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Úvodní slovo hejtmana
Uplynulý rok byl prvním rokem věcného naplňování zastupitelstvem schváleného 
programového prohlášení rady tvořené koalicí ČSSD a KSČM  Zpráva o stavu 
jeho realizace zpracovaná v prosinci 2013 ukázala, že cíle jsou splnitelné a po-
stupně jsou také realizovány 

Miroslav Novák

hejtman Moravskoslezského kraje

Přes značný tlak na výdajovou stránku rozpočtu vyvolaný ex-
terními vlivy a stagnujícími příjmy kraj udržel pozitivní meziná-
rodní ratingové hodnocení se stabilním výhledem  Úspěšně 
jsme pokračovali v péči o svěřený majetek, nepřiměřeně se 
nezadlužovali a  dokázali účelně čerpat prostředky z  ope-
račních programů  To je ostatně trvalý rámec naší práce  
I v dalších letech učiníme vše pro to, aby maximální čerpání 
evropských prostředků pomohlo doplnit chybějící zdroje, kte-
ré jsou zapotřebí stejně tak k udržení dosažené úrovně služeb 
poskytovaných obyvatelstvu v oblastech, za které zodpovídá-
me, jako k jejímu navýšení 

V průběhu roku 2013 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení 
plánovaného salda příjmů a výdajů  Výsledné saldo se zasta-
vilo u částky -547 162 tis  Kč, což je výsledek o 1 817 441 
tis  Kč lepší, než se předpokládalo  Zlepšeného výsledku 
bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových 
a nedaňových) oproti výdajům a pomalejší realizací vybraných 
akcí (víceletých projektů), zejména akcí spolufinancovaných 
z evropských finančních zdrojů schválených v rozpočtu kraje 

Pro získání efektivní zpětné vazby pro vlastní aktivity přímo 
ve svěřeném území rada kraje konala výjezdní zasedání v jed-
notlivých okresech, komunikovala s  radami hostitelských 
měst a se zástupci klíčových zaměstnavatelů 

Krajská tripartita včas identifikovala narůstající problém v sek-
toru průmyslu uhlí a oceli  To byl zásadní podnět pro zahájení 
aktivit vedení kraje na vlastní úrovni i v komunikaci při hledání 
řešení s orgány státu 

V oblasti zahraničních vztahů byly podniknuty cesty do zemí 
a regionů, které mohou v budoucnu na poli investorské ak-
tivity hrát klíčovou roli v Evropě a stejně tak na území České 
republiky přímo v Moravskoslezském kraji (např  Čínské lidové 
republiky) 

Byly tak vytvořeny základní předpoklady k tomu, aby ve zbyt-
ku volebního období byl ve spolupráci s centrálními orgány 
státu nastartován proces reálné restrukturalizace regionu s cí-
lem vrátit mu dynamiku vývoje a přitažlivost pro v něm žijící 
obyvatelstvo 

Vážení občané,
nový styl práce vedení kraje jsme naplňovali spolu se zástupci 
vedení měst i klíčových zaměstnavatelů v regionech s cílem 
přenést myšlenky programového prohlášení rady do  života 
v zájmu obyvatel našeho kraje  

Krajská rada vyjíždí pravidelně jednat mimo budovu úřadu, 
aby problémy lépe poznala a řešení hledala spolu s těmi, jichž 
se týkají  Krajská tripartita má nyní reprezentativní složení 
a vážné problémy řeší od jejich vzniku ve vzájemné spolupráci 
a shodě partnerů  Krajský úřad je spolehlivou a stabilizovanou 
odbornou oporou politické reprezentace  

Budeme v  této práci pokračovat tak, aby Moravskoslez-
ský kraj byl moderním a sebevědomým regionem, který má 
všechny předpoklady pro šťastnou budoucnost 
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Základní informace o kraji
Moravskoslezský kraj – jeden ze čtrnácti krajů České republiky, zaujímá severový-
chodní část státu při česko-slovensko-polské státní hranici  Na severu a východě 
sousedí s Polskou republikou, konkrétně s vojvodstvím Slezským a Opolským  Ji-
hovýchodní hranici sdílí se slovenským krajem Žilinským  V rámci krajského uspo-
řádání ČR jsou jeho sousedy na jihu kraj Zlínský a na jihozápadě Olomoucký 

Moravskoslezský kraj je počtem přes 1 226 tis  obyvatel třetí 
nejlidnatější v ČR, se svými 300 obcemi však patří k regionům 
s nejmenším počtem sídel  Tomu odpovídá i hustota osídlení 
226 obyvatel na km2, přičemž týž údaj pro celou ČR je 133 
obyvatel na km2  Průměrná rozloha katastru obce 18,1 km2 je 
druhá největší v republice a je o necelých 50 % větší než kata-
str průměrné obce v ČR (12,6 km2)  V obcích do 499 obyvatel 
bydlí jen necelé 2 % obyvatel, v  obcích od  500 do  4,9 tis  
obyvatel okolo 24 % obyvatel, v obcích od 5 tis  do 19,9 tis  

obyvatel žije 14 % občanů kraje  Většina obyvatel kraje (přes 
60 %), což je v rámci ČR výjimečné, žije ve městech nad 20 ti-
síc obyvatel  V krajské metropoli Ostravě žije téměř 300 tis  
obyvatel, tj  zhruba čtvrtina obyvatel kraje  Dalšími velkými 
městy s počtem obyvatel nad 50 tisíc je Havířov (78,7 tis ), 
Karviná (59,2 tis ) Opava (58,4 tis ) a Frýdek-Místek (57,3 tis )  

Moravskoslezský kraj je členěn na spádové obvody, jejichž já-
dra tvoří 22 obcí s rozšířenou působností: Bílovec, Bohumín, 

Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Mís-
tek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Kar-
viná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Ostrava, 
Rýmařov, Třinec a Vítkov 

Kraj se po zániku Československa ocitl v poloze severový-
chodního pohraničí, na hranicích s Polskem a Slovenskem, 
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 ekonomické oživení  Silniční 
komunikační systém dále doplňují hlavní mezinárodní silnice 
I/11 (E 75): Opava – Ostrava – Český Těšín – Mosty u Jablun-
kova a I/48 (E 462): Nový Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín, 
které procházejí východní částí kraje  Moravskoslezský kraj 
protínají dva železniční tahy evropského významu, elektrifiko-
vané tratě č  270 a č  320  Trať č  270 je významným úsekem 
hlavní železniční trasy ČR Praha – Bohumín  Dosažitelnost re-
gionu letecky je zabezpečována prostřednictvím mezinárod-
ního 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 sys-
témem školního vzdělávání  Na 444 základních školách plní 
povinnou školní docházku 97,1 tis  žáků  Oborově širokou 
škálu 142 středních škol (z toho 44 vyučujících v oboru gym-
názií) a  2 konzervatoří doplňuje 13 vyšších odborných škol 
a 5 vysokých škol (Vysoká škola báňská – Technická univerzi-
ta Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, 
Vysoká škola podnikání Ostrava a  Vysoká škola sociálně-
-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov), které svými 
16 fakultami zabezpečují výuku pro více než 38 tis  studentů 

Na  jednoho lékaře připadá v  rámci kraje 248 obyvatel, při-
čemž v  jednotlivých okresech tato hodnota kolísá mezi 173 
(okres Ostrava-město) a 312 (okres Bruntál)  V celém kraji je 
k dispozici 6 013 lůžek v 18 nemocnicích a dalších 2,7 tis  lů-
žek v odborných léčebných ústavech a léčebnách dlouhodo-
bě nemocných  Zařízení sociálních služeb disponují více než 
10,3 tis  místy, především pro staré občany  

Tradičními kulturními centry regionu jsou Ostrava, Opava 
a pro území Těšínska, s významnou polskou menšinou, Čes-
ký Těšín  V  kraji nalezneme velké množství divadel, muzeí, 
galerií a kin  V Ostravě dále sídlí mezinárodně známá Janáč-
kova filharmonie  Milovníci literatury mohou využívat více než 
400 knihoven  Města a obce nabízejí pestrou škálu sportov-
ního vyžití prostřednictvím stadionů, víceúčelových hal a sto-
vek hřišť, tělocvičen, koupališť a  bazénů  Kromě kulturního 
a sportovního vyžití ve městech a obcích poskytuje malebná 
a  pestrá příroda severní Moravy a  Slezska nesčetné mož-
nosti 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 Bes-
kyd vyhledávanými centry běžeckého a sjezdového lyžování  
Moravskoslezský kraj se může pochlubit mnoha kulturními 
památkami, na  jeho území se nachází městské památko-
vé 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 nej-
významnější hrady patří Sovinec na Rýmařovsku, Starý Jičín 
a Hukvaldy v Pobeskydí  Specifikem regionu jsou podmínky 
pro průmyslovou turistiku (Technické muzeum automobilů 
v  Kopřivnici, Vagonářské muzeum ve  Studénce, Hornické 
muzeum v Ostravě-Petřkovicích, areál Dolních Vítkovic, NKP 
Důl Michal aj )  Fandové vodních sportů s oblibou sjíždějí řeku 
Moravici nebo Odru, ti, kteří dávají přednost rekreaci u vod-
ních ploch, navštěvují nádrže Žermanice a Těrlicko, v menší 
míře zatím Slezskou Hartu  Lázeňství v kraji je založeno na vy-
užití léčebných účinků jodobromové vody v  lázních Darkov 
s  rehabilitačním ústavem, od  počátku 90  let existuje nové 
lázeňské sanatorium v Klimkovicích s architektonicky zajíma-
vými budovami   



Krajská  
samospráva

1.
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Orgány Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo kraje 

vykonává samosprávu, je mu ze zákona vyhrazeno předklá-
dat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návr-
hy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, vydávat 
obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního 
obvodu, schvalovat územní plánovací dokumentaci, stanovit 
rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozho-
dovat o  mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, 
zřizovat a  rušit příspěvkové organizace atd  Zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje má 65 členů, jeho zasedání jsou ze 
zákona veřejná 

Složení zastupitelstva
• 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 

Informace o činnosti Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje v roce 
2013
V roce 2013 se uskutečnilo pět zasedání Zastupitelstva Mo-
ravskoslezského kraje  Bylo přijato celkem 493 usnesení, je-
jichž plnění zastupitelstvo pravidelně kontrolovalo 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje mj.:
Souhlasilo s  celoročním hospodařením Moravskoslezského 
kraje za rok 2012 bez výhrad 

Schválilo:
• Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za  rok 2012 

a Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahové-
mu dni 31  12  2012

• Strategii prevence rizikového chování u  dětí a  mládeže 
v Moravskoslezském kraji na období 2013–2018

• rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2014
• rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na  léta 

2015–2017 
• Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro 

občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020
• Koncepci podpory kultury v  Moravskoslezském kraji 

na období 2014–2020

Zastupitelstvo kraje mj. rozhodlo o  poskytnutí dotací 
v rámci těchto programů:
• „Podpora aktivit v  oblastech využití volného času dětí 

a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním 
postižením pro rok 2013“

• „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“
• „Program na  podporu projektů ve  zdravotnictví na  rok 

2013“
• „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

pro školní rok 2013/2014“
• „Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích 

v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“
• „Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2013“
• „Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Morav-

skoslezském kraji ŽPZ/03/2013“
• „Dotační program na podporu vzdělávání v oblasti životní-

ho prostředí ŽPZ/01/2013“
• „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti pre-

vence kriminality na rok 2013“
• „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013“
• „Program obnovy kulturních památek a památkově chrá-

něných nemovitostí v  Moravskoslezském kraji na  rok 
2013“

• „Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském 
kraji na rok 2013“

• „Program realizace specifických opatření Moravskoslez-
ského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením na rok 2013“

• „Program podpory aktivit příslušníků národnostních men-
šin žijících na  území Moravskoslezského kraje na  rok 
2013“

• „Program na podporu komunitní práce v sociálně vylou-
čených lokalitách MSK a zmírňování následků sociálního 
vyloučení na rok 2013“

• „Program na  podporu zvýšení kvality sociálních služeb 
poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2013“

• „Program protidrogové politiky kraje na rok 2013“
• „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 

kraje 2013“
•  „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském 

kraji v zimní sezóně 2013/2014
• „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“
• „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013“
• „Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 

2013“
• „Program podpory malých a středních podniků v Morav-

skoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím poskytová-
ní mikropůjček“

Zastupitelstvo kraje dále mj.:
• vyzvalo vládu České republiky k urychlenému řešení defi-

citu ve financování sociálních služeb v Moravskoslezském 
kraji v roce 2013

• vzalo na vědomí Analýzu rozpočtových možností Morav-
skoslezského kraje v letech 2014–2016 

• projednalo Územně analytické podklady Moravskoslez-
ského kraje – aktualizaci 2013 v rozsahu rozboru udržitel-
ného rozvoje území

• rozhodlo uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Moravskoslez-
ským krajem (Česká republika) a Académie Nancy-Metz 

(Lotrinsko, Francie) a Memorandum o dalším rozvoji přá-
telských výměn a  spolupráce mezi Moravskoslezským 
krajem (Česká republika) a provincií Jiangsu (Čínská lidová 
republika)

• rozhodlo schválit rozpočet Regionálního rozvojového fon-
du na rok 2014

• projednalo Zprávu o realizaci Strategie rozvoje Moravsko-
slezského kraje na léta 2009–2020

Moravskoslezský kraj Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Výbory zastupitelstva
 Rada Moravskoslezského kraje Komise rady
 Hejtman Moravskoslezského kraje Zvláštní orgány
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje
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Mgr. Daniel Havlík Ing. Petr HavránekTomáš HanzelIng. Jitka Hanusová Bc. Monika Havlíčková

PhDr. Jaroslav Dvořák Ing. Lenka Fojtíková Mgr. Fotis Fotopulos Mgr. Alena Grosová Ing. Andreas Hahn

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Miroslav Novák Ing. Pavlína Nytrová Mgr. Věra PalkováIng. Libor NowakPetr Becher David DrastichIng. Jiří Carbol Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo MUDr. Ivan Drábek

Jaroslav Marek Ing. Jiří Martinek Bc. Jan Mayer Bc. Radim Miklas Jiří Navrátil

Ing. Jaroslav Kala Mgr. Pavel Kawulok Ing. Petr KonůpkaIng. Martin Juroška, Ph.D.Mgr. Petr Juras

Ing. Kateřina ChybidziurováJiří Hurta Ing. Josef JalůvkaBc. Patrik Hujdus Ing. arch. Liana Janáčková

Ing. Břetislav Piterák Jana Pohludková Ing. Eva Poštová, CSc.Bc. Věra PražákováBc. Martin Polášek

Ing. Renáta RykalováIng. Adam Rykala Martin SikoraIng. RSDr. Svatomír Recman Ing. Vít Slováček

Mgr. Šárka TekielováIng. Ivan Strachoň Ing. David Sventek, MBA Ing. Eva ŠillerováMgr. Jaroslav Stolařík

 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      

Zastupitelstvo kraje
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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 hospo-
daření podle schváleného rozpočtu, jmenovat a  odvolávat 
vedoucí odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, 
rozhodovat o majetkoprávních úkonech atd 

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

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování kon-
krétních 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 kon-
krétních úkolů na úsecích sociálních věcí, kultu-
ry a památkové péče 

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

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování kon-
krétních 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 kon-
krétních úkolů na  úsecích investic a  majetku, 
územního plánování a cestovního ruchu 

Informace o činnosti Rady kraje 
v roce 2013

V roce 2013 se uskutečnilo celkem 27 schůzí Rady Moravsko-
slezského kraje a bylo přijato celkem 2 203 usnesení, jejichž 
plnění rada pravidelně kontrolovala  Rada kraje připravovala 
a projednávala návrhy a podklady pro jednání Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje, zabezpečovala plnění zastupitel-
stvem přijatých usnesení  Schválila celkem 436 rozpočtových 
opatření rady v  rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje  
Projednala v souladu se zákonem o veřejných zakázkách cel-
kem 185 veřejných zakázek 

Rada Moravskoslezského kraje mimo jiné:
• schválila Programové prohlášení rady kraje pro období 

2013–2016
• schválila a následně i aktualizovala Legislativní plán Mo-

ravskoslezského kraje
• schválila výroční zprávu o činnosti orgánů Moravskoslez-

ského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím za rok 2012

• zabývala se dopisy a  peticemi adresovanými orgánům 
kraje

• rozhodla o  vyhlášení dotačních programů na  rok 2013 
v různých oblastech působnosti kraje 

• schválila souhrnné zprávy o  činnosti a  plnění úkolů pří-
spěvkových organizací Moravskoslezského kraje za  rok 
2012

• schválila ocenění pedagogických pracovníků škol a škol-
ských zařízení působících na území našeho kraje, zařaze-
ných v rejstříku škol a školských zařízení, u příležitosti Dne 
učitelů v roce 2013

• vzala na vědomí informaci o stavu financování sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2013

• rozhodla poskytnout obyvatelům domu č.p. 39 na ul. 6. 
května ve Frenštátě pod Radhoštěm finanční dar - peněž-
ní výpomoc k překlenutí tíživé sociální situace a dále udělit 
příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému 
Moravskoslezského kraje zasahujících při této mimořádné 
události čestné uznání, pamětní medaili kraje a  poskyt-
nout finanční dar

• rozhodla vydat „Plán pokrytí území Moravskoslezského 
kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné 
služby Moravskoslezského kraje“

• souhlasila se změnami ve způsobu zajištění lékařské po-
hotovostní služby v  Moravskoslezském kraji s  účinností 
od 1  8  2013

• rozhodla vyhlásit 3. ročník soutěže “Jak šmakuje Morav-
skoslezsko“ a schválila její pravidla

• vzala na vědomí informaci o vývoji hospodaření a produk-
ci nemocnic, zdravotnických zařízení zřizovaných Morav-
skoslezským krajem v letech 2009 až 2012, a souhlasila 
s modelem řízení krajských nemocnic v tzv. „personálních 
uniích“, k datu 17  4  2013 a realizací navržených opatření

• vzala na vědomí informaci o zpracování analýzy a návrhu 
koncepce v oblasti komplementu – laboratorních výkonů 
v rámci sítě nemocnic zřizovaných krajem, včetně vyhod-
nocení zpracovaných informací na  základě auditu pro-
vedeného externí auditorskou společností, a  souhlasila 

s realizací konkrétních koncepčních postupů pro efektivní 
fungování laboratoří v  rámci sítě nemocnic zřizovaných 
krajem

• rozhodla uzavřít Memorandum o spolupráci mezi krajem, 
Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského 
kraje a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje

• rozhodla pokračovat v  účasti Moravskoslezského kraje 
v Radě hospodářské a sociální dohody Moravskoslezské-
ho kraje

• rozhodla vyhlásit soutěž „Ekologická škola v  Moravsko-
slezském kraji“ ve školním roce 2012/2013

• rozhodla o účasti kraje na investičních veletrzích v letech 
2014 a 2015

• rozhodla vyhlásit 5. ročník soutěže „Cena hejtmana kraje 
za společenskou odpovědnost“

• schválila návrh na ocenění nejúspěšnějších žáků a škol-
ních týmů středních škol v  Moravskoslezském kraji 
ve školním roce 2012/2013

• vyhodnotila nejúspěšnější sportovce v rámci ankety Spor-
tovec Moravskoslezského kraje za rok 2013

• schválila priority pro tvorbu integrované teritoriální inves-
tice Moravskoslezského kraje pro programové období 
2014-2020

• rozhodla o  udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského 
kraje pro rok 2013 u příležitosti Mezinárodního dne zdra-
votně postižených autorům zveřejněných děl, která přispí-
vají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením 
a podporují myšlenku jejich společenské integrace

• dále rozhodla uzavřít Memorandum o  spolupráci v  ob-
lasti rozvoje nízkoemisních druhů dopravy se společností 
VÍTKOVICE, a.s.

