upravený rozpočet
Třída 2013 2014 2015 2016
Daňové příjmy 4 465 781 4 644 949 4 779 495 5 574 272

Nedaňové příjmy 237 735 297 129 232 031 209 183

Kapitálové příjmy 43 221 80 161 41 329 59 593

Přijaté dotace 11 417 462 12 173 816 13 803 962 14 562 171

Příjmy celkem 16 164 199 17 196 055 18 856 817 20 405 219
Běžné výdaje 15 903 744 16 383 686 17 168 532 17 786 845

Kapitálové výdaje 2 625 058 3 327 793 5 063 323 2 321 284

Výdaje celkem 18 528 802 19 711 479 22 231 855 20 108 130
SALDO příjmů a výdajů –2 364 603 –2 515 424 –3 375 038 297 090
Financování 2 364 603 2 515 424 3 375 038 –297 090

Srovnání hospodaření Moravskoslezského kraje v letech 2013–2016 (v tis  Kč) – skutečnost

Skutečnost
Třída 2013 2014 2015 2016
Daňové příjmy 4 646 839 4 906 095 5 050 980 5 835 268

Nedaňové příjmy 260 928 272 759 262 004 221 208

Kapitálové příjmy 43 333 80 169 47 411 59 593

Přijaté dotace 11 415 746 12 137 583 13 726 480 14 534 133

Příjmy celkem 16 366 846 17 396 607 19 086 875 20 650 203
Běžné výdaje 14 904 712 15 138 140 16 356 738 16 889 752

Kapitálové výdaje 2 009 296 2 299 407 4 409 991 1 192 562

Výdaje celkem 16 914 008 17 437 547 20 766 730 18 082 314
SALDO příjmů a výdajů –547 162 –40 940 –1 679 855 2 567 888
Financování 547 162 40 940 1 679 855 –2 567 888

Struktura příjmů Moravskoslezského kraje  
v letech 2013–2016 (v tis  Kč) 

Příjmy

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové 
příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace  Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schvá-
leném rozpočtu na rok 2016 ve výši 8 053 332 tis  Kč  V upraveném rozpočtu k 31  12  2016 počítal kraj s příjmy 
v celkové výši 20 405 219 tis  Kč  Příjmy byly plněny celkově na 101,2 % upraveného rozpočtu zejména v sou-
vislosti s vyšším plněním daňových příjmů 

Daňové příjmy
Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní (viz níže) a správní poplatky, jejichž skutečný výběr v roce 2016 
činil 2 688 tis  Kč 

Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2016 (v tis  Kč)

Daň Schválený 
rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 

k 31 . 12 . 2016 Plnění UR (%)

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti a funkčních požitků

1 160 000 1 235 000 1 279 680 103,6

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné 
výdělečné činnosti

15 000 15 000 35 075 233,8

Daň z příjmů fyzických osob srážková 125 000 125 000 138 041 110,4

Daň z příjmů právnických osob 1 200 000 1 325 000 1 426 554 107,7

Daň z příjmů právnických osob za kraje 29 500 21 632 21 632 100,0

Daň z přidané hodnoty 2 800 000 2 850 000 2 931 597 102,9

Celkem 5 329 500 5 571 632 5 832 580 104,7

Srovnání objemu jednotlivých sdílených daní

  Daň z přidané hodnoty 50,2 %
   Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 21,9 %
   Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 0,6 %
   Daň z příjmů fyzických osob srážková 2,4 %
   Daň z příjmů právnických osob 24,5 %
   Daň z příjmů právnických osob za kraje 0,4 %

Nedaňové příjmy
Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2016 (v tis  Kč)

Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost 
k 31 . 12 . 2016 Plnění UR (%)

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 76 760 76 760 100,0

Přijaté sankční platby 21 171 22 288 105,3

Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 22 089 147,3

Příjmy z pronájmu 20 881 21 004 100,6

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, 
případně jinými veřejnými rozpočty, a ostatní přijaté vratky transferů

17 330 17 821 102,8

Odvody příspěvkových organizací kraje 17 286 17 286 100,0

Příjmy z úroků 8 546 10 735 125,6

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 9 100 9 208 101,2

Splátky půjčených prostředků od jiných než příspěvkových organizací 4 934 5 434 110,1

Přijaté neinvestiční dary 5 433 5 433 100,0

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 885 5 037 103,1

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace
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Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost 
k 31 . 12 . 2016 Plnění UR (%)

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 226 3 641 112,9

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2 236 2 236 100,0

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 069 1 832 88,5

Přijaté pojistné náhrady 328 405 123,3

Nedaňové příjmy celkem 209 183 221 208 105,7

Kapitálové příjmy
Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2016 (v tis  Kč)

Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost 
k 31 . 12 . 2016 Plnění UR (%)

Příjmy z prodeje pozemků 16 591 16 554 99,8

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 25 120 25 157 100,1

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dld  majetku 1 902 1 902 100,0

Ostatní investiční příjmy 15 980 15 980 100,0

Kapitálové příjmy celkem 59 593 59 593 100,0

Přijaté dotace
Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2016 (v tis  Kč)

Poskytovatel dotace Přijato v roce 2016
Kapitola státního rozpočtu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10 634 866
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 23 303

Ministerstvo dopravy 208 811
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 340 113
z toho ISPROFIN: 15 342

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 233 408

Ministerstvo pro místní rozvoj 75 104
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 75 104

Ministerstvo financí 122 863
z toho Souhrnný dotační vztah 116 831

Ministerstvo životního prostředí 248 685
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 248 685

Ministerstvo zemědělství 1 532
Ministerstvo vnitra 310
Ministerstvo průmyslu a obchodu 185
Ministerstvo zdravotnictví 128 721
z toho ISPROFIN: 104 427

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 6 971

Ministerstvo kultury 6 663
Státní fond životního prostředí 1 381
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 805

Úřad vlády České republiky 430
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 12 769 664
Ostatní zdroje: 
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 1 729 622
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 1 729 622

Ostatní rozpočty ústřední úrovně 405
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 405

Kraje v rámci ČR 232
Obce v rámci ČR 38 819
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 3 211

CELKEM ostatní zdroje 1 769 077
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 14 538 742
z toho ISPROFIN: 119 769

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 2 321 514

Z celkově přijatých dotací v roce 2016 v objemu 14 538 742 tis  Kč byly prostředky ve výši 4 609 tis  Kč v soula-
du s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2016 do rozpočtu poskytovatelů  Z tohoto důvodu se sku-
tečné plnění příjmů z přijatých dotací o tuto částku snížilo a činí 14 534 133 tis  Kč 

Financování

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování 
nebo finanční prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou 
změnu stavu prostředků na bankovních účtech v případě přebytkového rozpočtu 

Pro rok 2016 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako přebytkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje 
částku 1 240 346 tis  Kč)  Schválený rozpočet kraje na rok 2016, byl stejně jako v předešlých letech, částečně 
postaven na financování využitím části volných zdrojů roku 2015 v celkové výši 36 988 tis  Kč, zapojením pro-
středků Fondu životního prostřední ve výši 10 000 tis  Kč, přijetím dlouhodobých půjčených prostředků v celko-
vé výši 418 537 tis  Kč a splacením půjčených prostředků ve výši 1 705 871 tis  Kč  Využitím výše popsaných 
složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná  Od počátku roku 2016 byly postupně 
realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a ná-
sledným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2015, tak ve vztahu k objemu přijatých 
dlouhodobých půjčených prostředků 

Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2016 (v tis  Kč)

FINANCOVÁNÍ Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31 . 12 . 2016

Zapojení části zůstatku finančních prostředků 
rozpočtového hospodaření roku 2015 / změna stavu 
prostředků na účtech bez zohlednění termínovaných 
vkladů *)