Vydala:
• 14 nařízení kraje o zřízení přírodních památek a přírodních 

rezervací na území kraje 

dále vydala tato nařízení kraje: 
• nařízení kraje č. 15/2013, kterým se mění nařízení Mo-

ravskoslezského kraje č  6/2002, kterým se stanoví 
podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Morav-
skoslezského kraje jednotkami požární ochrany

• nařízení kraje č. 16/2013, kterým se mění nařízení Morav-
skoslezského kraje č  2/2011, kterým se vydává Požární 
poplachový plán Moravskoslezského kraje 

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

Složení Rady Moravskoslezského kraje

Miroslav Novák (ČSSD) 
hejtman kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování kon-
krétních úkolů na úsecích bezpečnosti, 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 kon-
krétních úkolů na úseku legislativy 

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

Zastupitelstvo jí svěřilo zabezpečování konkrét-
ních 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 kon-
krétních úkolů na úseku zdravotnictví 

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 



Krajský úřad
2.
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Slovo ředitele
Vážení spoluobčané,

Krajský úřad Moravskoslezského kraje i v roce 2013 na vysoké úrovni plnil své 
hlavní poslání - poskytoval kvalitní služby veřejnosti, zajišťoval servis a další pod-
mínky pro práci samosprávy a realizoval výkon přenesené působnosti  Fungoval 
tedy jako spolehlivá organizace veřejné služby  

Předložená výroční zpráva potvrzuje, že i v roce 2013 jsme učinili další kroky pro 
to, aby úřad byl vnímán jako efektivně fungující, komunikující, kompetentní insti-
tuce, která má spokojené klienty a partnery  Všem zaměstnancům proto děkuji 
za vysoké pracovní nasazení a kvalitně odvedenou práci 

Za  kvalitu a  inovaci ve  veřejné správě v  roce 2013 ocenilo 
Moravskoslezský kraj a  jeho krajský úřad také Ministerstvo 
vnitra České republiky  Na desátém ročníku Národní konfe-
rence kvality ve veřejné správě jsme společně s náměstkem 
hejtmana pro dopravu a životní prostředí Danielem Havlíkem 
převzali dva bronzové stupně ceny za zavedení systému en-
vironmentálního řízení a auditu (EMAS) a rozvoj komunikace 
s veřejností a dalších aktivit naplňujících principy místní Agen-
dy 21  V současnosti je to nejvyšší možné ocenění, jaké v této 
kategorii kraj a jeho krajský úřad mohou obdržet 

Jsem pyšný na to, že veškerou činnost krajský úřad vykonává 
s ohledem na ochranu životního prostředí  Zavedením systé-
mu EMAS jsme jako první krajský úřad v České republice de-
klarovali, že stav životního prostředí není této veřejné instituci 
lhostejný  Zavedení systému EMAS, jehož funkčnost dvakrát 
ověřil nezávislý auditor, přinesl kromě pozitivních ohlasů ze 
strany veřejnosti a  zvýšeného povědomí zaměstnanců kraj-
ského úřadu o životním prostředí a možnostech jeho ochra-
ny, konkrétní úspory ve spotřebě papíru, elektřiny, pohonných 
hmot, snížení celkového množství odpadů a navýšení vytří-
děné složky odpadů. Což znamená také nemalou finanční 
úsporu z veřejných zdrojů  

Je velmi důležité, aby veřejnost měla možnost formulovat své 
představy a náměty, a ty pak byly předány kompetentním or-
gánům a institucím  Kraj i jeho úřad k tomu vytvářejí co nejlepší 
podmínky a největší prostor  Od roku 2009 implementujeme 
do  praxe principy místní Agendy 21 (MA21)  V  současné 
době je tato metoda plně zavedena ve struktuře úřadu a roz-
běhly se aktivity směřující do oblasti sociální a zdravotnictví  
Organizujeme například Fóra udržitelného rozvoje, na kterých 
se političtí představitelé kraje a zaměstnanci krajského úřadu 
setkávají a diskutují s občany  Významným počinem bylo při-
jetí Deklarace Zdravého Moravskoslezského kraje krajskými 
zastupiteli, a zároveň vstup Moravskoslezského kraje do Ná-
rodní sítě Zdravých měst  Byl také vytvořen Akční plán rozvoje 

MA21 a další dokumenty a programy  Jsou vyčleněny finanč-
ní prostředky na realizaci aktivit v této oblasti 

Ministerstvo financí v rámci přezkumu hospodaření jako ka-
ždoročně zkontrolovalo, zda Moravskoslezský kraj v  roce 
2013 hospodařil v souladu se zákonem a dalšími předpisy  
Ministerští úředníci prověřovali účetnictví, plnění rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, finanční operace, kontrolovali, jak 
kraj nakládá s prostředky poskytnutými ze státního rozpoč-
tu, jak hospodaří s majetkem, prověřovali zadávání a realizaci 
veřejných zakázek a další  Zjistili, že majetek kraje byl v roce 
2013 využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy kraje 
a úkoly vyplývajícími ze zákona o krajích  Nezjistili chyby, ne-
dostatky, neodhalili žádná závažná rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budouc-
nosti  Těší mě, že k  tomuto pozitivnímu závěru ministerstvo 
financí dospělo už podesáté  

Moravskoslezský kraj byl i  vloni významným žadatelem 
o podporu z evropských finančních zdrojů  Krajský úřad za-
jišťoval výkon celé této agendy spojené s přípravou a realizací 
projektů financovaných z Evropské unie  V rámci operačních 
programů se podařilo pro kraj získat velký objem finančních 
prostředků  Při zhodnocení svého majetku tak kraj mohl pro-
investovat 1,891 miliardy korun (z  toho 1,179 miliardy bylo 
hrazeno z evropských nebo státních dotací) a zrealizovat 154 
projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů  

Velkou pozornost věnovali v roce 2013 zaměstnanci krajské-
ho úřadu poskytování odborné a metodické pomoci obcím  
Těší mě také, že krajský úřad je spojován se vstřícným přístu-
pem k  transformaci pobytových sociálních služeb a snahou 
nabízet seniorům, osobám se zdravotním postižením a dal-
ším potřebným kvalitnější úroveň péče, kterou potřebují 

I v dalších letech učiníme vše pro to, abychom si tuto dobrou 
pověst udrželi 

Ing  Tomáš Kotyza
ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
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Organizační struktura krajského 
úřadu k 31. 12. 2013

odbor KANCELÁŘ HEJTMANA KrAJE

Paeddr. VLASTISLAV KUCHAŘ

odbor KANCELÁŘ ŘEdITELE KrAJSKÉHo ÚŘAdU

Ing. LEo NEVŘELA

ŘEdITEL KrAJSKÉHo ÚŘAdU
Ing. ToMÁŠ KoTYZA

odbor KoNTroLY A INTErNÍHo AUdITU
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. SILVIE SoUČKoVÁ

odbor ŠKoLSTVÍ, MLÁdEŽE A SPorTU 

 Paeddr. LIbor LENČo

odbor EVroPSKÝCH ProJEKTŮ
Ing. HYNEK orSÁG

odbor SoCIÁLNÍCH VĚCÍ

Mgr. dANIEL rYCHLIK

odbor doPrAVY A SILNIČNÍHo HoSPodÁŘSTVÍ

Ing. IVo MUrAS
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05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

oddĚLENÍ VZTAHŮ K VEŘEJNoSTI
01.1

oddĚLENÍ Pro KrIZoVÉ ŘÍZENÍ oddĚLENÍ ČINNoSTÍ SEKrETArIÁTŮ 
01.3

oddĚLENÍ PErSoNÁLNÍ
02.1

oddĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK oddĚLENÍ SLUŽEb A ÚdrŽbY
02.3

oddĚLENÍ AUTodoPrAVY
02.4

oddĚLENÍ KoNTroLY 
PŘÍSPĚVKoVÝCH orGANIZACÍ 03.1

oddĚLENÍ PŘEZKoUMÁNÍ HoSPodAŘENÍ
ÚZEMNÍCH CELKŮ 03.3

oddĚLENÍ STÍŽNoSTÍ A KoNTroLY VEŘEJNÉ 
FINANČNÍ PodPorY

oddĚLENÍ PrÁVNÍ
04.1

oddĚLENÍ LEGISLATIVNÍ A orGANIZAČNÍ

oddĚLENÍ SPrÁVY SÍTÍ 
A VYPoČETNÍ 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 oddĚLENÍ SPISoVÉ SLUŽbY
06.3

oddĚLENÍ KrAJSKÝ ŽIVNoSTENSKÝ ÚŘAd
06.4

oddĚLENÍ INVESTIČNÍ
07.1

oddĚLENÍ MAJETKoVÉ

oddĚLENÍ roZPoČTU
08.1

oddĚLENÍ FINANCoVÁNÍ A STÁTNÍ PoKLAdNY oddĚLENÍ ÚČETNICTVÍ A METodIKY oddĚLENÍ SPrÁVNÍCH ČINNoSTÍ
08.3 08.4

oddĚLENÍ ZdrAVoTNÍ PÉČE
09.1

oddĚLENÍ SAMoSPrÁVNÍCH ČINNoSTÍ

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
oddĚLENÍ METodIKY A ZAHrANIČNÍ 

FINANČNÍ PodPorY11.3 11.4

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 ProSTŘEdÍ 
A LESNÍHo HoSPodÁŘSTVÍ

oddĚLENÍ SAMoSPrÁVNÍCH ČINNoSTÍ

12.5

12.6

oddĚLENÍ SPrÁVY ŠKoL
13.1

oddĚLENÍ roZVoJE VZdELÁVÁNÍ oddĚLENÍ MLÁdEŽE A SPorTU

oddĚLENÍ METodIKY 
A FINANCoVÁNÍ ProJEKTŮ

13.3

14.3

oddĚLENÍ PŘÍMÝCH NÁKLAdŮ
13.4

oddĚLENÍ roZVoJE LIdSKÝCH ZdroJŮ
14.1

oddĚLENÍ SoCIÁLNÍCH SLUŽEb
15.1

oddĚLENÍ doPrAVY
16.1

oddĚLENÍ doPrAVNĚ SILNIČNÍCH AGENd oddĚLENÍ SILNIČNÍHo HoSPodÁŘSTVÍ
16.3

oddĚLENÍ SoCIÁLNÍ oCHrANY oddĚLENÍ EKoNoMICKÉ
15.3

oddĚLENÍ roZVoJE rEGIoNÁLNÍ 
NFrASTrUKTUrY

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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Počet zaměstnanců krajského 
úřadu a vzdělanostní struktura 
zaměstnanců MSK zařazených 
do krajského úřadu k 31. 12. 2013
číslo 
odboru

zkr. 
odboru

název odboru schválený počet 
zaměstnanců 

2013

skutečný 
počet 

31.12.2013

základní střední 
odborné

úplné 
střední

vyšší 
odborné

VŠ bakalářský VŠ magisterský VŠ doktorský celkem

ředitel  3 1 1 1

1 KH
odbor kancelář 
hejtmana kraje

 28 28 6 6 16 28

2 KŘ
odbor kancelář 
ředitele krajského 
úřadu

46 43 1 6 14 3 17 2 43

3 KON
odbor kontroly 
a sdílených služeb

 44 42 2 1 4 35 42

4 POR
odbor právní 
a organizační

 24 23 7 2 13 1 23

5 INF odbor informatiky  26 25 4 21 25

6 VŽ
odbor vnitra 
a krajský 
živnostenský úřad

35 34 1 7 4 22 34

7 IM
odbor investiční 
a majetkový

 39 39 2 5 32 39

8 FIN odbor financí  43 44 8 3 3 30 44

9 ZDR odbor zdravotnictví  25 29 6 5 17 1 29

10 ÚPS

odbor územního 
plánování, 
stavebního řádu 
a kultury

 35 35 3 2 30 35

11 RRC
odbor regionálního 
rozvoje a cestovního 
ruchu

48 47 7 7 33 47

12 ŽPZ
odbor životního 
prostředí 
a zemědělství

 70 69 3 2 61 3 69

13 ŠMS
odbor školství, 
mládeže a sportu

 76 75 9 2 5 59 75

14 EP
odbor evropských 
projektů

 54 57 7 2 47 1 57

15 SOC odbor sociálních věcí  42 43 1 2 7 33 43

16 DSH
odbor dopravy 
a silničního 
hospodářství

 38 38 6 4 27 1 38

 676 672 1 7 92 8 61 494 9

Významné události

Leden

9.–13. ledna proběhla prezentace Moravskoslezského kraje 
na  jubilejním 20  ročníku mezinárodním veletrhu cestovního 
ruchu Ferienmesse Vídeň 2013  Prezentace byla realizová-
na v  rámci společné prezentace České republiky na stánku 
CzechTourism - České centrály cestovního ruchu.

17.– 20. ledna se Moravskoslezský kraj po dvanácté prezen-
toval na mezinárodním veletrhu Regiontour v Brně a společně 
se zástupci moravských krajů na něm pokřtil nového turistic-
kého průvode Duchovní dědictví Moravy a Slezska, který ma-
puje vybrané církevní památky, poutní místa a poutní stezky  

24.–27. ledna se v bratislavské Inchebě konal již 19  mezi-
národní veletrh cestovního ruchu ITF Slovakiatour  Morav-
skoslezský kraj na  něm prezentoval návštěvníkům bohatou 
nabídku svých turistických atraktivit 

25. ledna předal hejtman Moravskoslezského kraje zástup-
cům vítězných firem a  obcí Cenu hejtmana kraje za  spole-
čenskou odpovědnost pro rok 2012  Slavnostní vyhlášení 
proběhlo v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ost-
ravě  Do čtvrtého ročníku soutěže se přihlásilo rekordních 34 
účastníků 

28. ledna navštívili Moravskoslezský kraj poslanec Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR JUDr  Vojtěch Filip a poslanec 
Evropského parlamentu Ing  Vladimír Remek 

31. ledna navštívila Moravskoslezský kraj náměstkyně před-
sedy Doněcké oblasti Tamara Oleksijivna Lukjančuk 

Únor

7.–10. února se Moravskoslezský kraj prezentoval na veletr-
hu cestovního ruchu Holiday World Praha 2013  

15.–17. února se Moravskoslezský kraj zúčastnil veletrhu 
cestovního ruchu Tourism Expo Olomouc 2013  Tento veletrh 
patří mezi tradiční významnou prezentační akcí Moravsko-
slezského kraje v sousedním regionu - Olomouckém kraji 

15.–17. února představili zástupci Moravskoslezského kraje 
gastronomický projekt Jak šmakuje Moravskoslezsko na me-
zinárodní výstavě cestovního ruchu Brána severu v ruské Vo-
logdě, který je partnerským regionem kraje  Návštěvníci se tak 
mohli seznámit s typickými jídly našeho regionu a také např  
s rozsáhlou nabídkou lázeňských služeb v kraji 

20.–24. února se Moravskoslezský kraj účastnil mezinárod-
ního veletrhu cestovního ruchu F RE E  Mnichov v Německu  

Veletrh je významným veletrhem cestovního ruchu v Němec-
ku a celé střední Evropě  

28. února Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravsko-
slezskou krajskou organizací ČSTV ocenil za vynikající spor-
tovní úspěchy a výchovu sportovců Moravskoslezského kraje 
nejúspěšnější sportovce, sportovní družstva, trenéry a cviči-
tele 

Březen

5. března se uskutečnilo na Bruntálsku, v prostorách Měst-
ského úřadu Bruntál, první výjezdní zasedání rady, po němž 
se vedení kraje setkalo s místními občany a podnikateli 

6.–10. března se Moravskoslezský kraj prezentoval na veletr-
hu ITB Berlin, jednom z největších a nejprestižnějších veletrhů 
v Evropě, jehož se každoročně účastní vystavovatelé z celého 
světa 

6. března pěti příslušníkům Integrovaného záchranného 
systému, kteří zasahovali při tragédii ve Frenštátu pod Rad-
hoštěm, předalo vedení Moravskoslezského kraje pamětní 
medaile, čestné uznání a každý obdržel i finanční dar ve výši 
deseti tisíc korun  Poděkování za  mimořádnou obětavost 
a profesní přístup při řešení události ve Frenštátě jim předal 
hejtman kraje Miroslav Novák a první náměstek hejtmana Jo-
sef Babka 

8.–10. března se Moravskoslezský kraj zúčastnil tradičního 
veletrhu cestovního ruchu, který se konal na „domácí půdě“ 
v Ostravě na výstavišti Černá louka  Veletrh Dovolená a Re-
gion Ostrava 2013 byl tradičně doplněn o veletrh se svatební 
tématikou „Nevěsta“.