36 988 1 336 502 –959 136

Peněžní fondy – příděly z rozpočtu a zapojení prostředků 
do rozpočtu celkem

10 000 –14 512 x

z toho:
zapojení Fondu životního prostředí MSK 10 000 10 931 x

příděl do Fondu životního prostředí MSK 0 –543 x

příděl do Fondu sociálních služeb 0 –24 900 x

Čerpání úvěrů celkem 418 537 7 135 7 135
z toho:
čerpání úvěru ČSOB, a  s 418 537 7 135 7 135

Splátky úvěrů a návratných finančních prostředků celkem –1 705 871 –1 756 244 –1 745 915
z toho:
úhrada splátky jistiny úvěru od EIB –110 000 –110 000 –110 000

úhrada splátky jistiny úvěru od EIB II –95 000 –95 000 –95 000

úhrada splátky části úvěrů od ČS, a  s –756 550 –807 675 –807 675

úhrada splátky části úvěrů od ČSOB, a  s –744 321 –743 569 –733 241

Aktivní krátkodové operace řízení likvidity celkem 0 130 029 130 028
z toho:
příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů 0 400 029 400 028

výdej prostředků na účty termínovaných vkladů 0 –270 000 –270 000

Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 –1
CELKEM –1 240 346 –297 090 –2 567 888

*) Změna stavu prostředků je uvedena ve sloupci „Skutečnost k 31  12  2016“ s opačným znaménkem – záporná hodnota představuje 

meziroční nárůst objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů) 

Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Moravskoslezského kraje k  31  12  2016 dosáhla výše 
2 125 mil  Kč, což je o 1 739 mil  Kč méně než v roce 2015  Prudký meziroční pokles zadluženosti byl způsoben 
splacením půjčených prostředků z přijatých evropských dotací v rámci úvěrů ČS a ČSOB na předfinancování 
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evropských akcí a nečerpáním úvěru ČSOB v roce 2016 z důvodu pozvolného rozjezdu evropských akcí v rámci 
programového období 2014+  

Nesplacená výše úvěrů k 31  12  2016 (v tis  Kč)

Poskytovatel úvěru
Nesplacená 
výše úvěru 

k 31 . 12 . 2016
Evropská investiční banka 
(Smlouva o financování projektu Česká republika Infrastruktura v Moravskoslezském kraji)

220 000

Evropská investiční banka 
(Smlouva o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ))

1 905 000

Česká spořitelna, a . s . 
(Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na dofinancování stávajícího programového období a zahájení přípravy 
akcí spolufinancovaných z programového období na léta 2014–2020)

0

Československá obchodní banka, a . s . 
(Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných 
z evropských finančních zdrojů, příp  jiných zdrojů v letech 2015– 2020)

0

Krajem jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány ukazatele zadluženosti podle dvou metodik renomovaných 
mezinárodních společností 

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service, který je využíván při přehodnocování mezi-
národního ratingu kraje, dosáhl k 31  12  2016 výše 11,48 %  Je vyjádřen jako podíl dluhu (tj  hodnota všech 
ve skutečnosti krajem načerpaných a nesplacených úvěrů) k provozním příjmům kraje (tj  příjmům daňovým, ne-
daňovým a neinvestičním dotacím)  Pro udržení ratingu kraje na současné úrovni A2 je zástupci této společnosti 
doporučováno dlouhodobě nepřekročit hodnotu 20 % 

K  plnění dalšího ukazatele je kraj zavázán Smlouvou o  financování projektu Česká republika Infrastruktura 
v Moravskoslezském kraji, o jejímž uzavření s EIB rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č  5/209/1 ze dne 
23  6  2005 a která je účinná do konce roku 2018  Zastupitelstvo kraje současně usnesením č  6/415 ze dne 
19  9  2013 konstatovalo, že považuje současné omezení výše zadluženosti kraje stanovené na základě finanč-
ních ukazatelů definovaných ve Smlouvě o  financování projektu Česká republika Infrastruktura v Moravsko-
slezském kraji uzavřené s EIB v roce 2005 za dostačující  Ukazatel je vyjádřen jako podíl celkového zadlužení 
k provozním příjmům  Hraniční hodnotou je v  tomto případě 50 %  Do hodnoty celkového zadlužení se zde 
započítávají veškeré finanční závazky, tedy nejen závazky úvěrové, ale i poskytnuté záruky a dále ostatní dlouho-
dobé závazky  Do hodnoty provozních příjmů se pak započítávají příjmy daňové, nedaňové a provozní dotace  
K 31  12  2016 dosáhl tento ukazatel hodnoty 13,63 % 

Výdaje

Výdaje Moravskoslezského kraje se  dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na  běžné a  kapitálové  
Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve  schváleném rozpočtu na  rok 2016 ve  výši 
6 812 986 tis  Kč  Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31  12  2016 výše 20 108 130 tis  Kč, z toho běžných 
výdajů 17 786 845 tis  Kč a kapitálových výdajů 2 321 284 tis  Kč  Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými 
dotacemi ze státního rozpočtu, zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2015 a zvýšenými daňovými, nedaňo-
vými a kapitálovými příjmy  

Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2016 (v tis  Kč)

Druh výdaje Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31 . 12 . 2016 Čerpání UR (%)

Běžné výdaje 5 123 867 17 786 845 16 889 752 95,0

Kapitálové výdaje 1 689 119 2 321 284 1 192 562 51,4

Výdaje celkem 6 812 986 20 108 130 18 082 314 89,9

Struktura skutečných výdajů Moravskoslezského kraje v roce 2016

  Běžné výdaje 93 %

   Kapitálové výdaje 7 %

Dle odvětvového třídění rozpočtové skladby byly výdaje Moravskoslezského kraje v roce 2016 čerpány ve struk-
tuře uvedené v následující tabulce 

Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2016 (v tis  Kč)

Odvětví Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31 . 12 . 2016 Čerpání UR (%)

Doprava 2 611 812 2 544 284 2 365 107 93,0

Krizové řízení 160 494 274 046 129 961 47,4

Kultura 328 966 344 657 284 089 82,4

Prezentace kraje a ediční plán 25 568 46 984 39 729 84,6

Regionální rozvoj 202 423 605 145 150 764 24,9

Cestovní ruch 68 230 127 752 71 723 56,1

Sociální věci 325 168 1 651 124 1 419 728 86,0

Školství 1 023 771 11 801 373 11 706 823 99,2

Územní plánování a stavební řád 2 200 4 696 313 6,7

Zdravotnictví 656 035 1 032 292 873 728 84,6

Životní prostředí 582 700 532 746 356 383 66,9

Finance a správa majetku 306 759 593 935 184 886 31,1

Vlastní správní činnost kraje a činnost 
zastupitelstva kraje

518 860 549 097 499 080 90,9

Výdaje celkem 6 812 986 20 108 130 18 082 314 89,9

Výdaje Moravskoslezského kraje jsou dále sledovány dle 5 základních účelů, a to na výdaje na samosprávné 
a jiné činnosti, příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím, návratné finanční výpomoci příspěv-
kovým organizacím, výdaje na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a ostatní výdaje na repro-
dukci majetku kraje 

Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle druhu výdajů v roce 2016 (v tis  Kč)

Odvětví Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31 . 12 . 2016 Čerpání UR (%)

Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 3 053 342 12 089 973 10 978 596 90,8

Příspěvek na provoz příspěvkovým 
organizacím

2 082 143 5 785 309 5 776 255 99,8

Návratná finanční výpomoc příspěvkovým 
organizacím

70 000 72 160 72 160 100,0

Reprodukce majetku kraje kromě akcí 
spolufinancovaných z evropských 
finančních zdrojů

441 415 1 066 393 697 739 65,4

Akce spolufinancované z evropských 
finančních zdrojů

1 166 086 1 094 296 557 565 51,0

Výdaje celkem 6 812 986 20 108 130 18 082 314 89,9
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V rámci výdajů na samosprávné a jiné činnosti jsou zařazeny ostatní výdaje, které nelze zařadit mezi zbývající 
4 účely; jedná se např  o výdaje na dopravní obslužnost, které v roce 2016 činily 1 484 888 tis  Kč  Dále byly 
v roce 2016 vyčleněny finanční prostředky na 33 dotačních programů, v rámci kterých byly poskytnuty dotace 
ve výši 1 334 092 tis  Kč 

Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela širší možnost využívání finančních prostředků ze společ-
ného rozpočtu Evropské unie, a to zejména prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

Rozpočtované prostředky roku 2016 byly vyčerpány ve výši 557 565 tis  Kč a zahrnují výdaje na 166 individu-
álních projektů, jejichž žadatelem byl Moravskoslezský kraj (407 593 tis  Kč – viz tabulku níže), výdaje za pro-
jekty individuálně realizované příspěvkovými organizacemi v  odvětví školství, zdravotnictví a  sociálních věcí 
(123 568 tis  Kč), výdaje na přípravu projektů, které ještě nejsou v rozpočtu kraje rozpočtovány jako individuální 
projekty (23 999 tis  Kč) a výdaje na úhradu sankcí plynoucích z realizovaných projektů v předchozím progra-
movacím období (2 405 tis  Kč) 

Výdaje na akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2016 v rámci programového období 2007–2013 
dle operačních programů (v tis  Kč)

Financováno z operačního programu Počet akcí Upravený rozpočet Čerpáno
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 21 60 657 41 833

Operační program Životní prostředí 32 1 045 360

Integrovaný operační program 1 1 448 1 448

Program švýcarsko-české spolupráce 1 16 936 11 005

Operační program Doprava 1 27 0

Celkem 56 80 113 54 646

Výdaje na akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2016 v rámci programového období 2014–2020 
dle operačních programů (v tis  Kč)

Předpoklad financování z operačního programu Počet akcí Upravený rozpočet Čerpáno
Integrovaný regionální operační program 46 125 895 20 842

Operační program Životní prostředí 36 374 947 285 881

Operační program Zaměstnanost 14 180 523 27 077

Operační programy Přeshraniční spolupráce 10 4 664 557

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 3 35 328 16 689

Operační program Technická pomoc 1 2 173 1 901

Celkem 110 723 530 352 947

Peněžní fondy

V souladu s § 5 zákona č  250/2000 Sb , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, měl kraj k 31  12  2016 zřízeno 5 peněžních fondů, a to Sociální fond, Zajišťovací fond, Regionální 
rozvojový fond, Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje a Fond sociálních služeb 

Sociální fond
Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do kraj-
ského úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce 

Konečný stav fondu k 31 . 12 . 2016 po zúčtování: 2 159 tis . Kč 

Zajišťovací fond
Hlavním účelem fondu je vytvořit účelové zdroje zejména pro financování mimořádných, nepředpokládaných 
a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 
vlivy, a  také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (krizové situace) a vyžadují 
provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací  Účelem fondu je rovněž snaha o zabezpečení 
financování neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí 
s výkonem jeho samosprávy, a dále krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu 
u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů

Konečný stav fondu k 31 . 12 . 2016: 102 198 tis . Kč

Regionální rozvojový fond
Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslez-
ském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č  248/2000 Sb , o podpoře 
regionálního rozvoje a zákona č  129/2000 Sb , o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Konečný stav fondu k 31 . 12 . 2016: 3 443 tis . Kč

Fond sociálních služeb
Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí poskytovatelům 
sociálních služeb, na rozvojové akce kraje a na spolufinancování projektů v oblasti sociálních služeb v Morav-
skoslezském kraji 

Konečný stav fondu k 31 . 12 . 2016: 24 924 tis . Kč

Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje
Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení zne-
čištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn  lokálních topenišť využívajících tuhá paliva  Účelem fondu je 
rovněž financování rozvojových aktivit, záměrů a  projektů v  oblasti ochrany a  zlepšování životního prostředí 
a zemědělství na území Moravskoslezského kraje 

Konečný stav fondu k 31 . 12 . 2016: 19 538 tis . Kč
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Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje vedený v účetnictví kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech, včet-
ně majetku kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl 
k 31  12  2016 ve výši 48 611 722 tis  Kč  Přehled majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce 

Přehled majetku kraje v roce 2016 (v tis  Kč)

Druh majetku Kraj jako účetní 
jednotka

Příspěvkové 
organizace kraje Celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 271 521 272 989 544 511

z toho:

 - software (SU 013) 158 297 177 928 336 225

 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 014, 018, 019, 041, 051) 113 224 95 061 208 285

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 195 493 232 240 427 734

Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek – netto) 76 028 40 749 116 777

Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 5 087 782 48 949 366 54 037 147

z toho:

 - nemovitosti (SU 031 pozemky a SU 021 stavby) 3 078 843 39 437 223 42 516 066

 - věci movité (SU 022 a 028) 1 777 588 9 012 002 10 789 590

 - nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 215 538 488 643 704 181

 - ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 029, 032, 036) 15 813 11 499 27 311

Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku 1 390 945 13 493 741 14 884 685

Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek – netto) 3 696 837 35 455 625 39 152 462

Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 979 862 295 980 157

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku 122 445 0 122 445

Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek – netto) 857 417 295 857 712

Dlouhodobé pohledávky 1 181 378 3 862 1 185 240

Oprávné položky k dlouhodobým pohledávkám 0 0 0

Dlouhodobé pohledávky (po zohlednění opravných položek – netto) 1 181 378 3 862 1 185 240

Stálá aktiva (po zohlednění oprávek a opravných položek – netto) 5 811 660 35 500 531 41 312 190
Zásoby (v pořizovacích cenách – brutto) 3 564 314 555 318 119

Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách – brutto) 1 774 305 802 659 2 576 964

Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 2 609 778 1 829 408 4 439 186

Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám 31 084 3 652 34 737

Oběžná aktiva (po zohlednění opravných položek – netto) 4 356 563 2 942 969 7 299 532
Aktiva celkem (v pořizovacích cenách – brutto) 11 908 189 52 173 134 64 081 323
Aktiva celkem (po zohlednění celkových oprávek a opravných 
položek – netto)

10 168 222 38 443 500 48 611 722

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2016 následujícími způsoby:
• z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (EDS)
• z účelových prostředků státního rozpočtu
• z evropských zdrojů
• z rozpočtu kraje
• formou darování a bezúplatných převodů
• formou směny

Hospodaření s majetkem
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Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje
Příspěvkové organizace vedou na  svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k  hospodaření dle 
vymezení v příloze zřizovací listiny  Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodo-
bý majetek, včetně nedokončeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a poskytnutých záloh 
(491 107 tis  Kč) celkem v pořizovacích cenách v následující struktuře:

• dlouhodobý nehmotný majetek 272 989 tis  Kč,
• dlouhodobý hmotný majetek 48 949 366 tis  Kč,
• dlouhodobý finanční majetek 295 tis  Kč,
• dlouhodobé pohledávky 3 862 tis  Kč 

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje je veden 
na podrozvahových účtech kraje v objemech uvedených v následující tabulce 

Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2016 (v tis  Kč)

Druh majetku Stav k 31 . 12 . 2015 Přírůstky/úbytky Stav k 31 . 12 . 2016
Stavby 34 070 971 878 822 34 949 793

Pozemky 4 442 874 44 555 4 487 430

Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 38 513 845 923 378 39 437 223
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 275 0 275

Software 171 610 6 318 177 928

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 94 376 –2 263 92 113

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis  Kč) 6 031 925 176 490 6 208 415