15.–16. března se Moravskoslezský kraj zúčastnil dalšího 
ročníku veletrhu cestovního ruchu Infotour a  cykloturistika 
v Hradci Králové  

21.–24. března se Moravskoslezský kraj zúčastnil veletrhu 
cestovního ruchu GLOB v Katovicích  Polští turisté tvoří vět-
šinu zahraničních návštěvníků v našem kraji, tudíž byl tento 
veletrh vhodným k  prezentování Moravskoslezského kraje 
a jeho možností a novinek v cestovním ruchu  Poláci měli zá-
jem zejména o  lyžařské běžecké trasy, technické atraktivity 
a lázně 

22. března navštívila Moravskoslezský kraj velvyslankyně Ir-
ska J  E  Alison Kelly 

22. března proběhlo slavnostní vyhlášení pedagogických 
osobností roku v opavském Minoritském klášteře, na kterém 
zástupci kraje ocenili dvacet pět pedagogických pracovníků  
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Poděkování v podobě pamětního listu, finančního daru a kvě-
tin předali pedagogům hejtman Moravskoslezského kraje 
Miroslav Novák, náměstkyně hejtmana Věra Palková a  ná-
městek Jiří Martínek společně s dalšími hosty  Kraj oceňuje 
pedagogy každým rokem u příležitosti Dne učitelů 

26. března velvyslanec Korejské republiky J  E  Gabriel Oh 
navštívil Moravskoslezský kraj 

Duben

9. dubna velvyslanec Italské republiky J  E  Pasguale D´Avino 
navštívil Moravskoslezský kraj 

9.–13. dubna se Moravskoslezský kraj prezentoval na 1  roč-
níku specializovaného veletrhu regenerace, financování a vyu-
žití památek pod názvem „PAMIATKY“ v Bratislavě. 

15. dubna převzal Moravskoslezský kraj cenu za opravu nej-
více výmolů a zničených úseků silnic v celé republice  Za ví-
tězství v soutěži Nadace pojišťovny Generali v rámci projektu 
Výmoly cz převzali zástupci kraje a Správy silnic Moravsko-
slezského kraje šek v hodnotě 100 tisíc korun 

17. dubna bylo v Sedlnicích, za účasti náměstka hejtmana 
kraje Svatomíra Recmana a  dalších hostů, slavnostně ote-
vřeno nové bezbariérové bydlení pro 10 osob se zdravotním 
postižením  Bezbariérové bydlení vzniklo přeměnou bývalé 
mateřské školky jakožto cíl projektu „Rekonstrukce objektu 
na chráněné bydlení Sedlnice“ 

22. dubna velvyslanec Chorvatské republiky J. E. Frane Krnič 
navštívil Moravskoslezský kraj 

24. dubna byl Moravskoslezský kraj na jarním zasedání Valné 
hromady Národní sítě Zdravých měst České republiky přijat 
mezi členy této asociace  Stal se tak pátým krajem zapoje-
ným do této sítě  Moravskoslezský kraj vstupem do této sítě 
vyjadřuje svůj zájem o  naplňování zásad a  cílů základních 
dokumentů Evropské unie, Organizace spojených národů 
i dalších významných mezinárodních i národních dokumentů  
Jedná se zejména o dokumenty Zdraví 21 a Národní akční 
plán zdraví a  životního prostředí, které se zabývají oblastmi 
zdraví, kvality života a udržitelného rozvoje 

25. dubna Moravskoslezský kraj slavnostně otevřel nové 
chráněné bydlení v Kopřivnici  Z velkého ústavu do bytů v ro-
dinném domku se mohou přestěhovat další lidé se zdravot-
ním postižením  

Květen

13. května ocenil hejtman kraje poctivého nálezce Lukáše 
Porubu šekem v  hodnotě 10 tisíc korun a  poděkoval mu 
za poctivost  Řidič autobusu našel ve svém vozidle pod seda-
dlem tašku s obálkou, ze které vyčnívaly bankovky  Ukázalo 

se, že ukrývá přes 280 tisíc korun  Lukáš Poruba nezaváhal 
a nález okamžitě oznámil policii  Své jednání považuje za sa-
mozřejmost  

16. května se slavnostním podpisem memoranda o spolu-
práci se Skupinou ČEZ Moravskoslezský kraj připojil k pro-
jektu Elektromobilita  Hejtman kraje převzal klíče ke  dvěma 
elektromobilům Peugeot iOn, které od tohoto momentu začali 
zaměstnanci kraje využívat pro ekologické jízdy za pracovními 
povinnostmi 

17. května získal Moravskoslezský kraj ocenění za mobilního 
průvodce na mezinárodním festivalu map a průvodců Tour-
map 2013 

17.–19. května se Moravskoslezský kraj zúčastnil druhého 
ročníku výstavy REGION TOUR EXPO 2013 v Trenčíně  Mo-
ravskoslezský kraj využil nabídky zahraničního zastoupení 
Czech Tourismu v Bratislavě a prezentoval své unikátní turis-
tické atraktivity 

25. května se Moravskoslezský kraj představil na Evropském 
trhu v Saint Germain en Laye, kam byl pozván Velvyslanec-
tvím ČR v Paříži a radnicí v Saint Germain en Laye  Smyslem 
Evropského trhu je přiblížit obyvatelům Paříže a  dalším ná-
vštěvníkům země Evropské unie  Kromě zástupců Moravsko-
slezského kraje se veletrhu rovněž zúčastnil zástupce Letiště 
Leoše Janáčka Ostrava, který prezentoval leteckou linku Ost-
rava-Paříž za účelem zvýšení naplnění kapacity letadel na této 
trase a přilákání francouzských turistů do našeho kraje 

25. května byla v Národní přírodní rezervaci Rejvíz obnovena 
po čtyřiceti letech naučná stezka 

27. května poznal šestý ročník prestižní soutěže o Evropskou 
destinaci nejvyšší kvality – EDEN 2013 s podtitulem „Cesto-
vání bez bariér“ své vítěze  V silné konkurenci 15 přihlášených 
destinací z celé České republiky zvítězilo Lipno, přičemž jedi-
ným zástupcem Moravy, který se dostal až do finálové pětice, 
bylo Těšínské Slezsko  Za  Moravu tak vybojovalo absolutní 
prvenství. „Těšínské Slezsko je velice aktivní destinací, která 
dlouhodobě na poli bezbariérového cestování pracuje a sta-
la se také pomyslným lídrem v ČR v oblasti tvorby metodik 
hodnocení bezbariérovosti, a to jak ubytovacích a stravova-
cích objektů, tak i samotných turistických cílů“ okomentoval 
výsledky soutěže náměstek Moravskoslezského kraje Ivan 
Strachoň 

28. května se na opavském magistrátu konalo výjezdní za-
sedání rady  Krajští radní se poté setkali s  vedením města 
Opavy  Během výjezdního zasedání navštívili také společnost 
Model Obaly a  setkali se s  významnými podnikateli opav-
ského okresu. „Chceme si o problémech, které tíží občany 
kraje, pohovořit přímo na místě, ne pouze zprostředkovaně,“ 
vysvětlil důvod, proč se výjezdní zasedání krajské rady stala 
pravidlem, 1  náměstek hejtmana Josef Babka 

29. května získal Domov Pohoda v  Bruntále od  Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb České republiky nejvyšší 
ocenění – Značku kvality  Znamená to, že stejně jako hotely 

i Domov Pohoda se může pyšnit pěti hvězdičkami. „Bydlím 
v pětihvězdičkovém“, mohou o kvalitě svého ubytování tvrdit 
klienti Domova Pohoda, který je příspěvkovou organizací Mo-
ravskoslezského kraje  

31. května vydal Moravskoslezský kraj ročenku cestovního 
ruchu  Jsou v ní shrnuty úspěchy a projekty, které byly v roce 
2012 Moravskoslezským krajem v  oblasti cestovního ruchu 
realizovány  Ročenka je přeložena i do angličtiny a může slou-
žit jako zdroj informací nejen pro novináře, ale také pro odbor-
nou a širokou veřejnost  

Červen

5. června bylo slavnostně otevřeno chráněné bydlení ve Vel-
kých Hošticích, které vzniklo rekonstrukcí dvou propojených 
jednopodlažních budov. „Lidé s  postižením mohou chodit 
do zaměstnání, pěstovat své záliby nebo se stýkat s přáteli 
z okolí  Není důvod, aby svůj život trávili ve velkokapacitní in-
stituci, která je v těchto činnostech omezuje,“ vysvětlil, proč 
Moravskoslezský kraj podporuje transformaci sociálních slu-
žeb, náměstek hejtmana pro sociální věci Svatomír Recman  
Z velkého ústavu do moderních bytů se tak mohou přestě-
hovat další lidé se zdravotním postižením  Díky účasti Mo-
ravskoslezského kraje v  programu transformace sociálních 
služeb v České republice a evropským financím najde nový 
domov dvanáct klientů, kteří doposud žili v sociálním zařízení 
Marianum v Opavě  

5. června se představitelé Moravskoslezského kraje, Krajské 
hospodářské komory Moravskoslezského kraje a  Sdružení 
pro rozvoj Moravskoslezského kraje dohodli na další spolu-
práci a podepsali Memorandum o spolupráci, které má po-
moci k dalšímu rozvoji kraje 

6. června slavnostně pokřtila v prostorách krajského úřadu 
náměstkyně hejtmana kraje Věra Palková spolu s autorem Ja-
roslavem Vencálkem novou publikaci „Moravskoslezský kraj 
– krajinné proměny“  Více než 200 barevných fotografií s od-
borným textem mapuje zajímavá místa Moravskoslezského 
kraje 

„Nová publikace přispěje působivými fotografiemi k podpoře 
pozitivního vnímání celého kraje a ukáže návštěvníkům, náš 
region v žádném případě není pouze industriální a  turisticky 
nepřitažlivý, jak je ještě občas vnímán,“ říká náměstkyně hejt-
mana kraje Věra Palková 

7. června Moravskoslezský kraj potvrdil, že nejrozmanitější-
mi způsoby dlouhodobě podporuje inovace  Rozhodl se fir-
my ještě více motivovat, a zároveň jim pomoci se zviditelnit  
Vyhlásil proto pilotní ročník soutěž „Inovační firma Moravsko-
slezského kraje“  

„Chceme tak pomoci nejen zviditelnit firmy s  progresivním 
výrobním nebo výzkumným programem, ale soutěž pomůže 
i našemu kraji, protože nenápadných firem na světové úrov-
ni tady máme dost, jen se o nich mezi lidmi zatím málo ví,“ 

zdůvodnil jednu z motivací náměstek hejtmana kraje Martin 
Sikora 

13. června se hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav 
Novák setkal se dvěma desítkami folkloristů a starostů měst 
a obcí, kteří jsou dlouhodobě spojeni s přípravou a zajišťo-
váním folklorních festivalů a  slavností v  regionu  Přítomným 
slíbil, že nad vybranými festivaly převezme záštitu a rád se jich 
osobně zúčastní 

20. června schválili krajští zastupitelé závěrečný účet a účetní 
závěrku za rok 2012  I přes problémy, se kterými se kraj kvůli 
světové finanční krizi potýkal, si udržel relativně nízkou hodno-
tu zadlužení a mezinárodní ratingové hodnocení na úrovni A2 
se stabilním výhledem  

21. června potěšila milovníky vodácké turistiky nová publi-
kace „Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje“, 
kterou za výrazné finanční podpory Moravskoslezského kraje 
připravila Asociace TOM ČR, TOM 4348 KLUB VODÁKŮ MI-
RAGO 

23.–28. června úspěšně změřili mladí sportovci z  Morav-
skoslezského kraje své síly ve Hrách VI  letní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2013, které se konaly ve Zlínském kraji - Mo-
ravskoslezský kraj zde reprezentovalo 167 žáků ze 64 zá-
kladních a 22 středních škol, kteří přivezli domů celkem 32 
medailí, z toho 9 zlatých, 8 stříbrných a 15 bronzových 

27. června začal Moravskoslezský kraj společně s Agenturou 
pro regionální rozvoj už druhým rokem zvát k návštěvě dva-
nácti objektů – pozůstatků po těžbě, průmyslové nebo řeme-
slné činnosti – které jsou součástí moravskoslezské TECHNO 
TRASY. Moravskoslezský kraj je jedním ze dvou v republice, 
které takovou trasu mají  

Červenec

1.července odstartovala společná výzva ministerstva život-
ního prostředí a Moravskoslezského kraje pro podání žádos-
ti o výměnu kotlů  Dotační program, který vznikl na základě 
spolupráce Moravskoslezského kraje a ministerstva životního 
prostředí, a jehož cílem je zlepšení kvality ovzduší v kraji, za-
znamenal nebývale velký zájem ze strany veřejnosti  

10. července skončil v  Moravskoslezském kraji rozsáhlý 
projekt „Silnice 2011“. V  jeho rámci bylo zrekonstruováno 
a zmodernizováno jedenáct úseků silnic II  a III  třídy  Projekt 
řešil také odstranění bodových závad ve  sjízdnosti (úprava 
nepřehledných křižovatek, nebezpečných úseků atd ), zahr-
noval rozšíření některých silnic a vybavení komunikací nový-
mi bezpečnostními prvky. Realizace projektu „Silnice 2011“ 
přispěla k dalšímu zkvalitnění a rozvoji dopravní infrastruktury 
regionu  Modernizace vybraných regionálních komunikací po-
může také k napojení na sítě TEN-T (Trans European Network 
– Transport) a k propojení periferních oblastí s ekonomickými 
centry regionu 
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18.–21. července se konal další ročník festivalu Colours of 
Ostrava, na  který přispěl Moravskoslezský kraj částkou půl 
milionu korun  Pro návštěvníky tohoto hudebního svátku při-
chystal i spoustu informací o regionu a tipů k naplánování za-
jímavého výletu či prožití zajímavého zážitku v kraji  

26. července dokončil Moravskoslezský kraj projekt „Silni-
ce 2010“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů 
EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Mo-
ravskoslezsko 2007-2013 a  z  rozpočtu statutárního města 
Opava, města Rychvald, města Frýdlant nad Ostravicí a spo-
lečnosti Severomoravské vodovody a  kanalizace Ostrava, 
a  s  Realizací projektu došlo ke zkvalitnění a modernizaci prů-
jezdních úseků silnic II  a III  třídy v Moravskoslezském kraji, 
odstranění závad ve  sjízdnosti - rozšíření vozovek, zlepšení 
celkového technického stavu vozovek, zvýšení plynulosti do-
pravy, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zvýšení únos-
nosti a  zatížitelnosti vozovek, mostů a  propustků, zlepšení 
dopravního propojení jednotlivých obcí a měst 

30. července spustil Moravskoslezský kraj za finanční pod-
pory EU rutinní provoz technologického centra  Na Krajském 
úřadě Moravskoslezského kraje bylo vybudováno v  období 
prosinec 2012 – červenec 2013 Technologické centrum Mo-
ravskoslezského kraje a dne 30  7  2013 byl, po nezbytných 
testech, zahájen rutinní provoz první části infrastruktury 

Srpen

3. srpna začal v Moravskoslezském kraji druhý ročník víken-
dových akcí pro celou rodinu s názvem FAJNE LÉTO  

16. srpna Moravskoslezský kraj slavnostně otevřel chráněné 
bydlení v Moravici  Díky evropským dotacím a Moravskoslez-
skému kraji tak další lidé se zdravotním postižením dostali 
šanci zkvalitnit svůj život 

16. srpna se konalo slavnostní vyhlášení krajského kola 
soutěže o  Vesnici roku 2013 v  Moravskoslezském kraji  
Vítězem krajského kola a  nositelem titulu „Vesnice Morav-
skoslezského kraje 2013“ se stala obec Jeseník nad Odrou  
„Jsem rád, že krajská hodnotitelská komise měla těžké roz-
hodování – všichni přihlášení se opravdu měli čím chlubit  
Komise sledovala úroveň společenského života v obci, akti-
vity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost 
a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná pro-
stranství, péči o zeleň a krajinu a také koncepční dokumenty 
obce  Nejlepší hodnocení těchto kritérií měl právě Jeseník 
nad Odrou,“ uvedl náměstek hejtmana pro cestovní ruch 
Ivan Strachoň 

20. srpna se na městském úřadu v Novém Jičíně konalo dal-
ší výjezdní zasedání rady  Radní Moravskoslezského kraje na-
vštívili také společnost Varroc Lighting Systems, s r o  a sešli 
se s podnikateli 

29. srpna premiér v  demisi Jiří Rusnok navštívil Ostravu  
S ministrem průmyslu a obchodu v demisi Jiřím Ciencialou, 

vedením Moravskoslezského kraje – hejtmanem Miroslavem 
Novákem, 1  náměstkem hejtmana Josefem Babkou, před-
staviteli největších zaměstnavatelů – společnostmi Vítkovice, 
ArcelorMittal, OKD - a  dalšími významnými zaměstnavateli 
jednali o možnostech, jak pomoci firmám udržet zaměstna-
nost v regionu 

31. srpna se konala akce pro celo rodinu „Prázdniny kon-
čí – provoz začíná…!“, kterou připravil Moravskoslezský kraj 
v centru bezpečné jízdy Libros v Ostravě ve spolupráci s Po-
licií ČR, Hasičským záchranným sborem, organizaci BESIP 
a Městskou policii Ostrava 

Září

4. září proběhlo hodnocení receptů zaslaných do 3  ročníku 
kulinářské soutěže „Jak šmakuje Moravskoslezsko“. Během 
dopoledne odborná porota a porota sestavená ze zástupců 
médií a partnerů soutěže ochutnávala a hodnotila ty nejchut-
nější pokrmy, které jsou typické pro Moravskoslezský kraj  
Odborná komise vybrala 10 nejlepších a nejzajímavějších re-
ceptů ze všech zaslaných 

9. září slavnostním poklepem na kolejnici oficiálně odstarto-
vala stavba kolejového napojení s délkou 2,9 kilometru mezi 
Letištěm Leoše Janáčka a železniční stanicí Sedlnice. „Roz-
voj letiště patří k prioritám Moravskoslezského kraje v oblasti 
regionální politiky  Projekt kolejového napojení usnadní pře-
pravu osob i zboží a přiblíží letiště krajské metropoli,“ říká Mi-
roslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje s tím, že tato 
masivní investice do železniční infrastruktury sice nebude mít 
v praxi okamžitý efekt, ale že jde o krok s velkým potenciálem 
do budoucna 

10. září navštívil velvyslanec Arménské republiky J  E  Tigran 
Seiranian Moravskoslezský kraj 

11. září přijal hejtman Moravskoslezského kraje vítězný tým 
dobrovolných hasiček z Těškovic  Na XV  ročníku olympiády 
CTIF ve francouzském Mulhouse vybojovaly v červenci zlato 
ve štafetě na 4x100 metrů s překážkami  Další cenné kovy 
přivezly i z dalších běžeckých disciplín. „Vážím si toho, že trá-
víte svůj volný čas rozvíjením záliby, která je zároveň posláním 
a může pomoci druhým v nesnázích  Úspěch na olympiádě je 
příjemným bonusem,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje 
Miroslav Novák 

16. září se uskutečnila na  Krajském úřadě Moravskoslez-
ského kraje konference společenské odpovědnosti nejen 
za účastí zástupců celé řady firem našeho regionu, ale i ne-
ziskového sektoru a obcí z Moravskoslezského kraje  Hlavním 
bodem konference byly praktické rady a zkušenosti zúčast-
něných na poli společenské odpovědnosti  