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 728 562 75 409 2 803 970

Ocenitelná práva 0 209 209

Kulturní předměty 10 853 263 11 115

Dlouhodobý movitý majetek celkem 9 037 600 256 426 9 294 026
Dlouhodobý majetek celkem 47 551 445 1 179 803 48 731 249

Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 2016 dle 
odvětví (v tis  Kč)

Odvětví

Druh majetku doprava kultura sociální věci školství zdravotnictví životní 
prostředí Celkem

Stavby 18 208 510 722 689 2 100 183 7 686 768 6 231 643 0 34 949 793

Pozemky 3 792 985 31 391 47 216 538 810 77 027 0 4 487 430

Nemovitý majetek 
celkem

22 001 496 754 081 2 147 399 8 225 578 6 308 670 0 39 437 223

Nehmotné výsledky 
výzkumu a vývoje

0 0 70 0 205 0 275

Software 234 8 139 196 15 496 153 863 0 177 928

Ocenitelná práva 0 209 0 0 0 0 209

Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek

8 881 3 130 6 314 60 569 13 017 201 92 113

Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí 
(nad 40 tis  Kč)

1 061 305 130 595 224 134 1 213 985 3 576 984 1 413 6 208 415

Ostatní dlouhodobý 
hmotný majetek

45 445 75 389 314 597 1 708 166 659 660 712 2 803 970

Kulturní předměty 0 1 214 812 5 511 3 578 0 11 115

Dlouhodobý movitý 
majetek celkem

1 115 866 218 676 546 123 3 003 728 4 407 307 2 327 9 294 026

Dlouhodobý majetek 
celkem

23 117 361 972 756 2 693 522 11 229 305 10 715 977 2 327 48 731 249

Hospodaření organizací 
založených a zřízených krajem
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Hospodaření příspěvkových organizací

Kraj zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a je-
jichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu 

Ke dni 31  12  2016 byl kraj zřizovatelem 223 příspěvkových organizací, což oproti roku 2015 znamená snížení 
počtu o 1 příspěvkovou organizaci  K 1  1  2016 došlo ke zrušení 1 příspěvkové organizace v odvětví sociálních 
věcí sloučením s jinou nástupnickou organizací 

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů  Jedná se ze-
jména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj  Moravskoslezského kraje, dále ze státního rozpočtu a územ-
ních samosprávných celků a prostředky poskytnuté z evropských finančních zdrojů přes rozpočet zřizovatele  
Příspěvkové organizace hospodaří mimo výše uvedené také s finančními prostředky poskytnutými ze státních 
fondů, které nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele – Moravskoslezského kraje 

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví v roce 2016

   
Odvětví

Výsledek hospodaření
počet organizací v tis . Kč

kladný/vyrovnaný záporný kladný/vyrovnaný záporný
Doprava 1 - 3 187 -

Kultura 7 - 535 -

Sociální věci 21 0 363 -

Školství 183 - 15 176 -

Zdravotnictví 6 4 5 740 -164 829

Životní prostředí 1 - 53 -

Celkem 219 4 25 053 -164 829

Záporného výsledku hospodaření dosáhly tyto příspěvkové organizace:
• Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši –69 470 tis  Kč,
• Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši –14 282 tis  Kč,
• Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, ve výši –58 743 tis  Kč,
• Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, ve výši –22 334 tis  Kč,

Záporné výsledky hospodaření byly po schválení radou kraje organizacemi vypořádány, a to v případě Nemoc-
nice Třinec částečně pokrytím z rezervního fondu a částečně převedením na účet neuhrazených ztrát minulých 
let a u zbylých 3 organizací převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let 

Příspěvkovým organizacím kraje byly z rozpočtu kraje poskytnuty k financování jejich provozní činnosti a v sou-
vislosti s jejich investiční činností v roce 2016 finanční prostředky v úhrnné výši 6 478 618 tis  Kč 

Objem prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v roce 2016 (v tis  Kč)

Odvětví Příspěvek 
na provoz

Investiční příspěvek 
do fondu investic Celkem

Doprava 687 245 61 183 748 428

Kultura 225 153 4 940 230 093

Sociální věci 393 901 6 527 400 428

Školství 4 152 779 110 885 4 263 664

Zdravotnictví 545 818 284 337 830 155

Životní prostředí 5 400 450 5 850

Celkem 6 010 296 468 322 6 478 618

Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje 
a ostatní společnosti

Moravskoslezský kraj měl k 31  12  2016 účast v níže uvedených obchodních společnostech a v obecně pro-
spěšné společnosti 

Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje

Název % podíl kraje IČ Výsledek 
hospodaření v tis . Kč

Letiště Ostrava, a  s 100,0 26827719  –88 739

Koordinátor ODIS, s  r  o 50,0 64613895 69

Agentura pro regionální rozvoj, a  s 100,0 47673168 437

VaK Bruntál a  s 0,003 47675861  5 539

Moravian-Silesian Tourism, s  r  o 100,0 02995832 –3 162

Bílovecká nemocnice, a  s 100,0 26865858 –9 363

Sanatorium Jablunkov, a  s 100,0 27835545 1 890

KIC Odpady, a  s 33,7 28564111 –148

Společnost založená krajem

Název IČ Výsledek 
hospodaření v tis . Kč

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o  p  s 27848230 987

Obchodní společnosti v odvětví dopravy
Letiště Ostrava, a . s .
Celková výše základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a  s , k 31  12  2016 uvedená v obchodním rejs-
tříku činila 491 631 tis  Kč  Podíl kraje na základním kapitálu činí 100 % 

Hospodaření společnosti Letiště Ostrava, a  s , za rok 2016 skončilo ztrátou ve výši 88 739 tis  Kč  Výsledek 
hospodaření za rok 2016 byl na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 27  6  2017 zaúčtován na účet neu-
hrazených ztrát minulých let 

Koordinátor ODIS, s . r . o .
Základní kapitál dle obchodního rejstříku k 31  12  2016 činil 920 tis  Kč, podíl kraje je 460 tis  Kč  Společnost 
vykázala za rok 2016 zisk ve výši 69 tis  Kč 

Hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy za rok 2016 (v tis  Kč)

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Letiště Ostrava, a  s 221 809 310 548 –88 739

Koordinátor ODIS, s  r  o 18 263 18 194 69
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Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje
Agentura pro regionální rozvoj, a . s .
Celková výše základního kapitálu Agentury pro regionální rozvoj, a  s , k 31  12  2016 činila 1 000 tis  Kč, podíl 
kraje na základním kapitálu je 100 %  Společnost dosáhla za rok 2016 zisku ve výši 437 tis  Kč 

VaK Bruntál, a . s .
Základní kapitál obchodní společnosti činí 397 139 tis  Kč, v roce 2016 byl navýšen o nepeněžité vklady ur-
čených zájemců v celkové hodnotě 3 530 tis  Kč  Majetkový podíl Moravskoslezského kraje se v roce 2016 
snížil o desetitisíciny procenta, v zaokrouhlení zůstává 0,003%  Společnost dosáhla za rok 2016 zisku ve výši 
5 539 tis  Kč 

Hospodaření obchodních společností v odvětví regionálního rozvoje za rok 2016 (v tis  Kč)

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Agentura pro regionální rozvoj, a  s 17 934 17 497 437

VaK Bruntál, a  s 73 117 67 578 5 539

Obchodní společnost v odvětví cestovního ruchu
Moravian-Silesian Tourism, s . r . o .
Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 31  12  2016 činil 11 000 tis  Kč, podíl kraje na zá-
kladním kapitálu je 100 %  Hospodaření společnosti skončilo za rok 2016 ztrátou ve výši 3 162 tis  Kč  Výsledek 
hospodaření za rok 2016 byl na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 27  6  2017 zaúčtován na účet neu-
hrazených ztrát minulých let 

Hospodaření obchodní společnosti v odvětví cestovního ruchu za rok 2016 (v tis  Kč)

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Moravian-Silesian Tourism, s  r  o 154 3 316 –3 162

Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví
Bílovecká nemocnice, a . s .
Základní kapitál společnosti Bílovecká nemocnice, a  s , uvedený v obchodním rejstříku k 31  12  2016 činil 
90 820 tis  Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %  Společnost skončila své hospodaření za rok 2016 
ztrátou ve výši 9 363 tis  Kč  Výsledek hospodaření za rok 2016 byl na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 
12  6  2017 zaúčtován na účet neuhrazených ztrát minulých let 

Sanatorium Jablunkov, a . s .
Základní kapitál společnosti Sanatorium Jablunkov, a  s , uvedený v  obchodním rejstříku činil 
k 31  12  2016 188 955 tis  Kč, podíl kraje na základním kapitálu tvoří 100 %  Společnost vykázala za rok 2016 
zisk ve výši 1 890 tis  Kč 

Hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2016 (v tis  Kč)

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Bílovecká nemocnice, a  s 109 370 118 733 -9 363

Sanatorium Jablunkov, a  s 80 816 78 926 1 890

Obchodní společnost v odvětví životního prostředí
KIC Odpady, a . s .
V současné době společnost nevykazuje žádnou podnikatelskou činnost a nemá zaměstnance  Základní kapitál 
společnosti KIC Odpady, a  s , k 31  12  2016 činil 50 400 tis  Kč, podíl kraje na základním kapitálu zůstává 
ve výši 33,7 % 

Společnost vykázala za rok 2016 ztrátu ve výši 148 tis  Kč  Výsledek hospodaření za rok 2016 byl na základě 
rozhodnutí valné hromady ze dne 27  3  2017 zaúčtován na účet neuhrazených ztrát minulých let 

Hospodaření obchodní společnosti v odvětví životního prostředí za rok 2016 (v tis  Kč)

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

KIC Odpady, a  s 5 153 –148

Ostatní společnosti
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o . p . s .
Tato obecně prospěšná společnost byla založena usnesením zastupitelstva kraje ze dne 24  4  2008  Mezi 
hlavní předměty činnosti společnosti patří osvěta a obecná koordinace činností v oblasti energetiky, regionální 
aktivity, spolupráce s obcemi a s dalšími institucemi činnými v oblasti energetiky 

Společnost vykázala za rok 2016 zisk ve výši 987 tis  Kč 

Hospodaření společnosti za rok 2016 (v tis  Kč)

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o  p  s 3 310 2 323 987
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Moravskoslezský kraj 
Aktualizace hlavních faktorů ratingu 

Zdůvodnění uděleného ratingu 

Mezinárodní rating Moravskoslezského kraje (MSK) na úrovni A2 zohledňuje zejména: (1) 
konzervativní rozpočtovou politiku kraje, která se projevuje v jeho solidních a zlepšujících se 
provozních přebytcích, (2) pozitivní změnu v rozpočtovém určení daní, (3) nízkou a dále 
klesající zadluženost a také (4) dostatečnou výši hotovostních rezerv kraje. 

Ratingové hodnocení však bere v úvahu také možný tlak na rozpočet plynoucí z vysokých 
investičních potřeb a omezenou flexibilitu příjmů a výdajů kraje.  

Srovnání ratingů 
Moody’s v České republice hodnotí celkem čtyři kraje, všechny na stejné úrovni ratingu A2 
stabilní.  

Tabulka 1 
ZLEPŠENÝ FINANČNÍ VÝSLEDEK KRAJE V DŮSLEDKU ROSTOUCÍCH SDÍLENÝCH DANÍ 

 

Zdroj: Moravskoslezský kraj, Moody’s Public Sector Europe 
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Silné stránky 
» Zlepšený provozní výsledek kraje v důsledku rostoucích sdílených daní. 

» Klesající zadluženost, která by měla zůstat v letech 2017–18 nízká. 

» Dostatečné hotovostní rezervy. 

Slabé stránky 
» Dosavadní dobré finanční výsledky mohou do budoucna ovlivnit značné investiční potřeby kraje. 

» Omezená flexibilita příjmů a výdajů. 

Ratingový výhled 
Výhled ratingu je stabilní. 

Co by mohlo rating – ZVÝŠIT 
Pozitivní dopad na rating kraje by mělo zvýšení ratingu České republiky. Také udržitelné zlepšení provozních přebytků na 
vyšší dvoucifernou hodnotu a stabilizace míry zadluženosti mohou mít pozitivní vliv na rating kraje. 

Co by mohlo rating – SNÍŽIT 
Ačkoli je to ve stávající situaci nepravděpodobné, snížení ratingu České republiky by vedlo ke snížení ratingu Moravskoslezského kraje. 
Negativní vliv na rating kraje by mohlo mít také: 1) změna v řízení rozpočtu kraje vedoucí k podstatnému nárůstu provozních výdajů a 
k finančním deficitům; 2) výrazný nárůst kapitálových výdajů financovaný růstem dluhu. 

Základní ukazatele 

Tabulka 2 

Moravskoslezský kraj 

(k 31. prosinci) 2012 2013 2014 2015   2016 

Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 11,9 14,3 16,7 22,9 11,6 

Splátky úroků/provozní příjmy (%) 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 

Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 4,0 4,3 5,6 3,7 8,7 

Saldo rozpočtu/celkové příjmy (%) -2,6 -3,3 -0,2 -8,8 12,4 

Běžné transfery/provozní příjmy (%) [1] 98,7 98,7 98,7 98,7 98,5 

Kapacita samofinancování [2] 0,8 0,7 1,0 0,6 1,1 

Kapitálové výdaje/celkové výdaje (%) 12,4 12,2 13,5 21,6 7,0 
[1] Běžné transfery = provozní dotace + sdílené daně 
[2] Kapacita samofinancování = (hrubý provozní výsledek + kapitálové příjmy)/kapitálové výdaje 
Zdroj: Moravskoslezský kraj, Moody’s Public Sector Europe 

Podrobné zdůvodnění uděleného ratingu 

Rating Moravskoslezského kraje A2 je kombinací (1) základního úvěrového hodnocení (Baseline Credit Assessment, BCA) subjektu na 
úrovni a3 a (2) střední pravděpodobnosti podpory ze strany vlády za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. 

ZLEPŠENÝ PROVOZNÍ VÝSLEDEK KRAJE V DŮSLEDKU ROSTOUCÍCH SDÍLENÝCH DANÍ 

V roce 2016 dosáhly běžné příjmy Moravskoslezského kraje (MSK) 18 428 mil. Kč a zaznamenaly tak v porovnání s rokem 2015 nárůst 
o 9 %. Hlavním faktorem růstu příjmů byl vyšší výběr sdílených daní a také nárůst státních dotací. Sdílené daně kraje vzrostly 
meziročně o 15,5 %, což je nejvyšší růst za posledních 10 let. K růstu daňových příjmů přispěl: 1) pokračující růst národní ekonomiky; 2) 
změna rozpočtového určení daní s účinností od ledna 2016, která zvýšila podíl krajů na výběru daně z přidané hodnoty (DPH) a daně z 
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OMEZENÁ FLEXIBILITA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 
 
Institucionální rámec, ve kterém kraje v ČR fungují je poměrně stabilní a předvídatelný. MSK má však velmi omezenou schopnost 
ovlivňovat své příjmy. Většinu běžných příjmů kraje - 67,6 % v roce 2016 - tvoří státní transfery ve formě účelově vázaných dotací, a to 
zejména na vzdělávání a sociální služby. Sdílené daně - centrálně vybírané příjmy tvořené daní z přidané hodnoty (DPH), daní z příjmů 
fyzických osob (DPFO) a daní z příjmů právnických osob (DPPO), pak představovaly 31,7 % běžných příjmů kraje v roce 2016. Zbývající 
část zahrnují nedaňové příjmy.   