16. září byl, za účasti vedoucích představitelů Moravskoslez-
ského kraje a Rýmařovska, slavnostně zprovozněn více než 
dvanáctikilometrový úsek silnice II/370 Rýmařov – hranice 
Olomouckého kraje  Komunikace II  třídy ve vlastnictví kraje 

prošla celkovou rekonstrukcí v  rámci projektu „Silnice 2011 
- II  etapa“ jež je spolufinancován ze strukturálních fondů EU 
prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II 
Moravskoslezsko 2007-2013  

19. září je po  opětovném prověření a  potvrzení certifikace 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje stále jediným krajským 
úřadem v  naší republice, který má zaveden mezinárodně 
uznávaný systém řízení přívětivý k životnímu prostředí známý 
pod zkratkou EMAS. „Zavedení a zlepšování systému EMAS 
na krajském úřadě byl, je a stále bude dlouhodobý a náročný 
proces, který se nám daří zvládat  Po dvou letech jeho fun-
gování můžeme jednoznačně konstatovat pozitivní kvalitativní 
posun ve výkonnosti krajského úřadu při snižování negativní-
ho vlivu na životní prostředí  Omezili jsme například spotřebu 
papíru, energií, pohonných hmot i produkci odpadů  I nadále 
bychom se chtěli soustředit na zkvalitňování a zlepšování naší 
environmentální výkonnosti ve všech činnostech v rámci za-
vedeného systému EMAS, a rovněž, což je neméně důležité, 
být příkladem dobré praxe a  motivací pro ostatní instituce, 
odbornou i  laickou veřejnost,“ uvedl ředitel Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza 

20. září přijeli krajští úředníci do práce bez auta  Den bez aut, 
který je součástí kampaně s názvem Evropský týden mobility 
probíhající v týdnu od 16  do 22  září, stejně jako loni podpořili 
také zaměstnanci krajského úřadu  Bezmála 200 zaměstnan-
ců se 20  září dopravilo do práce bez auta  V bílých tričkách 
s logy Evropského týdne mobility a Moravskoslezského kraje 
přijeli do zaměstnání hromadnou dopravou, na kole, koloběž-
kách, in-line bruslích nebo přišli pešky  Podpořili tak celoev-
ropskou kampaň, která má letos podtitul „Čistý vzduch – je 
to na nás!“ a zaměřuje se na zvýšení povědomí o znečišťo-
vání ovzduší automobilovou dopravou ve městech a obcích  
Na kole do práce přijel i ředitel krajského úřadu Tomáš Koty-
za. „Zvláště letošní podtitul Čistý vzduch – je to na nás! přímo 
vybízí k zamyšlení nad problémy velkých měst s automobilo-
vou dopravou  Až jedna třetina celkového znečištění ovzduší 
pochází právě z ní  Proto si myslím, že je nutné propagovat 
jakýmkoliv způsobem nejen hromadnou, ale i jiné, alternativní 
způsoby dopravy,“ uvedl ředitel krajského úřadu Tomáš Ko-
tyza 

20. září navštívili Moravskoslezský kraj ministryně spravedl-
nosti ČR Mgr  Marie Benešová a ministr dopravy ČR Bc  Zde-
něk Žák 

29. září se uskutečnil třetí ročník gastrofestivalu „Jak šmakuje 
Moravskoslezsko“ v zámeckém parku v Bruntále. „Jsem rád, 
že se nám podařilo letošní gastrofestival, který se stal příjem-
nou tradicí, přesunout do Bruntálu, a že můžeme představit 
projekt „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ v další turistické ob-
lasti našeho kraje,“ řekl náměstek hejtmana pro cestovní ruch 
Ivan Strachoň  Součástí gastrofestivalu bylo také vyhlášení 
výherců soutěže Regionální potravina roku 2013 za Morav-
skoslezský kraj 

Říjen

1.–3. října navštívil prezident republiky Miloš Zeman s man-
želkou Ivanou Moravskoslezský kraj  Prezident se kromě Ost-
ravy podíval i do několika dalších měst a obcí v regionu, setkal 
se s  občany, podnikateli a  taktéž navštívil významné firmy  
Prezidentský pár se také setkal se zaměstnanci krajského 
úřadu a krajskými zastupiteli 

5. října se konal slavnostní křest knihy „Příroda a krajina Mo-
ravskoslezského kraje“, kterou vydal Moravskoslezský kraj 
ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR  Křest 
knihy byl součástí doprovodného programu 39  ročníku mezi-
národního filmového festivalu Ekofilm 

7.–9. října se kraj prezentoval na veletrhu EXPO Real v Mni-
chově  Představil zde investiční příležitosti regionu, volné 
plochy v průmyslových zónách a brownfields  Tohoto mezi-
národního veletrhu investičních příležitostí a komerčních ne-
movitostí se zúčastnilo 1 700 vystavovatelských společností 
z 33 zemí 

18. října velvyslanec Korejské republiky J. E. Ha Yong Moon 
navštívil Moravskoslezský kraj 

22. října zaměstnanci krajského úřadu spolu s dvaceti pří-
spěvkovými organizacemi kraje předali Potravinové bance 
Ostrava cca 1400 kilogramů trvanlivých potravin. „Jsem rád, 
že i Moravskoslezský kraj pořádáním potravinové sbírky pří-
mo na  krajském úřadu přispívá k  dobru věci,“ uvedl ředitel 
krajského úřadu Tomáš Kotyza 

25. října proběhlo ocenění vítězů soutěže Ekologická škola 
v  Moravskoslezském kraji  Do  soutěže se přihlásilo celkem 
55 škol, které se systematicky věnují oblasti životního prostře-
dí  Vítěze ocenili náměstkyně hejtmana Moravskoslezského 
kraje pro oblast školství Věra Palková, náměstek hejtmana 
pro oblast životního prostředí Daniel Havlík a ředitel Krajské-
ho úřadu Tomáš Kotyza  Moravskoslezský kraj oceňuje školy 
bez rozdílu zřizovatele za  jejich mimořádné aktivity v oblasti 
environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty už sedmým 
rokem  Za  tu dobu se do soutěže přihlásilo téměř 455 škol 
a školských zařízení. „Touto formou chceme podpořit a zvidi-
telnit probíhající ekologické aktivity škol a školských zařízení 
včetně práce pedagogů – koordinátorů ekologické výchovy, 
kteří působí na  jednotlivých školách,“ říká náměstkyně hejt-
mana MSK Věra Palková 

Listopad

5. listopadu na  konferenci TRANSPORT podepsali ministr 
dopravy ČR v  demisi Zdeněk Žák společně s  náměstkem 
hejtmana MSK pro dopravu a životní prostředí Danielem Ha-
vlíkem, představiteli Českých drah, Správy železniční dopravní 
cesty a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje „Memo-
randum o spolupráci při řešení rozvoje dopravní obslužnosti 
a železniční infrastruktury v kraji“. „Na většinu projektů na mo-
dernizaci a elektrizaci železnice v regionu by měly jít finanční 
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prostředky z evropských fondů v dalším plánovacím období 
2014–2020,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského 
kraje Daniel Havlík s  tím, že první peníze by mohly přijít již 
v roce 2015, protože řada projektů je připravena 

6. listopadu vyhlásili náměstek hejtmana Martin Sikora a ře-
ditelka Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková 
vítěze prvního ročníku soutěže Inovační firma MSK  Pomysl-
ného Inovačního krajského Oskara si odvezl ve světě jedineč-
ný mobilní laserový gravírovací systém třinecké firmy Mepac  
Druhá v pořadí skončila ostravská firma Gaben s unikátní či-
povací technologií a  třetím oceněným unikátem byl elektro-
motocykl firmy Kuberg z Ostravy 

13. listopadu vystoupil na čínském investičním fóru (China 
Investment Forum 2013) hejtman Moravskoslezského kraje 
a hovořil o posílení spolupráce na regionální a městské úrovni 
a podpoře turismu  Akce se uskutečnila na Pražském hradě 
pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana 

14. listopadu podepsal hejtman Moravskoslezského kraje 
Miroslav Novák „Memorandum o porozumění“ mezi městem 
Ulsan a Moravskoslezským krajem  Delegace z města Ulsan, 
Korejská republika, vedená primátorem města Mang-Woo 
Bakem navštívila Moravskoslezský kraj ve dnech 14 –15  lis-
topadu 2013  Metropolitní město Ulsan, které má status regi-
onu, je základnou společnosti Hyundai v Koreji a je situováno 
v jihovýchodní části korejského poloostrova  Rozvíjí přátelské 
vztahy s  městy a  regiony, ve  kterých zmíněná automobilka 
působí (mimo Českou republiku jsou tři továrny automobilky 
Hyundai v Koreji a v Číně, dvě v Indii a po jedné v USA, Turec-
ku, Rusku a Brazílii)  Z tohoto důvodu oslovila korejská stra-
na také Moravskoslezský kraj a navrhla navázání přátelských 
vztahů v oblastech administrativy, ekonomiky, kultury, vzdě-
lávání, cestovního ruchu a sportu  Navrhované memorandum 
o porozumění je vyjádřením dobré vůle a ochoty obou partne-
rů spolupracovat a je základem pro uzavření možné budoucí 
smlouvy o spolupráci 

26. listopadu předal speciální techniku za více než dvanáct 
milionů korun jednotkám sboru dobrovolných hasičů vybra-
ných obcí a  Hasičskému záchrannému sboru MSK Josef 
Babka, 1  náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje  
Na nákup potřebného vybavení vyčlenil kraj ze svého rozpoč-
tu 4 miliony korun pro dobrovolné hasiče a dalších 8 milio-
nů korun pro Hasičský záchranný sbor MSK  Slavnostního 
předání se zúčastnilo 54 zástupců obdarovaných obcí, které 
jsou zřizovateli jednotek sboru dobrovolných hasičů. „Mo-
derní technická vybavenost jednotek dobrovolných hasičů, 
kteří úzce spolupracují s  Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje, je nesmírně důležitá, protože zvy-
šuje možnost rychlé profesionální pomoci  Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů dovybavujeme každoročně  Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje patří k nejlépe vy-
baveným jednotkám v republice a chceme, aby tomu tak bylo 
i v budoucnu,“ řekl 1  náměstek hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje Josef Babka 

Prosinec

10. prosince se konalo slavnostní otevření Domova Bílá 
Opava za účasti náměstka hejtmana pro sociální záležitosti 
a kulturu Svatomíra Recmana  Větší komfort a více soukro-
mí získali klienti Domova Bílá Opava v Opavě  Díky jedenác-
timilionové investici z  rozpočtu Moravskoslezského kraje se 
výrazně zkvalitnilo ubytování a životní podmínky 87 uživatelů 
sociální služby. „Jedná se o  další z  investičních akcí, které 
podporují proces humanizace pobytových sociálních služeb, 
který vychází ze strategického materiálu kraje Koncepce 
kvality sociálních služeb v  Moravskoslezském kraji schvále-
nou zastupitelstvem kraje v  roce 2008  V  tomto konkrétním 
případě rekonstrukce napomáhá k  výraznému zlepšení po-
bytových sociálních služeb jak pro seniorskou populaci, tak 
i pro osoby domova se zvláštním režimem,“ uvedl náměstek 
hejtmana Moravskoslezského kraje Svatomír Recman  

18. prosince uvedla nemocnice Třinec do provozu dvě nové 
sanitky a tři další rozšířily vozový park ve frýdecko-místecké 
nemocnici, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj  Slav-
nostního předání se zúčastnil náměstek hejtmana pro zdra-
votnictví Jiří Martinek 

20. prosince byla pokřtěna již třetí kuchařka krajových spe-
cialit, která je sestavena z  receptů zaslaných do 3  ročníku 
kulinářské soutěže „Jak šmakuje Moravskoslezsko“. Křtu se 
zúčastnil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ivan 
Strachoň 

23. prosince zástupci skautského střediska Polanka přivezli 
na krajský úřad Betlémské světlo  Světlo převzal hejtman Mo-
ravskoslezského kraje Miroslav Novák, který skautům podě-
koval a popřál jim příjemné svátky a šťastný vstup do nového 
roku  

24. prosince navštívil hejtman Moravskoslezského kraje spo-
lu s ministrem vnitra v demisi Martinem Pecinou a zástupci 
vedení ostravského magistrátu složky Integrovaného záchran-
ného systému na Ostravsku - Hasičský záchranný sbor MSK, 
Zdravotnickou záchrannou službu MSK, Městskou policii Os-
trava a služebnu PČR, včetně Integrovaného bezpečnostního 
centra  Hejtman Miroslav Novák všem poděkoval za celoroční 
profesionální nasazení a popřál klidnou službu s co nejmen-
ším počtem výjezdů. „Přál bych si, aby letošní vánoční svátky 
byly skutečně klidné, bez potřeby zásahu hasičů, záchranné 
služby i policie,“ sdělil hejtman Miroslav Novák 



Příspěvkové organizace 
Moravskoslezského kraje

3.
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Odvětví zdravotnictví
(Název, IČO, město)

• Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, 00844853, Karviná-Ráj
• 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; 844641; Krnov

Odvětví dopravy
• Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 00095711 Ostrava

Odvětví 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

Odvětví 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 
• Domov U jezera, příspěvková organizace 73214566 Hlučín
• Domov Pohoda, příspěvková organizace 00846635 Bruntál
• 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
• Zámek Nová Horka, příspěvková organizace 48804860 Studénka
• Domov Příbor, příspěvková organizace 48804878 Příbor
• Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 Odry
• Domov Hortenzie, příspěvková organizace 48804843 Frenštát pod Radhoštěm
• Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 Nový Jičín
• Domov Paprsek, příspěvková organizace 48804908 Nový Jičín
• Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 Opava

Odvětví školství
• Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace 63731983 Ostrava – Zábřeh
• Základní umělecká škola, Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace 61989177 Ostrava – Petřkovice
• 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 dr. Leoše Janáčka, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 64628116 Ostrava - Vítkovice
• 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 Ost-

rava - 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 Radhoš-

těm
• 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 - Mizerov
• Základní umělecká škola, Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace 62331701 Bohumín - Nový Bo-

humín
• Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace 61955574 Třinec
• Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, 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
• Dětsky domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace 47811919 Opava
• Dětsky domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 61989339 Ostrava - Hrabová
• Dětsky domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace 61989321 Ostrava-

-Slezská Ostrava
• Dětsky 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
• Dětsky domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace 47811927 Melč
• Dětsky domov a Školní jídelna, Radkov - Dubová 141, příspěvková organizace 47813563 Radkov
• Dětsky domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace 47813466 Budišov nad Budišov-

kou
• Dětsky domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace 47998296 Příbor
• Dětsky 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, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace 00601152 Opava
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• 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, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, IČ 14616068, Vítkov
• 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, 17. listopadu 1123, 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 Kop-

řivnice
• 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, Milotice nad Opavou 27, příspěvková organizace 60802472 Milotice nad Opavou
• Dětsky domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace 60043661 Čeladná
• Dětsky domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 68334222 Frýdek-Místek
• Dětsky domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace 48004774 Havířov-Podlesí
• Dětsky domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace 48004898 Karviná-Fryštát
• Dětsky 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 Havířov-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, Sokola Tůmy 12, 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 podnikáni a  služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace 

00100340 Jablunkov
• Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 66932581 Bohumín
• Albrechtova Střední odborná 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 statní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, pří-

spěvková 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, mechanizace a podnikaní, 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-Mariánské Hory
• Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace 64628183 Ostrava-Poruba
• Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace 64628124 Ostrava-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, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, 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, E. Krásnohorské 8, 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
• Zakladní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace 

47813571 Velké Heraltice
• Základní škola Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace 47813172 Vítkov
• Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení 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, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace 47813181 Opava
• Základní škola, 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 Radhoštěm
• Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace 70640726 Bílovec
• 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 stravovaní Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace 47813369 Opava
• Krajské zařízeni pro další vzdělávaní pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková 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, Dětsky domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková or-

ganizace 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 Frýdlant nad Ostra-

vicí
• Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace 69610126 Třinec
• Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, 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
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• Janáčková konzervatoř a Gymnázium 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 a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 00602124 

Ostrava-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, Český Těšín, příspěvková organizace 62331639 Český Těšín
• Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková orga-

nizace 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 Ostra-

va-Hrabůvka
• Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem statní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace 00842753 

Ostrava-Slezská Ostrava
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Základní údaje o rozpočtovém 
hospodaření kraje za rok 2013
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č  2/30 ze dne 20  12  2012 rozpočet kraje na rok 2013  
Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 7 609 322 tis  Kč, a to jako schodkový  Schválený objem 
zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 6 280 193 tis  Kč a financováním ve výši 1 329 129 tis  Kč 

Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 4 302 600 tis  Kč, nedaňové příjmy ve výši 184 620 tis  Kč, kapi-
tálové příjmy ve výši 85 980 tis  Kč a přijaté dotace ve výši 1 706 993 tis  Kč  Schválený rozpočet výdajů ve výši 7 609 322 tis  Kč 
se členil na běžné výdaje ve výši 4 674 368 tis  Kč a kapitálové výdaje ve výši 2 934 954 tis  Kč 

V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných orgány kraje k navýšení rozpočtu kraje, a to rozpočtu 
příjmů o 9 884 006 tis  Kč na 16 164 199 tis  Kč a rozpočtu výdajů o 10 919 480 tis  Kč na 18 528 802 tis  Kč  Bylo provedeno 
436 rozpočtových opatření, všechny byly schváleny radou kraje v rozsahu jejího svěření 

K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze za-
hraničí v celkovém objemu 9 710 469 tis  Kč  Jednalo se především o část dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi 
ve výši 9 108 680 tis  Kč  Naproti tomu z důvodu posunutí realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů došlo 
v upraveném rozpočtu ke snížení zdrojové stránky (příjmy a financování) a výdajové stránky rozpočtu o 1 358 482 tis  Kč  K vý-
znamné úpravě rozpočtu došlo dále zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2012 ve výši 1 332 535 tis  Kč 
a v rámci účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje souvisejícím zapojením prostředků úvěru ČSOB na předfinanco-
vání akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 264 523 tis  Kč  Zbývající rozpočtová opatření neměla 
významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje 

V  průběhu roku 2013 došlo v  upraveném rozpočtu ke  zvýšení plánovaného salda příjmů a  výdajů z  -1 329 129 tis  Kč 
na -2 364 603 tis  Kč  Ve skutečnosti však dosáhlo k 31  12  2013 saldo příjmů a výdajů částky -547 162 tis  Kč, což je vý-
sledek o 1 817 441 tis  Kč lepší, než se předpokládalo  Tento výsledek však neodpovídá výši zůstatku prostředků na účtech 
kraje, který bez započtení prostředků peněžních fondů nezapojených do rozpočtu kraje k 31  12  2013 činil 1 661 271 tis  Kč, 
a to z důvodu rozdílné výše upraveného rozpočtu a skutečnosti u financujících položek  

Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových a nedaňových) oproti výdajům a pomalejší 
realizací vybraných akcí (víceletých projektů), zejména akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů schválených 
v rozpočtu kraje 

Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)

Třída Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2013

% plnění/ 
čerpání UR

PŘÍJMY celkem 6 280 193 16 164 199 16 366 846 101,3

z toho:

daňové příjmy 4 302 600 4 465 781 4 646 839 104,1

nedaňové příjmy 184 620 237 735 260 928 109,8

kapitálové příjmy 85 980 43 221 43 333 100,3

přijaté dotace 1 706 993 11 417 462 11 415 746 100,0

VÝDAJE celkem 7 609 322 18 528 802 16 914 008 91,3

z toho:

běžné výdaje 4 674 368 15 903 744 14 904 712 93,7

kapitálové výdaje 2 934 954 2 625 058 2 009 296 76,5

SALDO příjmů a výdajů -1 329 129 -2 364 603 -547 162 x

FINANCOVÁNÍ celkem 1 329 129 2 364 603 547 162 x

z toho:

zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hos-
podaření roku 2012

492 394 1 824 929 163 658 x

Třída Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2013

% plnění/ 
čerpání UR

peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do roz-
počtu

-20 000 1 386 1 386 x

čerpání úvěrů 1 938 377 1 183 122 1 026 294 x

splátky úvěrů a návratných fin  prostředků -1 081 642 -644 834 -644 833 x

saldo krátkodobých devizových operací 0 0 401 x

nerealizované kurzové rozdíly 0 0 256 x

Výsledek hospodaření běžného účetního období uvedený ve Výkazu zisku a ztráty představuje zisk ve výši 401 513 tis  Kč  
Zastupitelstvo kraje rozhodlo použít výsledek hospodaření roku 2013 převedením na účet Výsledek hospodaření předcházejí-
cích účetních období 

Podrobnější informace o hospodaření kraje za rok 2013 jsou obsaženy v Závěrečném účtu Moravskoslezského kraje za rok 
2013 a v Účetní závěrce Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31  12  2013 obsahující Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, 
Přílohu účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Zastupitelstvo na svém 10. zasedání dne 12. 6. 2014 schválilo Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 
2013, Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2013 a souhlasilo s celoročním hospo-
dařením Moravskoslezského kraje za rok 2013 bez výhrad.