Vzhledem k závislosti na příjmech od státu je výkonnost krajského rozpočtu úzce provázána s výkonností státního rozpočtu a vývojem 
vztahů regionálních samospráv se státem. Rozpočty regionálních samospráv závisí na rozhodnutích centrální vlády a ve vztahu ke svým 
daňovým příjmům nemají žádné rozhodovací pravomoci. Z tohoto pohledu ve střednědobém horizontu neočekáváme změnu způsobu 
financování a struktury rozpočtu MSK.  

Na výdajové straně rozpočtu je flexibilita kraje také omezená, vzhledem k tomu, že více než 90 % jeho běžných výdajů tvoří 
mandatorní výdaje zahrnující mzdové náklady, nákup zboží a služeb a transfery organizacím a poskytované dotace. Určitý prostor dávají 
neúčelové poskytované dotace. Větší prostor, i když omezený vysokými infrastrukturními potřebami, které přetrvávají u všech krajů, 
zůstává v oblasti kapitálových výdajů. 

Zohlednění mimořádné podpory 

Střední pravděpodobnost mimořádné podpory ze strany vlády odráží hodnocení agentury Moody's zohledňující úsilí centrální vlády o 
posílení odpovědnosti a samostatnosti českých krajů. Riziko, že by v souvislosti s hospodařením kraje mohlo dojít k poškození reputace 
českého státu a jeho vlády, je třeba považovat za velmi mírné, a to s ohledem na přiměřenou zadluženost krajů v ČR, kterou tvoří 
především bankovní úvěry. 

Výstup z bodovací karty BCA 

V případě Moravskoslezského kraje vygenerovala bodovací karta BCA hodnocení na úrovni a3, což odpovídá BCA udělenému 
ratingovým výborem. Maticí vygenerované BCA na úrovni a3 odráží (1) skóre individuálního rizika na úrovni 3 (viz níže) na stupnici od 1 
do 9, kde 1 představuje nejlepší relativní úvěrovou kvalitu a 9 nejslabší; a (2) systémové riziko na úrovni A1, které reflektuje rating státu 
(A1 stabilní).  

Bodovací karta BCA (BCA Scorecard) - nástroj, který využívá ratingový výbor k hodnocení úvěrové a finanční důvěryhodnosti krajských 
a místních samospráv - obsahuje soubor kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, na jejichž základě se stanoví hodnoty základního 
úvěrového hodnocení. Ukazatele zachycené na bodovací kartě poskytují dobrý statistický odhad pro posouzení síly subjektu jako 
takového. Všeobecně platí, že u subjektů s nejlepším hodnocením generovaným bodovací kartou se dá očekávat udělení vyššího 
ratingu. Odhadnutá základní úvěrová hodnocení vygenerovaná bodovací kartou však nenahrazují závěry ratingového výboru ohledně 
jednotlivých BCA a bodovací karta není maticí, která by automaticky udělovala nebo měnila tato hodnocení. Výsledky, které poskytuje 
bodovací karta, mají navíc jistá omezení: vzhledem k využívání historických dat se dívají do minulosti, zatímco ratingové hodnocení 
představuje názor na finanční sílu subjektu v současnosti a s výhledem do budoucna. K tomu přistupuje skutečnost, že omezený počet 
proměnných obsažených v bodovací kartě nemůže plně obsáhnout šíři a hloubku naší analýzy. 

  

 

  

 MOODY’S PUBLIC SECTOR EUROPE 

3   1. ČERVNA 2017 
 

RATINGOVÁ  ZPRÁVA: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 

příjmů fyzických osob (DPFO) na 8,92 % z 7,86 % a na 8,92 % z 8,65 % (tj. na hodnoty platné do konce roku 2011). Transfery od státu 
ve formě účelově vázaných dotací na vzdělávání a sociální služby vzrostly meziročně o 6,7 %. 

V důsledku výrazného posílení příjmů hrubý provozní výsledek kraje vzrostl na 8,7 % běžných příjmů v roce 2016 z 3,7 % v roce 2015. 
Moody’s předpokládá v následujících dvou letech další posílení provozních výsledků MSK až na úroveň okolo 10 % běžných příjmů, a to 
díky očekávanému růstu ekonomiky o 2,7 % v roce 2017 a 2,4 % v roce 2018.  

Běžné výdaje kraje dosáhly v roce 2016 výše 16 819 mil. Kč, tj. nárůst o 3,3 % oproti roku 2015. V letech 2017-18 ovlivní běžné výdaje 
kraje vyšší mzdové náklady zejména v resortu sociálních věcí a kultury, jejich růst by však měl zůstat na obdobné úrovni jako v minulých 
letech. 

KLESAJÍCÍ ZADLUŽENOST, KTERÁ BY MĚLA ZŮSTAT V LETECH 2017–18 NÍZKÁ 

Zadluženost kraje klesla na 11,6 % běžných příjmů v roce 2016 z 22,9 % v roce 2015 v důsledku splacení dvou překlenovacích úvěrů od 
České spořitelny a ČSOB ve výši 1,53 mld. Kč. Na základě aktuálního výhledu Moody’s očekává jen mírný nárůst dluhu MSK na 14,9 % 
do konce roku 2017, přičemž většina kapitálových výdajů by měla být hrazena z hotovostních rezerv, státních dotací a z fondů EU. Čistý 
přímý dluh MSK (2,13 mld. Kč ke konci roku 2016) zahrnoval pouze dva úvěry od Evropské investiční banky (EIB). MSK má navíc k 
dispozici revolvingový úvěr na předfinancování projektů financovaných z evropských dotací u ČSOB ve výši 1,2 mld. Kč.  

Poté co dluhová služba kraje kulminovala v roce 2016 na vysokých 9,6 % běžných příjmů,  očekáváme její výrazné snížení a stabilizaci 
mezi 1,5 – 2 % běžných příjmů v letech 2017-18. 

DOSTATEČNÉ HOTOVOSTNÍ REZERVY 

Dobré finanční výsledky kraje umožňují udržovat dostatečnou výši finančních rezerv. Přestože část prostředků byla v roce 2016 využita 
ke splácení úvěrů, výše hotovostních rezerv ke konci roku 2016 vzrostla na 2,59 mld. Kč z 1,77 mld. Kč, tj. na 14,1 % běžných příjmů. 
V letech 2017-18 očekáváme mírný pokles finančních rezerv kraje na úroveň okolo 2 mld. Kč, jelikož kraj použije část těchto prostředků 
na projekty spolufinancované z evropských fondů.  

Současná výše finančních prostředků kraje pohodlně kryje požadavky na dluhovou službu, která by měla v roce 2017 dosáhnout cca 
0,25 mld. Kč.  

DOSAVADNÍ DOBRÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY MOHOU DO BUDOUCNA OVLIVNIT ZNAČNÉ INVESTIČNÍ POTŘEBY KRAJE 

Výsledky hospodaření MSK jsou úzce provázané s kapitálovými výdaji. Zlepšené provozní výsledky spolu s konzervativním řízením 
finančních toků a nižšími kapitálovými výdaji vedly k dobré schopnosti samofinancování a umožnily dosažení značného finančního 
přebytku v roce 2016 ve výši 12,4 % celkových příjmů oproti deficitu 8,8 % v roce 2015.  

Podle očekávání, se kapitálové výdaje kraje v roce 2016 výrazně snížily na 1,26 mld. Kč, tj. pouze 7 % celkových výdajů v porovnání 
s 4,48 mld. Kč respektive vysokých 21,6 % celkových výdajů v roce 2015. Snížené investiční výdaje v roce 2016 odrážejí ukončení 
projektů realizovaných v rámci programového období EU na roky 2007-13, přičemž dominovaly projekty v oblasti dopravy a dále také 
školství a krizového řízení. 