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za  rok 2013 a  Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k  rozvahovému dni 
31  12  2013 jsou uveřejněny na webových stránkách internetového serveru kraje (www kr-moravskoslezsky cz) 
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Příjmy
Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitá-
lové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2013 
ve výši 6 280 193 tis  Kč  V upraveném rozpočtu k 31  12  2013 počítal kraj s příjmy v celkové výši 16 164 199 tis  Kč  Příjmy 
byly plněny celkově na 101,3 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů 

Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní, správní poplatky a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu  V roce 2013 
dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 4 644 552 tis  Kč, tj  104 % upraveného rozpočtu 

Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2013 (v tis. Kč)

Daň Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2013

Plnění UR 
(%)

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 
požitků

1 020 000 1 020 000 1 065 641 104,5

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 15 000 15 000 16 661 111,1

Daň z příjmů fyzických osob srážková 110 000 110 000 111 178 101,1

Daň z příjmů právnických osob 1 050 000 1 030 000 1 097 468 106,6

Daň z příjmů právnických osob za kraje 20 600 21 702 21 702 100,0

Daň z přidané hodnoty 2 085 000 2 267 000 2 331 902 102,9

Celkem 4 300 600 4 463 702 4 644 552 104,1

Daň z příjmů právnických osob za kraje (21 702 tis  Kč) byla v roce 2013 hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým 
poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty 

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2013 objemu 260 928 tis  Kč, tj  plnění na 110 % upraveného rozpočtu 

Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2013 (v tis. Kč)

Druh příjmu Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2013

Plnění UR (%)

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 80 684 80 648 100,0

Příjmy z úroků 29 148 38 048 130,5

Příjmy z pronájmu 36 792 36 799 100,0

Odvody příspěvkových organizací kraje 33 598 33 599 100,0

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

19 265 23 922 124,2

Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 22 645 151,0

Přijaté sankční platby 8 162 9 972 122,2

Přijaté pojistné náhrady 3 697 3 707 100,3

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 160 3 376 106,8

Ostatní nedaňové příjmy 3 100 3 100 100,0

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 509 2 322 92,6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 177 2 326 106,8

Příjmy z prodeje majetku 442 462 104,7

Kursové rozdíly v příjmech 0 2 x

Nedaňové příjmy celkem 237 735 260 928 109,8

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 43 333 tis  Kč, tj  na 100 % upraveného rozpočtu 

Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2013 (v tis. Kč)

Druh příjmu Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2013

Plnění UR (%)

Příjmy z prodeje pozemků 6 533 6 606 101,1

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 20 708 20 747 100,2

Ostatní investiční příjmy 15 980 15 980 100,0

Kapitálové příjmy celkem 43 221 43 333 100,3

Přijaté dotace

V roce 2013 přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 11 418 324 tis  Kč, tj  100 % upraveného rozpočtu, z toho:

• účelově z  jednotlivých kapitol státního rozpočtu 10.756.304 tis. Kč (z  toho v  rámci souhrnného dotačního vztahu 
113 129 tis  Kč),

• od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 640.659 tis. Kč,
• od Národního fondu 1.290 tis. Kč,
• od mezinárodních institucí 14.157 tis. Kč,
• od ostatních rozpočtů ústřední úrovně 1.479 tis. Kč a
• od veřejných rozpočtů územní úrovně (kraje a obce) 4.435 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací jsou uvedeny ve výši, v jaké byly poskytnuty kraji, tj  bez ohledu na maximální výši stanovenou rozhod-
nutím o poskytnutí dotace  

Srovnání objemu jednotlivých sdílených daní

Daň z přidané hodnoty – 50,2 % Daň z příjmů fyzických 
osob srážková – 2,4 %

Daň z příjmů právnických 
osob – 23,6 %

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti a funkčních požitků – 22,9 % 

Daň z příjmů fyzických osob samostatně 
výdělečně činných – 0,4 % 

Daň z příjmů právnických osob za kraje — 0,5 % 
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Objemy přijatých dotací v roce 2013 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující 
tabulce 

Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2013 (v tis. Kč)

Poskytovatel dotace Přijato 
v roce 2013

Kapitola státního rozpočtu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10 133 751

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů 409 463

Ministerstvo dopravy 198 587

Ministerstvo práce a sociálních věcí 161 286

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů 132 285

Ministerstvo pro místní rozvoj 34 146

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů 34 146

Ministerstvo financí 120 718

z toho Souhrnný dotační vztah 113 129

z toho ISPROFIN 809

Ministerstvo životního prostředí 27 720

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů 27 720

Ministerstvo zemědělství 6 679

Ministerstvo vnitra 36 313

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů 7 438

Ministerstvo zdravotnictví 18 462

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů 1 271

Ministerstvo kultury 2 681

Ministerstvo průmyslu a obchodu 245

Státní fond dopravní infrastruktury 14 869

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů 14 869

Státní fond životního prostředí 498

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů 236

Úřad vlády České republiky 350

CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 10 756 304

Ostatní zdroje: 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 640 659

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů 640 659

Národní fond 1 290

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů 1 290

Mezinárodní instituce 14 157

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů 14 157

Ostatní rozpočty ústřední úrovně 1 480

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů 1 480

Kraje v rámci ČR 1 614

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů 166

Obce v rámci ČR 2 821

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů 2 821

CELKEM ostatní zdroje 662 020

CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 11 418 324

z toho ISPROFIN 809

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů 1 288 000

Financování
Pro rok 2013 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a  výdajů představuje částku 
1 329 129 tis  Kč)  Schválený rozpočet kraje na rok 2013 byl, stejně jako v předešlých letech, částečně postaven na financo-
vání využitím části volných zdrojů roku 2012 v celkové výši 492 394 tis  Kč, dále na přijetí dlouhodobých půjčených prostředků 
v celkové výši 1 938 377 tis  Kč a rozpočtovaných splátek těchto půjčených prostředků ve výši 1 081 642 tis  Kč  Zapojením 
zdrojů roku 2012 a cizích návratných zdrojů financování byla výše zdrojů a výdajů vyrovnaná  Od počátku roku 2013 byly po-
stupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným 
zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2012, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjče-
ných prostředků 

Ke 31  12  2013 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2012 a byly určeny ke krytí jednotlivých 
výdajů v rozpočtu roku 2013, z částky 492 394 tis  Kč na částku 1 824 929 tis  Kč  Důvodem bylo zejména zapojení účelově 
vázaných finančních prostředků na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a akce reprodukce majetku kraje, 
u kterých došlo k prodloužení či přesunu doby realizace, a dále prostředků zapojených k úhradě ostatních závazků v oblasti sa-
mosprávných činností kraje, zejména souvisejících se smluvními závazky roku 2012  V průběhu roku byly mimo rozpočet kraje 
na rok 2013 vyčleněny finanční prostředky ve výši 28 284 tis  Kč, které představují převod do Fondu životního prostředí Mo-
ravskoslezského kraje, přičemž z této částky byly zapojeny a současně použity v rámci rozpočtu kraje na rok 2013 prostředky 
ve výši 24 980 tis  Kč  Dále byly v roce 2013 v rámci rozpočtu kraje na rok 2013 zapojeny a současně použity prostředky 
Zajišťovacího fondu ve výši 2 090 tis  Kč a prostředky Regionálního rozvojového fondu ve výši 2 600 tis  Kč  

V průběhu roku 2013 došlo k souhrnným rozpočtovým úpravám v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdro-
jů  S ohledem na změny související s přípravou a uskutečněním jednotlivých projektů byla mimo jiné snížena o 436 808 tis  Kč 
rozpočtovaná úhrada splátky úvěrového rámce od Československé obchodní banky, a s  pro rok 2013 a dále byl snížen rozpo-
čet čerpání úvěrových rámců pro rok 2013, a to od Československé obchodní banky, a s  o částku 590 755 tis  Kč a Evropské 
investiční banky o částku 164 500 tis  Kč 

V rámci upraveného rozpočtu k 31  12  2013 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše -2 364 603 tis  Kč (upravený rozpočet finan-
cování tedy dosáhl celkové výše 2 364 603 tis  Kč) 

Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2013 (v tis. Kč)

Financování Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2013

Zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření 
roku 2012 492 394 1 824 929 163 658

Peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu 
celkem -20 000 1 386 1 386

z toho:

převod do Fondu životního prostředí MSK -20 000 -28 284 -28 284

zapojení Fondu životního prostředí MSK 0 24 980 24 980

zapojení Regionálního rozvojového fondu 0 2 600 2 600

zapojení Zajišťovacího fondu 0 2 090 2 090

Čerpání úvěrů celkem 1 938 377 1 183 122 1 026 294

z toho:

čerpání úvěru od EIB na financování projektů Moravia-Silesia Regional Infra II 530 500 366 000 366 000

čerpání úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských fin  
zdrojů

1 407 877 817 122 660 294

Splátky úvěrů a návratných finančních prostředků celkem -1 081 642 -644 834 -644 833

z toho:

úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -110 000 -110 000 -110 000

úhrada splátky části úvěru od ČSOB -970 219 -533 411 -533 410

úhrada splátky návratných finančních prostředků od SFDI -1 423 -1 423 -1 423

Saldo krátkodobých devizových operací 0 0 401

Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 256

CELKEM 1 329 129 2 364 603 547 162
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Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2013 dosáhla výše 2.187 mil. Kč, což je 
o 381 mil  Kč více než v roce 2012  V celkové zadluženosti je zahrnut rovněž úvěr na předfinancování evropských akcí ve výši 
238 mil  Kč, který má krátkodobý charakter, jelikož je splácen z průběžně přijímaných evropských dotací 

Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

Poskytovatel úvěru Nesplacená výše 
úvěru 

k 31. 12. 2013

Evropská investiční banka 
(Smlouva o financování projektu Česká republika – Infrastruktura v Moravskoslezském kraji)

550 000

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

1 316 000

Československá obchodní banka 
(Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z evropských finanč-
ních zdrojů)

321 179

Celkem 2 187 179

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

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service, který je využíván při přehodnocování mezinárodního ratingu 
kraje, dosáhl k 31  12  2013 výše 14 %  Je vyjádřen jako podíl dluhu (tj  hodnota všech ve skutečnosti krajem načerpaných 
a nesplacených úvěrů) k provozním příjmům kraje (tj  příjmům daňovým, nedaňovým 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 Moravskoslez-
ském 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 sou-
časné omezení výše zadluženosti kraje stanovené na základě finančních ukazatelů definovaných ve Smlouvě o financování 
projektu Česká republika – Infrastruktura v Moravskoslezském 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 cel-
kového zadlužení se zde započítávají veškeré finanční závazky, tedy nejen závazky úvěrové, ale i poskytnuté záruky a dále 
ostatní dlouhodobé závazky  Do hodnoty provozních příjmů se pak započítávají příjmy daňové, nedaňové a provozní dotace  
K 31  12  2013 dosáhl tento ukazatel hodnoty 17,5 % 

Výdaje
Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2013 ve výši 7.609.322 tis. Kč. 
Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31  12  2013 výše 18 528 802 tis  Kč, z toho běžných výdajů 15 903 744 tis  Kč a kapi-
tálových výdajů 2.625.058 tis. Kč. Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými 
daňovými a nedaňovými příjmy a zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2012 

Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2013 (v tis. Kč)

Druh výdaje Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2013

Čerpání UR (%)

Běžné výdaje 4 674 368 15 903 744 14 904 712 93,7

Kapitálové výdaje 2 934 954 2 625 058 2 009 296 76,5

Výdaje celkem 7 609 322 18 528 802 16 914 008 91,3

Skutečné čerpání výdajů k 31  12  2013 dosáhlo výše 16 914 008 tis  Kč, což představuje plnění na 91 % upraveného rozpoč-
tu  Běžné výdaje byly čerpány na 94 % a kapitálové výdaje na 77 % upraveného rozpočtu 

Struktura skutečných výdajů Moravskoslezského kraje v roce 2013

Běžné výdaje – 88 % 

Kapitálové výdaje – 12 % 
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Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2013 (v tis. Kč)

Odvětví Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2013

Čerpání UR (%)

Doprava 3 656 483 3 117 879 3 020 238 96,9

Krizové řízení 55 740 123 042 95 560 77,7

Kultura 300 263 317 795 275 025 86,5

Prezentace kraje a ediční plán 15 222 25 631 17 210 67,1

Regionální rozvoj 121 968 254 201 152 934 60,2

Cestovní ruch 55 699 81 683 52 603 64,4

Sociální věci 427 312 489 356 399 370 81,6

Školství 1 218 901 11 687 342 11 254 916 96,3

Územní plánování a stavební řád 2 500 3 539 1 231 34,8

Zdravotnictví 917 807 1 134 123 936 979 82,6

Životní prostředí 105 596 175 930 105 883 60,2

Finance a správa majetku 209 402 611 812 130 269 21,3

Činnost zastupitelstva kraje 51 412 46 837 39 551 84,4

Vlastní správní činnost kraje (krajský úřad) 462 886 449 594 422 326 93,9

Ostatní 8 131 10 039 9 914 98,8

Výdaje celkem 7 609 322 18 528 802 16 914 008 91,3

Reprodukce majetku kraje
Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2013 dosáhly celkové výše 
2 354 165 tis  Kč, z toho investiční prostředky ve výši 2 173 665 tis  Kč a neinvestiční prostředky ve výši 180 500 tis  Kč  Sku-
tečné čerpání představovalo 80 % rozpočtovaných výdajů  Součástí byly i výdaje financované z dotace ze státního rozpočtu 
ve výši 536 tis  Kč a finanční prostředky z evropských finančních zdrojů určených na financování reprodukce majetku ve výši 
1 177 949 tis  Kč 

Reprodukce majetku kraje dle zdroje financování v roce 2013 (v tis. Kč)

Reprodukce majetku kraje Upravený 
rozpočet

Skutečnost Čerpání UR (%)

Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů 865 109 712 131 82,3

Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu 536 536 100,0

Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů 1 488 520 1 177 949 79,1

Celkem 2 354 165 1 890 616 80,3

Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č  2/30 ze dne 20  12  2012 schválilo na oblast reprodukce majetku kraje z vlastních 
zdrojů částku 508 522 tis  Kč  V průběhu roku 2013 byl rozpočet navýšen na částku 865 109 tis  Kč  Čerpání výdajů na repro-
dukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích k 31  12  2013 činilo 712 131 tis  Kč, tj  82 % upraveného rozpočtu 

Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje  
v roce 2013

Školství – 66,5 % 

Kultura – 1,6 % 

Zdravotnictví – 5,5 % 

Životní prostředí – 0,6 % 

Sociální věci – 2,4 % 
Krizové řízení – 0,6 % 
Cestovní ruch – 0,3 % 

Všeobecná veřejná správa a služby – 2,8 % 
Ostatní – 0,9 % 

Regionální rozvoj – 0,9 % 

Doprava – 17,9 % 
Podíl výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích  
v roce 2013

Doprava – 37,0 % 

Činnost krajského úřadu 
a zastupitelstva kraje – 1,5 % 

Finance a správa majetku – 3,0 % 

Zdravotnictví – 27,0 % 

Krizové řízení – 0,5 % 

Kultura – 6,0 % 

Cestovní ruch – 0,4 % 

Sociální věci – 10,5 % 

Školství – 14,0 % 

Územní plánování 
a stavební řád – 0,1 % 
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Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu

V roce 2013 byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty na reprodukci majetku dotace ze státního rozpočtu – z kapitoly Minis-
terstva kultury v celkové ve výši 536 tis  Kč  Skutečné čerpání poskytnutých dotací činilo rovněž 536 tis  Kč, což představuje 
100 % poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu  Konečnými příjemci dotací byly příspěvkové organizace Mo-
ravskoslezského kraje, a to:

• Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace,
• Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace.

Financování reprodukce majetku ze státního rozpočtu a čerpání v roce 2013 (v tis. Kč)

Projekt Poskytnuto Čerpáno

Programové rozšíření knihovního systému Aleph pro potřeby integrace s Centrálním portálem knihoven 205 205

Modernizace vzdělávacího centra MSVK 231 231

Restaurování movité kulturní památky – soubor nábytku a židle z mobiliárního fondu zámku Bruntál 100 100

Celkem 536 536

Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních 
zdrojů

Objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na rok 2013 na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evrop-
ských finančních zdrojů činil 2 326 312 tis  Kč  V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 488 520 tis  Kč 

Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2013 
(v tis. Kč)

Odvětví Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost Čerpání UR (%)

Doprava 1 455 368 733 074 651 353 88,9

Krizové řízení 9 330 201 1 0,5

Kultura 850 1 267 661 52,2

Cestovní ruch 9 291 12 494 1 734 13,9

Sociální věci 136 149 91 738 65 347 71,2

Školství 338 657 266 356 178 535 67,0

Zdravotnictví 301 524 343 907 244 761 71,2

Životní prostředí 7 300 199 0 0,0

Vlastní správní činnost kraje (krajský úřad) 67 843 39 286 35 556 90,5

Celkem 2 326 312 1 488 520 1 177 949 79,1

Na pořízení a  technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (včetně majetku pořízeného formou 
investičních dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje) spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů bylo vy-
naloženo k 31  12  2013 celkem 1 177 949 tis  Kč  Částka zahrnuje veškeré investiční výdaje spolufinancované z evropských 
finančních zdrojů  Z  celkové částky byly vynaloženy v  rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN) 
finanční prostředky ve výši 63 087 tis  Kč  Část těchto finanční prostředků byla kraji poskytnuta ze státního rozpočtu předem, 
tj  před uskutečněním úhrady faktury a část kraj obdržel nebo ještě obdrží až na základě žádosti o dotaci 

Dotační programy  
a individuální dotace
Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační programy každoročně od roku 2002 a jejich tematika se mění v závislosti na potřebách 
finanční podpory v daných odvětvích  V roce 2013 byly vyhlášeny dotační programy v odvětví kultury, regionálního rozvoje, 
cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví a životního prostředí  Výběr projektů a poskytování dotací probíhá 
na základě jednotného a závazného vnitřního předpisu „Postupy vyhlašování dotačních programů a poskytování veřejné fi-
nanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ 

V případech, kdy nebylo možné v roce 2013 již podpořit projekty v rámci dotačních programů (zejména z důvodu, že nespl-
ňovaly plně všechny podmínky dotačního programu nebo byl příjem žádostí do dotačního programu již ukončen), poskytoval 
Moravskoslezský kraj individuální dotace  Individuální dotace byly poskytovány v odvětví dopravy, krizového řízení, kultury, 
prezentace kraje a edičního plánu, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, životního 
prostředí, financí a správy majetku 

Dotační programy

Pro rok 2013 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 108 350 tis  Kč, což 
představuje 1,4 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje  V průběhu roku 2013 byla tato částka navýšena na 276 183 tis  Kč, 
vyčerpáno bylo celkem 190 169 tis  Kč, což představuje 68,9 % upraveného rozpočtu určeného na tyto programy  Nevyčer-
pané prostředky byly z větší části účelově převedeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2014 

Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2013 a období financování

Odvětví Název dotačního programu Období financování

Doprava Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 2012-14

Kultura

Program podpory aktivit v oblasti kultury 2013

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslez-
ském kraji

2013

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslez-
ského kraje

2013

Regionální rozvoj

Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis  obyvatel kontinuální výzva

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
2011-13, 2012-14         
2013-14

Program na podporu přípravy projektové dokumentace
2006-13, 2007-13 
2010-14, 2011-14          
2012-14, 2013-14

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji
2009-14, 2011-13         
2012-14, 2013-14

Podpora místních akčních skupin Moravskoslezského kraje  2012-14

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji  2013-14

Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013-14

Cestovní ruch

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji  2012-13, 2013-14

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2012-13, 2013-14

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji
2011-15, 2012-15                 
2013-15
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Odvětví Název dotačního programu Období financování

Sociální věci

Program protidrogové politiky kraje 2013

Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2013

Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením

2013

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji 

2013

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 2013

Program na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách MSK a zmírňování 
následků sociálního vyloučení 

2013

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském 
kraji 

2013

Školství

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže 2012-13

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 2013-14

Podpora aktivit v oblasti sportu 2013

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání 
osob se zdravotním postižením 

2013

Územní plánování 
a stavební řád

Program podpory tvorby územních plánů obcí 2009-15

Zdravotnictví Program na podporu projektů ve zdravotnictví 2013

Životní prostředí

Drobné vodohospodářské akce 2012-13, 2013-14

Podpora vzdělávání v oblasti životního prostředí 2013

Příspěvky na hospodaření v lesích 2013

Podpora aktivit v oblasti místní Agendy 21 2013

Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2008-13, 2009-13

Program na podporu výměny starých kotlů 2012-2014

Objem finančních prostředků vyčleněných na realizaci dotačních programů ve schváleném rozpočtu na rok 2013 představoval 
1,4 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje. Cílem finanční podpory bylo prostřednictvím poskytnutých prostředků v rámci 
projektů podpořit v kraji významné kulturní aktivity, napomoci obnovovat kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti 
Moravskoslezského kraje, zabezpečit odpovídající sociální služby, uplatňovat sociální politiku kraje, mimo jiné i podporu pre-
ventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů, podpořit kvalitní školské 
i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, ovlivnit územní a ekonomický rozvoj kraje a v ne-
poslední řadě i zvýšit jeho propagaci nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora turistických 
destinací  Neméně důležitá byla finanční podpora přípravy projektové dokumentace pro podávání žádostí do programů finan-
covaných z evropských finančních zdrojů a podpora rozvojových záměrů obcí do 10 tisíc obyvatel prostřednictvím poskytování 
investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie 

Individuální dotace

V roce 2013 byly mimo dotační programy poskytnuty z rozpočtu kraje individuální dotace obcím, dobrovolným svazkům obcí, 
jiným veřejným rozpočtům a ostatním právnickým a fyzickým osobám v celkové výši 128 963 tis  Kč  V této částce nejsou 
zahrnuty dotace pro organizace krajem zřízené nebo založené, dotace poskytované dle zvláštního zákona (např  na dopravní 
obslužnost, regionální funkce knihoven apod ) a dotace financované z  jiných zdrojů (např  dotacemi ze státního rozpočtu,  
příspěvkem od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany, poplatky za odběr podzemní vody apod.). 

Akce spolufinancované 
z evropských finančních zdrojů 
v rámci programového období 
2007–2013
Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela širší možnost využívání finančních prostředků ze společného rozpočtu 
Evropské unie, a  to zejména prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti  V roce 2013 Moravskoslezský kraj 
pokračoval v přípravě a v realizaci individuálních projektů a globálních grantů v rámci operačních programů blíže uvedených 
v následující tabulce 

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

Operační program Počet akcí Čerpáno

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 78 985 664

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 19 362 745

Operační program Životní prostředí 17 165 775

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost   14 110 344

Integrovaný operační program 10 54 867

Komunitární programy 8 5 641

Operační programy Přeshraniční spolupráce 6 1 396

Program švýcarsko - české spolupráce 1 81

Operační program Doprava 1 21 164

Celkem 154 1 707 677

V roce 2013 bylo na 46 připravovaných individuálních projektů vyčleněno v rozpočtu kraje 58 109 tis  Kč  Skutečné čerpání 
k 31  12  2013 činilo 20 974 tis  Kč, tj  36 % upraveného rozpočtu  Výše čerpání výdajů na přípravu projektů je závislá na ča-
sovém průběhu vyhlašování výzev jednotlivých operačních programů a rychlosti schvalování projektů řídícími orgány 

Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích  
v roce 2013

Regionální rozvoj – 45,8 % 

Cestovní ruch – 5,7 % 

Kultura – 5,7 % 

Zdravotnictví – 1,1 % 

Doprava – 1,1 % 

Školství – 6,8 % 

Územní plánování a stavební řád – 0,1 % 

Sociální věci – 9,2% 

Životní prostředí – 24,5 % 
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Přehled připravovaných projektů pro programové období 2007–2013 (v tis. Kč)

Odvětví Počet projektů Upravený 
rozpočet 2013

Skutečné 
čerpání 2013

Skut/UR 
v %

Doprava 13 20 684 7 961 38,5

Krizové řízení 3 300 45 15,0

Kultura 2 1 810 1 143 63,1

Cestovní ruch 1 3 500 2 864 81,8

Sociální věci 13 10 787 5 072 47,0

Školství 9 19 423 3 424 17,6

Zdravotnictví 1 1 000 320 32,0

Životní prostředí 2 460 0 0,0

Vlastní správní činnost kraje (krajský úřad) 2 145 145 100,0

Celkem 46 58 109 20 974 36,1

Upravený rozpočet roku 2013 ve výši 2 289 287 tis  Kč představoval zdroje pro 95 projektů ve fázi realizace  Skutečně byl 
k 31  12  2013 čerpán ve výši 1 624 154 tis  Kč, což představuje čerpání 71 % upraveného rozpočtu  Čerpání prostředků 
na realizaci projektů bylo ovlivněno z důvodu:

• zapojení přijatých dotací do rozpočtu kraje na realizaci víceletých individuálních projektů, které jsou poskytovány zálohově; 
objem rozpočtovaných výdajů tak nekoresponduje se skutečnou potřebou v příslušném rozpočtovém roce,

• posunu harmonogramu realizace projektů,
• průtahů v rámci procesu výběru zhotovitelů staveb (prodloužení lhůt pro podání nabídek vzhledem k velkému množství 

dotazů, opakované vyhlašování veřejných zakázek, proces projednávání námitek, předávání výsledků výběrových řízení 
ke kontrole řídícímu orgánu),

• dlouhého schvalovacího procesu předkládaných žádostí o dotace.

Přehled realizovaných projektů v programovém období 2007 – 2013 (v tis. Kč)

Odvětví Počet projektů Upravený 
rozpočet 2013

Skutečné 
čerpání 2013

Skut/UR 
v %

Doprava 10 651 063 577 956 88,8

Regionální rozvoj 4 7 433 3 433 46,2

Cestovní ruch 4 39 530 25 777 65,2

Sociální věci 20 213 216 165 804 77,8

Školství 38 954 386 546 758 57,3

Zdravotnictví 10 352 952 247 275 70,1

Životní prostředí 4 10 820 6 179 57,1

Vlastní správní činnost kraje (krajský úřad) 5 59 881 50 972 85,1

Celkem 95 2 289 281 1 624 154 70,9

Upravený rozpočet pro 13 projektů, jejichž realizace, případně finanční vypořádání bylo ukončeno v  roce 2013, činil 
62 765 tis  Kč a k 31  12  2013 byl vyčerpán ve výši 62 549 tis  Kč 

Přehled ukončených projektů v programovém období 2007 – 2013 (v tis. Kč)

Odvětví Počet projektů Upravený 
rozpočet 2013

Skutečné 
čerpání 2013

Skut/UR 
v %

Doprava 2 44 520 44 410 99,8

Regionální rozvoj 1 27 11 40,7

Sociální věci 1 6 368 6 330 99,4

Školství 7 11 801 11 755 99,6

Životní prostředí 1 25 24 96,0

Vlastní správní činnost kraje (krajský úřad) 1 24 19 79,2

Celkem 13 62 765 62 549 99,7

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  2013 zřízeny 4 peněžní fondy, a to Sociální fond, Zajišťovací fond, Regionální rozvojový fond a Fond životního 
prostředí Moravskoslezského kraje 

Sociální fond

Statut sociálního fondu byl schválen usnesením rady kraje č  155/5570 dne 5  12  2007 a účinnosti nabyl dnem 1  1  2008 
(nahrazuje statut sociálního fondu schválený 7  3  2003 včetně jeho pěti doplňků)  Tento statut byl následně upraven doplňky 
č  1  5  Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského 
úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2013 po zúčtování: 586 tis. Kč

Zajišťovací fond

Zajišťovací fond byl vytvořen na základě usnesení zastupitelstva kraje č  13/352/2 ze dne 12  12  2002  Usnesením zastupitel-
stva kraje č  20/1601 ze dne 22  6  2011 byl schválen nový statut Zajišťovacího fondu, a to v souvislosti s opakovanými po-
vodněmi, které postihly Moravskoslezský kraj v posledních letech a získanými zkušenostmi z těchto živelných pohrom  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 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2013: 102 792 tis. Kč

Regionální rozvojový fond

Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č  20/781/1 ze dne 18  12  2003  Za-
stupitelstvo kraje schválilo svými usneseními č  5/293/1 ze dne 23  6  2005, č  4/253 ze dne 22  4  2009 a č  2/66 ze dne 
20  12  2012 změny ve statutu fondu  Poslední změnou došlo k úpravě použití fondu, kdy statut fondu nyní umožňuje použití 
fondu na zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím 
poskytování mikropůjček  

Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včet-
ně 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 

Z fondu bylo v roce 2013 převedeno na účet sdružených prostředků 2 500 tis  Kč jakožto podíl kraje na společném projektu 
Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, který realizuje kraj společně se statutárním městem 
Ostrava. Cílem projektu je veřejná podpora malých a středních podnikatelů nebo vznikajících podniků v Moravskoslezském 
kraji prostřednictvím poskytování zvýhodněných úvěrů na financování jejich projektů  

Konečný stav fondu k 31. 12. 2013: 1 367 tis. Kč
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Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo kraje usnesením č  22/1854 ze dne 14  12  2011 schválilo Statut Fondu životního prostředí Moravskoslezského 
kraje  Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzdu-
ší z malých spalovacích zdrojů, tzn  lokálních topenišť využívající 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 

Finanční prostředky fondu byly v roce 2013 čerpány průběžně v rámci vyhlášeného dotačního programu s názvem „Společný 
program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů 
na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“  O vyhlášení 
tohoto programu rozhodla rada kraje usnesením č  100/6471 ze dne 21  12  2011  

Konečný stav fondu k 31. 12. 2013: 52 510 tis. Kč

Srovnání hospodaření Moravskoslezského kraje v letech 2007–2013 
(v tis. Kč) – upravený rozpočet

Třída 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Daňové příjmy 4 045 332 4 447 183 4 299 639 4 127 968 4 372 149 4 371 152 4 465 781

Nedaňové příjmy 164 205 240 352 411 547 290 502 442 134 218 761 237 735

Kapitálové příjmy 48 677 58 305 83 604 71 934 40 287 66 776 43 221

Přijaté dotace 10 277 483 10 823 055 12 380 217 11 341 899 11 802 409 11 611 356 11 417 462

Příjmy celkem 14 535 697 15 568 895 17 175 008 15 832 303 16 656 979 16 268 044 16 164 199

Běžné výdaje 13 615 251 14 308 006 15 622 276 15 433 930 15 668 836 15 847 528 15 903 744

Kapitálové výdaje 2 169 217 3 474 373 3 454 807 2 903 137 2 923 238 2 858 339 2 625 058

Výdaje celkem 15 784 468 17 782 379 19 077 083 18 337 067 18 592 074 18 705 867 18 528 802

SALDO příjmů 
a výdajů -1 248 771 -2 213 484 -1 902 076 -2 504 764 -1 935 095 -2 437 823 -2 364 603

Financování 1 248 771 2 213 484 1 902 076 2 504 764 1 935 095 2 437 823 2 304 603

Srovnání hospodaření Moravskoslezského kraje v letech 2007–2013 
(v tis. Kč) – skutečnost

Třída 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Daňové příjmy 4 573 580 4 972 512 4 353 820 4 475 605 4 495 227 4 513 581 4 646 839

Nedaňové příjmy 228 889 317 151 445 942 314 809 469 640 247 439 260 928

Kapitálové příjmy 275 208 87 839 90 490 75 794 41 157 66 888 43 333

Přijaté dotace 10 355 369 10 985 659 12 404 835 11 209 287 11 790 804 11 574 909 11 415 746

Konsolidace příjmů 8 934 242 11 653 033 12 267 259 10 796 938 11 941 000 10 013 461 10 396 654

Příjmy celkem 15 433 046 16 363 161 17 295 088 16 075 494 16 796 827 16 402 816 16 366 846

Běžné výdaje 13 135 040 13 733 819 14 927 606 14 619 688 14 769 003 14 909 261 14 904 712

Kapitálové výdaje 1 748 402 2 741 160 2 177 358 2 091 182 2 062 280 1 912 375 2 009 296

Konsolidace výdajů 8 934 242 11 653 033 12 267 259 10 796 938 11 941 000 10 013 461 10 396 654

Výdaje celkem 14 883 442 16 474 979 17 104 964 16 710 870 16 831 283 16 821 636 16 914 008

SALDO příjmů 
a výdajů 549 604 -111 818 190 123 -635 377 -34 456 -418 820 -547 162

Financování -549 604 111 818 -190 123 635 377 34 456 418 820 547 162

Struktura příjmů Moravskoslezského kraje 
v letech 2007−2013 (v tis. Kč)
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v letech 2007−2013 (v tis. Kč)
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Přehled majetku kraje
Majetek Moravskoslezského kraje vedený v účetnictví kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku 
kraje předaného k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v  jejich účetnictví, byl 
k 31  12  2013 ve výši 43 155 396 tis  Kč  Přehled majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce 

Přehled majetku kraje v roce 2013 (v tis. Kč)

Druh majetku Kraj jako účetní 
jednotka

Příspěvkové 
organizace kraje

Celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 244 348 237 019 481 368

z toho:

 - software (SU 013) 109 388 144 678 254 066

 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 018, 019, 041, 051) 131 435 92 341 223 776

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -165 050 -201 369 -366 418

Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 79 298 35 651 114 949

Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 4 859 821 41 924 608 46 784 429

z toho:

 - nemovitosti (SU 031 pozemky a SU 021 stavby) 2 111 565 33 357 018 35 468 583

 - věci movité (SU 022 a 028) 1 202 229 7 907 142 9 109 371

 - nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 1 545 898 647 752 2 193 650

 - ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 032) 129 11 321 11 450

Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku -1 170 253 -11 854 994 -13 025 247

Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 3 689 568 30 069 614 33 759 182

Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 1 069 000 255 1 069 255

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku -122 445 0 -122 445

Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek - netto) 946 555 255 946 810

Dlouhodobé pohledávky 1 489 940 8 619 1 498 559

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám -12 0 -12

Dlouhodobé pohledávky (po zohlednění opravných položek - netto) 1 489 928 8 619 1 498 547

Stálá aktiva (po zohlednění oprávek a opravných položek - netto) 6 205 349 30 114 138 36 319 487

Zásoby (v pořizovacích cenách - brutto) 1 103 314 179 315 283

Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách - brutto) 2 110 636 946 799 3 057 434

Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 1 680 010 1 803 574 3 483 584

Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám -15 126 -5 266 -20 392

Oběžná aktiva (po zohlednění opravných položek - netto) 3 776 623 3 059 286 6 835 909

Aktiva celkem (v pořizovacích cenách - brutto) 11 454 858 45 235 053 56 689 911

Aktiva celkem (po zohlednění celkových oprávek a opravných polo-
žek - netto)

9 981 972 33 173 424 43 155 396

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2013 následujícími způsoby:

• z evropských zdrojů ve výši 1.081.343 tis. Kč,
• z rozpočtu kraje ve výši 712.131 tis. Kč,
• formou darování a bezúplatných převodů ve výši 30.479 tis. Kč,
• formou směny ve výši 14.480 tis. Kč,
• z účelových prostředků státního rozpočtu ve výši 536 tis. Kč.

Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k hospodářskému využití dle vymezení 
v příloze zřizovací listiny  Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek celkem v poři-
zovacích cenách v následující struktuře:

• dlouhodobý nehmotný majetek 237.019 tis. Kč
• dlouhodobý hmotný majetek 41.924.608 tis. Kč
• dlouhodobý finanční majetek 255 tis. Kč
• dlouhodobé pohledávky 8.619 tis. Kč

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje předaný k hospodářskému využití 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 2013  (v tis. Kč)

Druh majetku Stav                     
k 31. 12. 2012

Přírůstky / 
úbytky

Stav                            
k 31. 12. 2013

Stavby 26 528 171 2 513 720 29 041 892

Pozemky 4 039 037 276 089 4 315 126

Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 30 567 208 2 789 810 33 357 018

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 275 0 275

Software 137 260 7 418 144 678

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 329 440 6 768

Movité věci a soubory (nad 40 tis  Kč) 5 421 559 67 985 5 489 545

Pěstitelské celky 416 -250 167

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 322 52 1 374

Kulturní předměty 10 777 378 11 156

Dlouhodobý movitý majetek celkem 5 577 938 76 024 5 653 962

Dlouhodobý majetek celkem 36 145 146 2 865 834 39 010 980

Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v  roce 2013 dle 
odvětví (v tis. Kč)

Druh majetku Odvětví Celkem

školství kultura sociální věci zdravotnictví doprava

Stavby 6 753 938 619 622 1 684 779 5 143 641 14 839 912 29 041 892

Pozemky 548 990 27 115 41 674 77 051 3 620 296 4 315 126

Dlouhodobý nemovitý majetek 
celkem 7 302 928 646 737 1 726 453 5 220 692 18 460 208 33 357 018

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 70 205 0 275

Software 9 342 7 583 170 127 349 234 144 678

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 825 119 685 0 4 139 6 768

Movité věci a soubory (nad 40 tis  Kč) 1 030 363 120 026 224 592 3 102 928 1 011 635 5 489 545

Pěstitelské celky 167 0 0 0 0 167

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 298 0 76 0 0 1 374

Kulturní předměty 5 534 1 026 998 3 596 0 11 156

Dlouhodobý movitý majetek celkem 1 048 529 128 755 226 592 3 234 078 1 016 008 5 653 962

Dlouhodobý majetek celkem 8 351 457 775 492 1 953 046 8 454 770 19 476 216 39 010 980
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Hospodaření příspěvkových 
organizací
Kraj zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a  jejichž rozsah, 
struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu 

Ke dni 31  12  2013 byl kraj zřizovatelem 229 příspěvkových organizací  V průběhu roku 2013 došlo na základě rozhodnutí 
zastupitelstva kraje ke snížení počtu organizací z 235 na 229  Ke změnám došlo v odvětví školství, kde v průběhu roku byly 
sloučeny 4 příspěvkové organizace s jinými nástupnickými organizacemi a 2 příspěvkové organizace byly zrušeny a převedeny 
pod jiné zřizovatele (obce) 

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů  Jedná se zejména o pro-
středky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj  Moravskoslezského kraje, dále ze státního rozpočtu a prostředky poskytnuté z roz-
počtu evropských fondů přes rozpočet zřizovatele  Příspěvkové organizace hospodaří mimo výše uvedené také s finančními 
prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávných celků nebo státních fondů, které nebyly poskytnuty přes roz-
počet zřizovatele – Moravskoslezského kraje 

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví

Odvětví Výsledek hospodaření

Počet organizací V tis. Kč

Kladný / Nulový Záporný Kladný / Nulový Záporný

Doprava 1 - 1 723 -

Kultura 7 - 2 059 -

Sociální věci 24 - 269 -

Školství 187 - 19 115 -

Zdravotnictví 6 4 20 795 -55 362

Celkem 225 4 43 961 -55 362

Záporného výsledku hospodaření dosáhly tyto příspěvkové organizace:

•    Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši -33.249 tis. Kč,
•    Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, ve výši -8.559 tis. Kč,
•    Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, ve výši -7.805 tis. Kč,
•    Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši -5.749 tis. Kč.

Záporné výsledky hospodaření byly po schválení radou kraje organizacemi vypořádány převedením na účet neuhrazených 
ztrát minulých let  

Příspěvkovým organizacím kraje byly z rozpočtu kraje poskytnuty k financování jejich provozní činnosti a v souvislosti s jejich 
investiční činností v roce 2013 finanční prostředky v úhrnné výši 6 030 318 tis  Kč 

Objem prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v roce 2013 (v tis  Kč)

Odvětví Příspěvek na provoz Investiční dotace 
do investičního fondu

Celkem

Doprava 684 339 136 742 821 081

Kultura 193 755 13 693 207 448

Sociální věci 50 897 2 128 53 026

Školství 4 232 148 118 637 4 350 785

Zdravotnictví 467 283 130 696 597 978

Celkem 5 628 423 401 895 6 030 318

Obchodní společnosti 
s majetkovou účastí 
Moravskoslezského kraje 
a ostatní společnosti
Moravskoslezský kraj měl k 31  12  2013 účast v níže uvedených obchodních společnostech a v obecně prospěšné společ-
nosti 

Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje

Název % podíl kraje IČ Výsledek hospodaření 
v tis. Kč

Bílovecká nemocnice, a  s 100,0 26865858  128

Sanatorium Jablunkov, a  s 100,0 27835545  -2 647

Letiště Ostrava, a  s 100,0 26827719   -37 226

Agentura pro regionální rozvoj, a  s 100,0 47673168  252

Koordinátor ODIS, s  r  o 50,0 64613895  42

KIC Odpady, a. s. 33,7 28564111   -1 693

VaK Bruntál a s 0,003 47675861   2 158

Společnost založená krajem

Název IČ Výsledek hospodaření 
v tis. Kč

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o  p  s 27848230  -2

Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Bílovecká nemocnice, a.s.
Celková výše základního kapitálu Bílovecké nemocnice, a. s., uvedená k 31. 12. 2013 v obchodním rejstříku činila 74.120 tis. Kč, 
podíl kraje na základním kapitálu je 100 %  Společnost Bílovecká nemocnice, a  s  skončila za rok 2013 své hospodaření zis-
kem ve výši 128 tis  Kč 

Sanatorium Jablunkov, a.s.
V roce 2013 byl navýšen základní kapitál peněžitým vkladem ve výši 4 000 tis  Kč, a to na základě rozhodnutí zastupitelstva 
kraje ze dne 20. 6. 2013. Celková výše základního kapitálu Sanatoria Jablunkov, a. s., uvedená k 31. 12. 2013 v obchodním 
rejstříku činila 177 955 tis  Kč, podíl kraje na základním kapitálu tvoří 100%  Společnost Sanatorium Jablunkov, a  s  vykázala 
za rok 2013 ztrátu ve výši 2 647 tis  Kč  Valná hromada schválila vypořádání ztráty společnosti, a to použitím zákonného re-
zervního fondu a převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let 
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Hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2013 (v tis. Kč)

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Bílovecká nemocnice, a s   169 844   169 716  128

Sanatorium Jablunkov, a s   72 358   75 005 -2 647

Obchodní společnosti v odvětví dopravy

Letiště Ostrava, a.s.
Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 20  6  2013 o peněžitém vkladu 9 000 tis  Kč, z toho 1 000 tis  Kč do základního kapitálu 
a 8 000 tis  Kč ke splacení emisního ážia 

Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 19  9  2013 o řešení ztráty společnosti bezúplatným vzetím akcií z oběhu a došlo ke snížení 
základního kapitálu ve výši 28 874 tis  Kč, současně rozhodlo o následném peněžitém vkladu do základního kapitálu společ-
nosti ve výši 17 258 tis  Kč 

Celková výše základního kapitálu Letiště Ostrava, a. s., uvedená k 31. 12. 2013 v obchodním rejstříku činila 503.268 tis. Kč, 
včetně splaceného a  k datu účetní závěrky nezapsaného vkladu pak základní kapitál vykazovaný společností představuje 
520 526 tis  Kč  Podíl kraje na základním kapitálu činí 100% 

Hospodaření společnosti Letiště Ostrava, a s , za  rok 2013 skončilo ztrátou ve výši 37 226 tis  Kč  Výsledek hospodaření 
za rok 2013 byl zaúčtován do neuhrazených ztrát minulých let a současně byl snížen o emisní ážio ve výši 16 000 tis  Kč, které 
bude naplněno v průběhu roku 2014 kapitalizací pohledávek ze splátek nájemného  Zbylou část neuhrazených ztrát minulých 
let ve výši 21 226 tis  Kč schválila valná hromada pokrýt snížením základního kapitálu 

Koordinátor ODIS, s.r.o.
Základní kapitál dle obchodního rejstříku k 31  12  2013 činil 920 tis  Kč, podíl kraje je 460 tis  Kč  Společnost Koordinátor 
ODIS, s r o , dosáhla za rok 2013 zisku ve výši 42 tis  Kč  

Hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy za rok 2013 (v tis. Kč)

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Letiště Ostrava, a s   190 870 228 096  -37 226

Koordinátor ODIS, s r o    12 899   12 857  42

Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Celková výše základního kapitálu Agentury pro regionální rozvoj, a.s., činila k 31. 12. 2013 1.000 tis. Kč, podíl kraje na základ-
ním kapitálu je 100 %  Společnost Agentura pro regionální rozvoj, a s  dosáhla za rok 2013 zisku ve výši 252 tis  Kč  

VaK Bruntál a.s.
Základní kapitál obchodní společnosti činí 289 336 tis  Kč  Majetkový podíl Moravskoslezského kraje v obchodní společnosti 
činí 0,003 % na základním kapitálu a v roce 2013 zůstal nezměněn  Společnost VaK Bruntál, a s  dosáhla za rok 2013 zisku 
ve výši 2 158 tis  Kč 

Hospodaření obchodních společností v odvětví regionálního rozvoje za rok 2013 (v tis. Kč)

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Agentura pro regionální rozvoj, a s 27 387 27 135 252

VaK Bruntál a s 71 172 69 014 2 158

Obchodní společnost v odvětví životního prostředí

KIC Odpady, a.s.
Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 23. 3. 2011 o změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC 
Odpady, a  s  při zvyšování základního kapitálu této společnosti a  o  peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve  výši 
3 300 tis  Kč  Základní vklad má být navýšen celkem o 10 000 tis  Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na další chod 
společnosti a pokračování příprav projektu integrovaného centra  Na zvýšení základního kapitálu se kraj podílí tak, aby mu 
neklesla majetková účast na jednu třetinu základního kapitálu a níže, takže využil přednostního práva na upsání nových akcií 
a upsal 33 % z navrhované částky  Valná hromada společnosti v průběhu roku 2012 odložila realizaci navýšení na neurčito 
v souvislosti s případným vstupem kapitálového strategického partnera a situace se nezměnila ani v roce 2013. Celkem výše 
základního kapitálu společnosti KIC Odpady, a.s., k 31. 12. 2013 činila 50.400 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu zů-
stává 33,7 % 

Společnost KIC Odpady, a.s. dosáhla za rok 2013 ztráty ve výši 1.693 tis. Kč. Valná hromada rozhodla o vypořádání ztráty 
společnosti, a to převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let 

Hospodaření obchodní společnosti v odvětví životního prostředí za rok 2013 (v tis. Kč)

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

KIC Odpady, a.s. 134 1 827 -1 693

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 Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o p s , 
vykázala za rok 2013 ztrátu ve výši 47 tis  Kč  Správní rada rozhodla o vypořádání ztráty společnosti, a to převedením na účet 
neuhrazených ztrát minulých let 



Zpráva o výsledku 
přezkoumání 
hospodaření
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Tato analýza poskytuje podrobné 
vysvětlení ratingu Moravskoslezského kraje 
a doporučuje se číst ji ve spojitosti 
s relevantními ratingovými informacemi, 
které je možné nalézt na stránkách 
společnosti Moody's. 

Moravskoslezský kraj 
Česká republika 

Udělený rating 

Kategorie Rating Moody’s 

Výhled stabilní 

Rating subjektu A2 

Základní ukazatele 

(k 31. prosinci) 2009 2010 2011 2012 2013 

Čistý přímý a nepřímý dluh/Provozní příjmy (%) 6,6 8,0 9,7 11,9 14,3 

Splátky úroků/Provozní příjmy (%) 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 

Hrubý provozní výsledek/Provozní příjmy (%) 5,9 4,3 6,4 4,0 4,3 

Saldo rozpočtu/Celkové příjmy (%) 1,1 -4,0 -0,2 -2,6 -3,3 

Běžné transfery/Provozní příjmy (%) [1] 97,3 97,9 98,2 98,7 98,7 

Kapacita samofinancování  1,0 0,7 1,0 0,8 0,7 

Kapitálové výdaje/Celkové výdaje (%) 13,0 13,1 13,1 12,4 12,2 

[1] Běžné transfery = provozní dotace + sdílené daně 

Zdůvodnění uděleného ratingu 

Dlouhodobý mezinárodní rating Moravskoslezského kraje (MSK) A2 zohledňuje zejména 
konzervativní rozpočtovou politiku kraje, která se projevuje v jeho stabilizovaných 
provozních přebytcích, konzervativním přístupu ke kapitálovým výdajům a dostatečné výši 
hotovostních rezerv. 

Ratingové hodnocení však bere v úvahu také mírné prohloubení rozpočtových deficitů (před 
financováním) a postupný nárůst v míře zadluženosti. 

MSK je jediný kraj v ČR s uděleným mezinárodním ratingem. Nicméně další tři kraje 
hodnocené agenturou Moody’s mají národní rating na úrovni Aa1.cz.
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Silné stránky 

Mezi silné stránky MSK patří: 

» Stabilní provozní výsledky rozpočtu kraje související s mírným zlepšením daňových příjmů. 

» Dostačující hotovostní rezervy. 

Slabé stránky 

Mezi slabé stránky kraje patří: 

» Postupný nárůst zadluženosti, která se v roce 2014 může přiblížit 20 % provozních příjmů.  

» Historicky nízké rozpočtové deficity se v roce 2014 pravděpodobně mírně zhorší. 

Ratingový výhled 

Výhled ratingu je stabilní. 

Co by mohlo rating – ZVÝŠIT 

Udržitelné zlepšení provozních přebytků na vyšších dvouciferných hodnotách a stabilizace míry 
zadluženosti mohou mít pozitivní vliv na rating kraje. 

Co by mohlo rating – SNÍŽIT 

Jakékoliv zhoršení provozních výsledků kraje spolu s prudkým nárůstem dlouhodobé zadluženosti nad 
očekávanou úroveň by mohly vyvolat tlak na snížení ratingu.  

Podrobné zdůvodnění uděleného ratingu 

Rating Moravskoslezského kraje 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. 

Základní úvěrové hodnocení 

Stabilní provozní přebytky souvisí se zlepšením daňových příjmů 

V roce 2013 se provozní přebytky MSK stabilizovaly. Hrubý provozní výsledek (HPV) kraje byl mírně 
nad 4 % provozních příjmů, což je v souladu s provozním výsledkem v roce 2012, nicméně stále pod 
6 % zaznamenanými v roce 2011. V průběhu roku 2013 rostly provozní příjmy a výdaje kraje téměř 
stejným tempem, a to o 1 %. Zatímco vyšší příjmy ze sdílených daní (podpořené vyšším výběrem daní 
na centrální úrovni) posílily příjmovou stránku rozpočtu, nepatrně vyšší výdaje na údržbu a opravy 
navýšily výdajovou stranu rozpočtu. 

Rigidní struktura rozpočtů krajů s dominantním postavením účelových dotací omezuje schopnost 
MSK implementovat významná úsporná opatření na straně provozních výdajů. Provozní výkonnost 
kraje bude proto do budoucna záviset zejména na dynamice příjmů, a to hlavně na změnách 
v příjmech ze sdílených daní. Na základě našeho očekávání pouze mírného hospodářského růstu v roce 
2014 předpokládáme, že HPV Moravskoslezského kraje zůstane stabilní kolem 5 %. Nicméně i tyto 
hodnoty HPV dostatečně pokryjí dluhovou službu. 

Všechny publikace odkazující se 
na ratingové hodnocení lze nalézt 
na stránkách www.moodys.com v 
profilu každého subjektu pod 
záložkou “ratings”. Poslední změnu 
ratingu a historii změn lze také 
nalézt na těchto stránkách. 
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Hotovostní rezervy zůstávají na dostatečné úrovni 

Mírný rozpočtový deficit před financováním na úrovni 3 % celkových příjmů v roce 2013 neměl 
téměř žádný dopad na hotovostní rezervy kraje, které zůstaly ke konci roku stabilní na úrovni 12 % 
provozních příjmů. Hotovostní rezervy MSK jsou navíc stále blízko 13% průměru zaznamenanému v 
letech 2007 - 12. I když kraj pravděpodobně využije část svých hotovostních rezerv na předfinancování 
nebo spolufinancování kapitálových výdajů, hotovostní rezervy kraje by neměly ve střednědobém 
horizontu výrazně poklesnout. Díky dostatečným hotovostním rezervám zatím kraj nemusel čerpat 
žádnou krátkodobou úvěrovou linku nebo kontokorent. 