Investiční plán kraje do značné míry závisí na dotačních zdrojích z EU případně ze státního rozpočtu. V letech 2012 -2016 kraj 
proinvestoval 12,25 mld. Kč, 57 % těchto výdajů kryly investiční dotace z EU, zbývající část uhradil kraj z vlastních rozpočtových 
prostředků a úvěrových zdrojů. Investiční strategie kraje se s novým programovým obdobím EU na roky 2014 – 2020 pravděpodobně 
nezmění. 

Rozpočet na rok 2017 počítá s výrazným nárůstem kapitálových výdajů na 3,23 mld. Kč, tj. 15,6 % celkových výdajů. Program 
kapitálových výdajů kraje v rámci VIZE 2024 předpokládá řadu rozsáhlých projektů se zaměřením zejména na vzdělávání, zdravotnictví, 
dopravu a sociální služby. K nejvýznamnějším investicím pro kraj v rámci těchto projektů patří výstavba nové vědecké knihovny 
a obnova dopravní infrastruktury. Přestože plánovaný nárůst kapitálových výdajů bude mít vliv na výsledky hospodaření a povede 
k čerpání hotovostních rezerv, očekáváme, že finanční výsledky zůstanou vzhledem k dosavadní schopnosti kraje přizpůsobit investiční 
plány vývoji příjmů buď vyrovnané nebo jen mírně deficitní. 

Tato publikace neoznamuje změnu ratingu. Veškeré ratingy, na které se odkazujeme v této publikaci, nejaktuálnější informace o ratingu a historii ratingů najdete pod názvem daného subjektu 
na www.moodys.com.  
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Finanční ukazatele 

Tabulka 4 

Moravskoslezský kraj 

v mil. Kč 
2012  
skut. % 

2013  
skut. % 

2014  
skut. % 

2015           
skut. % 

2016   
skut. % 

FINANČNÍ UKAZATELE 

Celkové příjmy [1] 16 403   16 367   17 397   19 087   20 650  

Celkové výdaje [2] 16 822   16 914   17 438   20 768   18 082  

           

PROVOZNÍ PŘÍJMY           

Daňové příjmy 4 514 29,4 4 647 29,9 4 906 30,7 5 051 29,9 5 835 31,7 

  Sdílené daně 4 496 29,3 4 623 29,8 4 881 30,5 5 021 29,7 5 811 31,5 

 Daň z příjmů fyzických osob 1 162 7,6 1 193 7,7 1 227 7,7 1 293 7,6 1 453 7,9 

 Daň z příjmů právnických osob 1 106 7,2 1 097 7,1 1 207 7,6 1 237 7,3 1 427 7,7 

 DPH 2 229  14,5 2 332 15,0 2 447 15,3 2 491 14,7 2 932 15,9 

  Daň z příjmů právnických osob za kraj 15 0,1 22 0,1 22 0,1 27 0,2 22 0,1 

  Ostatní daňové příjmy 2 0,0 2 0,0 3 0,0 2 0,0 3 0,0 

Transfery 10 661 69,5 10 698 68,9 10 886 68,1 11 675 69,0 12 454 67,6 

Nedaňové příjmy 175 1,1 180 1,2 190 1,2 187 1,1 139 0,8 

Provozní příjmy celkem 15 350 100,0 15 525 100,0 15 982 100,0 16 912 100,0 18 428 100,0 

           

PROVOZNÍ VÝDAJE           

Mzdové náklady 363 2,5 362 2,4 382 2,5 394 2,4 413 2,5 

Služby 283 1,9 435 2,9 572 3,8 693 4,3 374 2,2 

Poskytnuté transfery 14 057 95,4 14 017 94,4 14 077 93,3 15 148 93,0 15 993 95,1 

Úroky 26 0,2 34 0,2 42 0,3 37 0,2 32 0,2 

Ostatní 5 0,0 6 0,0 6 0,0 15 0,1 8 0,0 

Provozní výdaje celkem 14 733 100,0 14 855 100,0 15 081 100,0 16 287 100,0 16 819 100,0 

           

Provozní výsledek bez dluhové služby 643   704   944   662   1 640  

Hrubý provozní výsledek [3] 617  670  901  625  1 609  

Čistý provozní výsledek [4] 74   26   249   -756   -137  
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Faktory ratingu 

Tabulka 3 
Moravskoslezský kraj 

Základní úvěrové hodnocení 
Bodovací karta (2016) 

Body za dílčí 
faktor Hodnota 

Váhy 
 dílčích 
faktorů 

Dílčí faktory 
celkem 

Váhy     
faktoru Celkem 

Faktor 1: Ekonomická základna       

Regionální HDP na obyvatele/celostátní HDP na obyvatele 7 85,65 70 % 5,2 20 % 1,04 

Volatilita ekonomiky  1  30 % 

Faktor 2: Institucionální rámec       

Legislativa 1  50 % 5 20 % 1,00 

Fiskální flexibilita 9  50 % 

Faktor 3: Finanční výkonnost a profil zadluženosti       

Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 3 6,83 12,5 % 1,75 30 % 0,53 

Úrokové platby/provozní příjmy (%) 1 0,21 12,5 % 

Likvidita 1  25 % 

Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 1 11,60 25 % 

Krátkodobý přímý dluh/přímý dluh (%) 3 12,90 25 % 

Faktor 4: Správa a řízení kraje       

Správa rizik a finanční řízení 1   1 30 % 0,30 

Řízení investic a dluhu 1   

Transparentnost a úroveň výkaznictví 1   

Posouzení individuálního rizika      2,87 (3) 

Posouzení systematického rizika       A1 

Navrhované základní úvěrové hodnocení       a3 
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Moravskoslezský kraj 

 
2012                         
skut. 

2013                        
skut. 

2014                        
skut. 

2015                        
skut. 

2016                   
skut. 

ZÁKLADNÍ UKAZATELE      

Rozpočtové ukazatele      

Míra růstu celkových příjmů [1] (%) -2,3 -0,2 6,3 9,7 8,2 

Míra růstu celkových výdajů [2] (%) 0,3 0,5 3,1 19,1 -12,9 

Celkové příjmy na obyvatele v tis. Kč 13 13 14 16 17 

Celkové výdaje na obyvatele v tis. Kč 14 14 14 17 15 

Celk.daňové příjmy/celk.příjmy (%) 27,5 28,4 28,2 26,5 28,3 

Běžné přijaté dotace/celkové příjmy (%) 98,0 98,0 97,8 98,2 98,5 

Celk. poskytnuté dotace/celk. výdaje (%) 87,6 86,4 83,1 74,4 93,4 

Fin. deficit/přebytek v % celk. příjmů -2,6 -3,3 -0,2 -8,8 12,4 

Provozní rozpočet 
     

Běžné příjmy/celkové příjmy (%) 93,6 94,9 91,9 88,6 89,2 

Běžné výdaje/celkové výdaje (%) 87,6 87,8 86,5 78,4 93,0 

Daňové příjmy/provozní příjmy (%) 29,4 29,9 30,7 29,9 31,7 

Běžné dotace/provozní příjmy (%) 98,7 98,7 98,7 98,7 99,1 

Poskytnuté běžné dotace/provozní výdaje (%) 95,4 94,4 93,3 93,0 95,1 

Provozní výsledek bez dluhové služby/provoz. příjmy (%) 4,2 4,5 5,9 3,9 8,9 

Hrubý provoz.výsledek/provoz.příjmy (%) 4,0 4,3 5,6 3,7 8,7 

Čistý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 0,5 0,2 1,6 -4,5 -0,7 

Finanční deficit/přebytek/provozní příjmy (%) -2,7 -3,5 -0,3 -9,9 13,9 

Kapitálový rozpočet      

Kapitálové příjmy/celkové příjmy (%) 6,4 5,1 8,1 11,4 10,8 

Kapitálové výdaje/celkové výdaje (%) 12,4 12,2 13,5 21,6 7,0 

Investiční dotace/kapitálové příjmy (%) 86,8 85,3 88,3 94,4 93,6 

Čistý provozní výsledek/kapitálové výdaje (%) 3,5 1,2 10,6 -16,9 -10,8 

Zadluženost      

Míra růstu čistého přímého a nepřímého dluhu (%) 20,4 20,8 21,2 45,2 -44,9 

Čistý přímý a nepřímý dluh na obyvatele v tis. Kč 1,5 1,8 2,2 3,2 1,8 

Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 11,9 14,2 16,7 22,9 11,6 

Čistý přímý a nepřímý dluh/hrubý provozní výsledek (v letech) 3 3 3 6 1 

Splátky úroků/provozní příjmy (%) 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 

Dluhová služba/provozní příjmy (%) 3,7 4,4 4,3 8,4 9,6 
[1] Bez přijatých úvěrů 
[2] Bez splátek jistin 
[3] Po splátkách úroků 
[4] Po splátkách jistiny a úroků 
[5] Přijaté úvěry - splátky jistiny 
[6] Bez úvěrů finančně soběstačných společností 
 

 

  

 

  

 MOODY’S PUBLIC SECTOR EUROPE 

7   1. ČERVNA 2017 
 

RATINGOVÁ  ZPRÁVA: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 

Moravskoslezský kraj 

v mil. Kč 
2012      
skut. % 

2013      
skut. % 

2014      
skut. % 

2015     
skut. % 

2016    
skut. % 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY           

Příjmy z prodeje majetku 42 4,0 27 3,2 64 4,5 31 1,4 44 2,0 

Investiční transfery 914 86,8 718 85,3 1 249 88,3 2 052 94,4 2 080 93,6 

Ostatní 97 9,2 97 11,5 102 7,2 91 4,2 98 4,4 

Kapitálové příjmy celkem 1 053 100,0 842 100,0 1 415 100,0 2 174 100,0 2 222 100,0 

           

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE           

Investice 1 217 58,3 1 344 65,2 1 850 78,5 4 084 91,1 243 19,2 

Investiční dotace  686 32,8 599 29,1 413 17,5 296 6,6 903 71,5 

Ostatní 185 8,9 116 5,7 94 4,0 101 2,3 117 9,3 

Kapitálové výdaje celkem 2 088 100,0 2 059 100,0 2 357 100,0 4 481 100,0 1 263 100,0 

           

Kapitálový deficit/přebytek -1 036   -1 218   -942   -2 306   959  

            

Finanční deficit/přebytek -419   -547   -41   -1 681   2 568  

           

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI           

Vývoj zadluženosti           

Přijaté úvěry  877  1 026  1 121  2 590  7  

Splátky jistiny  543  645  652  1 382  1 746  

Změna zadluženosti [5] 334  381  469  1 208  -1 739  

           

Výsledek hospodaření [6] -85   -166   428   -473   829  

           

Celková zadluženost           

Přímý dluh 1 806 95,1 2 187 95,1 2 656 96,5 3 864 97,9 2 125 96,5 

Záruky 78 4,1 100 4,4 86 3?1 75 1,9 71 3,2 

- z toho dluh finančně soběstačných 
subjektů 78 4,1 100 4,4 86 3?1 75 1,9 71 3,2 

Dluh organizací vlastněných krajem 15 0,8 12 0,5 10 0,4 7 0,2 6 0,3 

PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ DLUH 1 899 100,0 2 299 100,0 2 751 100,0 3 946 100,0 2 202 100,0 

ČISTÝ PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ DLUH [6] 1 821 95,9 2 199 95,7 2 666 96,9 3 871 98,1 2 131 96,6 
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přistupujete na území Austrálie, stvrzujete společnosti MOODY’S, že jste „institucionálním klientem" nebo jeho pověřeným agentem a že ani Vy, ani Vámi zastupovaná instituce nebudete přímo nebo nepřímo 
šířit tento dokument či jeho obsah mezi „drobnými investory" ve smyslu oddílu 761G Zákona o korporacích z roku 2001 (Corporations Act of 2001). Úvěrové ratingy udělované MOODY’S představují názor na 
úvěrovou důvěryhodnost emitenta a bonitu jeho dluhových závazků; nehodnotí bonitu jeho kmenových akcií nebo cenných papírů dostupných drobným investorům. Ze strany drobných investorů by bylo 
lehkomyslné a nepatřičné používat úvěrové ratingy či publikace MOODY’S při jakémkoliv investičním rozhodování. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte vašeho finančního nebo jiného odborného 
poradce. 

Další podmínky platné pouze pro Japonsko: Moody's Japan K.K. („MJKK”) je úvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností Moody’s Group G.K., která je zcela vlastněná společností Moody's Overseas 
Holdings Inc., která je zcela vlastněná MCO. Moody's SF Japan K.K. („MSFJ”) je úvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností MJKK. MSFJ není Celonárodně uznávanou statistickou ratingovou 
organizací (Nationally Recognized Statistical Rating Organization  „NRSRO”). Úvěrové ratingy přidělené MSFJ jsou proto úvěrové ratingy nespadající pod NRSRO. Úvěrové ratingy nespadající pod NRSRO jsou 
přidělovány společností, která nepatří mezi NRSRO. Z tohoto důvodu hodnocené závazky nesplní podmínky pro určité nakládání s nimi dle zákonů Spojených států. MJKK a MSFJ jsou úvěrové ratingové agentury 
registrované u japonského Úřadu pro finanční služby (Financial Services Agency) a jejich registrační čísla Komisaře Úřadu pro finanční služby (Ratingy) jsou č. 2, resp. č. 3 . 

MJKK, resp. MSFJ, tímto oznamují, že většina emitentů dluhových cenných papírů (včetně korporátních a municipálních obligací, dluhopisů, dlužních úpisů a obchodovatelných směnek) a prioritních akcií 
hodnocených MJKK, resp. MSFJ, souhlasila před přidělením ratingu s tím, že uhradí MJKK, resp. MSFJ, za jimi provedené posouzení a ratingové služby poplatky v rozmezí od 200 000 JPY do přibližně 350 000 000 
JPY. 

MJKK a MSFJ také dodržují zásady a postupy za účelem vyhovění japonským právním předpisům. 
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RATINGOVÁ  ZPRÁVA: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 

Ratingy 

Tabulka 4 

Kategorie Moody’s rating 

Moravskoslezský kraj 
Výhled Stabilní 

Mezinárodní rating subjektu A2 

 

Související dokumenty Moody’s 

Metodologie: 
» Regional and Local Governments, leden 2013 (178551) 

» Mapping National Scale Ratings from Global Scale Ratings, květen 2016 (189032) 

Zprávu je možné prohlédnout kliknutím na příslušný odkaz. Všechny informace jsou aktuální k datu publikování příslušné zprávy, dostupná může být i 
aktuálnější verze. Ne všichni klienti mají přístup ke všem zprávám. 
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Identifikace ekonomického subjektu

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Obchodní jméno: Moravskoslezský kraj
Adresa sídla podnikání: 28  října 117, 702 18 Ostrava
Právní forma: 804 – Kraj
Datum vzniku: 12  11  2000, ústavní zákon č  347/1997 Sb , o vytvoření vyšších územních samosprávných 
celků, zákon č  129/2000 Sb , o krajích (krajské zřízení)
Odvětvová klasifikace činnosti: 751 100 Všeobecná veřejná správa

Kontakty: 
Moravskoslezský kraj / Moravia-Silesia Regional Authority
Krajský úřad
28  října 117 
702 18 Ostrava

Tel : 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk cz
Datová schránka Moravskoslezský kraj ID / E-corespondence ID: 8x6bxsd
GPS: N 49°49 782 – E 018°16 232
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