Zadluženost kraje se v roce 2014 může přiblížit 20 % provozních příjmů, nicméně její výhodná 
struktura snižuje tlak na krajský rozpočet  

V roce 2013 dosáhl čistý přímý a nepřímý dluh 14 % provozních příjmů, což představuje mírný nárůst 
z 12 % zaznamenaných v roce 2012. Hlavním faktorem ovlivňujícím tento nárůst bylo načerpání třetí 
tranše úvěru od Evropské investiční banky (EIB), dostupného od roku 2011, což představuje 
366 miliónů Kč (2 % provozních příjmů). S plánovaným načerpáním čtvrté tranše od EIB v roce 2014 
pravděpodobně do konce roku naroste zadluženost MSK téměř na 17 % provozních příjmů. 
Zadluženost MSK může krátkodobě narůst mírně nad 20 % provozních příjmů. Kraj používá 
úvěrovou linku v celkové výši 1,2 miliardy Kč na předfinancování svých projektů spolufinancovaných 
z prostředků EU. Splácení tohoto dluhu je úzce spjato s refundacemi od EU, které jsou velice volatilní. 
Tato úvěrová linka bude dostupná až do roku 2015. 

V roce 2013 dosáhla pravidelná dluhová služba 1 % provozních příjmů, což je v souladu s průměrem 
let 2009 až 2012. Celková dluhová služba může krátkodobě převýšit 2 % provozních příjmů z důvodu 
načerpávání a splácení překlenovacího úvěru. Nicméně ani toto krátkodobé navýšení podstatným 
způsobem nezatíží rozpočet kraje, a to vzhledem k bezproblémovému čerpání a splácení 
překlenovacího úvěru, které je z vysoké míry kryto kapitálovými refundacemi od EU.

Historicky nízké rozpočtové deficity se pravděpodobně mírně zhorší v roce 2014 

Poněkud nižší než plánované investice v letech 2009 - 13 umožnily MSK udržet si svůj rozpočtový 
deficit (před financováním) na relativně nízké úrovni. Rozpočtový deficit kraje v roce 2013 však 
narostl na 3,3 % celkových příjmů z 0,2 % v roce 2011. Tento nárůst je důsledkem snahy vedení kraje 
co nejvíce využít kapitálové zdroje z programovacího období EU pro roky 2007 až 2013 ještě před tím, 
než dojde k jeho uzavření v roce 2015. Potřeba kraje spolufinancovat projekty EU pravděpodobně 
povede k mírně vyššímu deficitu rozpočtu, který by zejména v roce 2014 mohl narůst až na úroveň 
5 % celkových příjmů. Tento deficit bude primárně pokrytý překlenovacím a investičním úvěrem, 
které budou dostupné do roku 2015. Nicméně očekáváme, že výsledky rozpočtu se po roce 2014 
zlepší, a to vzhledem k (1) přílivu evropských refundací spojených s již implementovanými projekty a 
(2) postupnému snižování kapitálových výdajů spojených s koncem programovacího období. 
Investiční projekty z nového programovacího období pro roky 2014 - 2020 se pravděpodobně navíc 
nezačnou realizovat dřív než v roce 2016. 

Kapitálové výdaje MSK v letech 2009 až 2013 dosahovaly průměrně 13 % celkových výdajů. 
Z celkové investované částky 10,7 miliard Kč v tomto období připadalo 60 % na projekty 
spolufinancované z EU. 47 % realizovaných kapitálových výdajů bylo financováno z investičních 
dotací od státu a EU, naproti tomu z úvěrů bylo hrazeno zhruba 32 %. Očekáváme, že v roce 2014 
narostou kapitálové výdaje kraje zhruba na 16 % celkových výdajů. Hlavní důraz však zůstane na 
projekty spolufinancované EU. V důsledku toho si MSK pravděpodobně zachová dosavadní strukturu 
financování i v příštích letech. 
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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. Vláda 
uplatňuje všeobecný kontrolní dohled vůči krajům ve formě pravidelného monitoringu výše dluhu a 
likvidity. Riziko, že by mohlo dojít k poškození reputace českého státu a jeho vlády, je třeba považovat 
za mírné, a to s ohledem na strukturu dluhu krajů v ČR, která je tvořena ve vyšší míře úvěry než 
dluhopisy. 

Výstup z bodovací karty BCA 

V případě Moravskoslezského kraje je BCA vygenerované maticí na úrovni baa1, blízko BCA na 
úrovni a3 udělené ratingovým výborem. 

Maticí vygenerované BCA na úrovni baa1 odráží (1) skóre individuálního rizika na úrovni 4 (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 individuálního rizika a matice BCA - nástroje, které využívá ratingový výbor 
k hodnocení úvěrové a finanční důvěryhodnosti krajských a místních samospráv - obsahují soubor 
kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, na jejichž základě se stanoví hodnoty základního úvěrového 
hodnocení. Ukazatele zachycené těmito nástroji 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 těchto nástrojích nemůže plně obsáhnout šíři a hloubku naší analýzy.  

O Moody’s ratingu místních a regionálních samospráv 

Národní a mezinárodní ratingy 

Národní ratingové stupnice Moody’s (NRS) jsou vyjádřením relativní bonity emitentů a emisí 
příslušné země, a tím umožňují účastníkům trhu lépe rozlišit relativní rizika. NRS se odlišují od 
globálních ratingových stupnic v tom, že nejsou navzájem srovnatelné v celém spektru hodnocených 
subjektů agenturou Moody’s. NRS jsou navzájem srovnatelné pouze v rámci jedné země. NRS jsou 
označované indexem „.nn“, který naznačuje příslušnost k relevantní zemi, jako je tomu v případě 
indexu „.mx“ pro Mexiko. Bližší informace o přístupu Moody’s k národním ratingovým stupnicím 
jsou k nalezení v publikaci „Mapping Moody’s National Scale Ratings to Global Scale Ratings“ 
zveřejněné v říjnu 2012.  

Mezinárodní rating Moody’s udělovaný subjektům a emisím umožňuje investorům porovnat úvěrovou 
a finanční důvěryhodnost subjektu/emise se všemi ostatními na světě spíše než pouze v jedné zemi. 
Toto mezinárodní hodnocení zahrnuje všechna rizika vztahující se k dané zemi, včetně možné 
volatility ve vývoji její národní ekonomiky. 
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Základní úvěrové hodnocení 

Základní úvěrové hodnocení (Baseline credit assessment – BCA) odpovídá vlastní finanční síle dané 
samosprávy bez zohlednění mimořádných dotací nebo transferů od podporující vlády (státu). Smluvní 
vztahy a jakékoliv pravidelné dotační vztahy se státem jsou zohledněny v BCA, a proto je považujeme 
za součást hodnocení vlastní finanční síly dané samosprávy. 

Stupně BCA jsou vyjádřeny v alfanumerickém formátu s malými písmeny, které odpovídají 
alfanumerickým ratingovým stupňům na globální stupnici. 

Mimořádná podpora 

Mimořádná podpora je definována jako souhrn opatření, která by přijala podporující vláda, aby zabránila 
platební neschopnosti místní samosprávy. Tato podpora může mít různé podoby – od formální záruky 
až po přímou finanční výpomoc či zprostředkování jednání s věřiteli za účelem snadnějšího přístupu 
k finančním zdrojům. Mimořádná podpora je popisována jako "nízká" (0 – 30 %), "střední" (31 – 50 %), 
"silná" (51 – 70 %), "vysoká" (71 – 90 %), nebo jako "velmi vysoká" (91 – 100 %). 
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Faktory ratingu 

Moravskoslezský kraj 

Základní úvěrové hodnocení 
Bodovací karta Body  Hodnota 

Váhy 
dílčích 

faktorů 

Dílčí  
faktory 
celkem 

Váhy pro 
rozvíjející  

se země Celkem 

Faktor 1: Ekonomická základna       

Regionální HDP na obyvatele/celostátní HDP na obyvatele 7 86,30 70%  5,2 
 

20%  
 

1,04  
 Volatilita ekonomiky  1  30% 

Faktor 2: Institucionální rámec       

Legislativa 1  50% 5,0 20% 1,0 

Fiskální flexibilita 9  50% 

Faktor 3: Finanční výkonnost a profil zadluženosti       

Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 5 4,51 12,5% 2,5 30% 0,75 

Úrokové platby/provozní příjmy (%) 1 0,19 12,5% 

Likvidita 1  25% 

Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 1 14,30 25% 

Krátkodobý přímý dluh /přímý dluh (%) 5 29,50 25% 

Faktor 4: Správa a řízení kraje          

Správa rizik a finanční řízení 1   5,0 30% 1,50 

Řízení investic a dluhu 5   

Transparentnost a úroveň výkaznictví 1   

Posouzení individuálního rizika          4,29(4) 

Posouzení systematického rizika          A1 

Navrhované základní úvěrové hodnocení       baa1 
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Finanční ukazatele  

Moravskoslezský kraj 

V MILIONECH KČ 
2009 
skut. % 

2010 
skut. % 

2011 
skut. % 

2012 
skut. % 

2013 
skut. % 

Finanční ukazatele           

Celkové příjmy [1] 17 295  16 075  16 797  16 403  16 367  
Celkové výdaje [2] 17 105  16 711  16 831  16 822  16 914  
           
Provozní příjmy           
Daňové příjmy 4 354 27,5 4 476 29,5 4 495 28,8 4 514 29,4 4 647 29,9 

Sdílené daně 4 319 27,3 4 447 29,3 4 479 28,7 4 496 29,3 4 623 29,8 
 Daň z příjmů fy. osob 1 069 6,8 1 083 7,1 1 122 7,2 1 162 7,6 1 193 7,7 
 Daň z příjmů práv. osob 1 078 6,8 1 065 7,0 995 6,4 1 106 7,2 1 097 7,1 
 DPH 2 172 13,7 2 299 15,1 2 362 15,1 2 229 14,5 2 332 15,0 
Daň z příjmů právnických osob za kraj 31 0,2 25 0,2 14 0,1 15 0,1 22 0,1 
Ostatní daňové příjmy 3 0,0 3 0,0 3 0,0 2 0,0 2 0,0 
Transfery 11 054 69,9 10 415 68,6 10 870 69,6 10 661 69,5 10 698 68,9 
Nedaňové příjmy 399 2,5 285 1,9 260 1,7 175 1,1 180 1,2 
Provozní příjmy celkem 15 808 100,0 15 176 100,0 15 624 100,0 15 350 100,0 15 525 100,0 
           
Provozní výdaje                 
Mzdové náklady 358 2,4 354 2,4 371 2,5 363 2,5 362 2,4 
Služby 440 2,9 446 2,9 416 2,8 283 1,9 435 2,9 
Poskytnuté dotace 14 050 94,1 13 687 94,1 13 820 94,5 14 057 95,4 14 017 94,4 
Úroky 32 0,2 19 0,1 17 0,1 26 0,2 34 0,2 
Ostatní 2 0,3 11 0,1 7 0,0 5 0,0 6 0,0 
Provozní výdaje celkem 14 881 100,0 14 518 100,0 14 631 100,0 14 733 100,0 14 855 100,0 
           
Provozní výsledek bez dluhové služby 958  677  1 011  643  704  
Hrubý provozní výsledek [3] 926  658  993  617  670  
Čistý provozní výsledek [4] 717  322  544  74  26  
           
Kapitálové příjmy           
Příjmy z prodeje majetku 44 3,0 48 5,3 26 2,2 42 4,0 27 3,2 
Prodej finančního majetku 26 1,8 13 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Investiční transfery 1 351 90,8 794 88,2 921 78,6 914 86,8 718 85,3 
Ostatní 67 4,4 45 5,0 226 19,2 97 9,2 97 11,5 
Kapitálové příjmy celkem 1 488 100,0 900 100,0 1 172 100,0 1 053 100,0 842 100,0 
Kapitálové výdaje           
Investice 1 442 64,8 1 398 63,7 1 409 64,0 1 217 58,3 1 344 65,2 
Nákup finančního majetku 143 6,4 50 2,3 66 3,0 108 5,2 21 1,0 
Investiční dotace  592 26,6 644 29,3 587 26,7 686 32,8 599 29,1 
Poskytnuté půjčky a ostatní 47 2,1 102 4,7 138 6,3 77 3,7 95 4,6 
Kapitálové výdaje celkem 2 224 100,0 2 193 100,0 2 200 100,0 2 088 100,0 2 059 100,0 
           
Kapitálový deficit/přebytek -736  -1 293  -1 028  -1 036  -1 218  
           
Finanční deficit/přebytek 190  -635  -34  -419  -547  
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Moravskoslezský kraj 

V MILIONECH KČ 
2009 
skut. % 

2010 
skut. % 

2011 
skut. % 

2012 
skut. % 

2013 
skut. % 

Ukazatele zadluženosti           
Vývoj zadluženosti            
Přijaté úvěry  25  486  781  877  1 026  
Splátky jistiny  209  343  449  543  645  
           
Změna zadluženosti [5] -184  143  331  334  381  
           
Výsledek hospodaření [6] 6  -492  297  -85  -166  
           
Celková zadluženost           
Přímý dluh 998 89,3 1 141 88,9 1 472 93,6 1 806 93,6 2 187 95,1 
Nepřímý dluh 120 10,7 143 11,1 101 6,4 93 4,9 112 4,9 
- z toho dluh finančně nesoběstačných 

subjektů 
45 4,0 68 5,3 25 1,6 15 2,4 34 1,5 

           
Přímý a nepřímý dluh 1 118 100,0 1284 100,0 1 574 100,0 1 899 100,0 2 299 100,0 
Čistý přímý a nepřímý dluh 1043 93,3 1209 94,2 1 498 95,2 1 821 95,9 2 221 96,6 
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Moravskoslezský kraj 
2009 
skut. 

2010 
skut. 

2011 
skut. 

2012 
skut. 

2013 
skut. 

Základní ukazatele      
Rozpočtové ukazatele      
Míra růstu celkových příjmů [1] (%) 5,7 -7,1 4,5 -2,3 -0,2 
Míra růstu celkových výdajů [2] (%) 3,8 -2,3 0,7 -0,1 0,5 
Celkové příjmy na obyvatele v tis. Kč 13,9 12,9 13,6 13,4 13,3 
Celkové výdaje na obyvatele v tis. Kč 13,7 13,4 13,7 13,7 13,8 
Daňové příjmy/celkové příjmy (%) 25,2 27,8 26,8 27,5 28,4 
Přijaté transfery (sdílené daně, investiční a provozní dotace)/celkové příjmy (%) 96,7 97,4 96,9 98,0 98,0 
Poskytnuté transfery (investiční a provozní) z rozpočtu kraje/celkové výdaje (%) 85,6 85,8 85,6 87,6 86,4 
Saldo rozpočtu v % celkových příjmů (%) 1,1 -4,0 -0,2 -2,6 -3,3 
      
Provozní rozpočet      
Provozní příjmy/celkové příjmy (%) 91,4 94,4 93,0 93,6 94,9 
Provozní výdaje/celkové výdaje (%) 87,0 86,9 86,9 87,6 87,8 
Daňové příjmy/provozní příjmy (%) 27,5 29,5 28,8 29,4 29,9 
Přijaté provozní transfery (sdílené daně, provozní dotace)/provozní příjmy (%) 97,3 97,9 98,2 98,7 98,7 
Poskytnuté provozní transfery z rozpočtu kraje/provozní výdaje (%) 94,4 94,3 94,5 95,4 94,4 
Prov. výsledek bez dluh. služby/prov. příjmy (%) 6,1 4,5 6,5 4,2 4,5 
Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 5,9 4,3 6,4 4,0 4,3 
Čistý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 4,5 2,1 3,5 0,5 0,2 
Saldo rozpočtu v % provozních příjmů (%) 1,2 -4,2 -0,2 -2,7 -3,5 

      
Kapitálový rozpočet      
Kapitálové příjmy/celkové příjmy (%) 8,6 5,6 7,0 6,4 5,1 
Kapitálové výdaje/celkové výdaje (%) 13,0 13,1 13,1 12,4 12,2 
Investiční dotace/kapitálové příjmy (%) 90,8 88,2 78,6 86,8 85,3 
Čistý provozní výsledek/kapitálové výdaje (%) 32,3 14,3 24,7 3,5 1,2 
      
Zadluženost      
Míra růstu čistého přímého a nepřímého dluhu (%) -15,7 15,9 25,1 20,4 21,3 
Čistý přímý a nepřímý dluh na obyvatele v tis. Kč 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 
Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 6,6 8,0 9,7 11,9 14,3 
Čistý přímý a nepřímý dluh/hrubý provozní výsledek (v letech) 1,1 1,8 1,5 3,0 3,3 
Míra růstu splátek úroků (%) 11,5 -38,8 -11,4 50,2 32,1 
Splátky úroků/provozní příjmy (%) 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 
Míra růstu dluhové služby (%) 142,0 50,6 28,7 21,9 19,4 
Dluhová služba/provozní příjmy (%) 1,5 2,4 3,0 3,7 4,4 
Přijaté úvěry/přímý dluh (%) 2,5 42,6 53,0 48,5 46,9 
Přijaté úvěry/splátky dluhu (%) 11,9 141,8 173,7 161,4 159,2 
Přijaté úvěry/kapitálové výdaje (%) 1,1 22,2 35,5 42,0 49,8 
Splátky jistiny/hrubý provozní výsledek (%) 22,6 52,2 45,2 88,0 96,2 

POZN.: 

[1] Bez přijatých úvěrů 

[2] Bez splátek jistiny 

[3] Po splátkách úroků 

[4] Po splátkách jistiny a úroků 

[5] Přijaté úvěry - splátky jistiny 

[6] Celkové příjmy - celkové výdaje (včetně úvěrů) 
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Související dokumenty společnosti Moody’s  

Články:
» Investice místních a regionálních samospráv do infrastruktury přispívají k udržitelnému 

hospodářskému růstu v České republice a Polsku, duben 2014 (169902) 

Metodologie: 

» Regional and Local Governments, leden 2013 (147779) 
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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MIS za její hodnocení a ratingové služby poplatky v úrovni od 1 500 USD až zhruba do 2 500 000 USD. Zároveň  MCO a MIS uplatňují a dodržují politiku a postupy, které mají zaručit nezávislost 
ratingového procesu a ratingů udělovaných MIS. Informace ohledně určitých spojení, která mohou existovat mezi řediteli MCO a hodnocenými subjekty, a mezi subjekty, které mají ratingy od 
MIS a současně  veřejně oznámily Komisi pro cenné papíry a burzovní operace ( SEC) že jejich majetková účast v  MCO je větší než 5 %, jsou každý rok zveřejňovány na www.moodys.com v části 
„Vztahy s akcionáři – Správa a řízení — Propojení ředitelů a akcionářů.(”Shareholder Relations — Corporate Governance — Director and Shareholder Affiliation Policy”) 

Platí pouze pro Austrálii: Veškeré zveřejňování tohoto dokumentu v Austrálii se uskutečňuje v souladu s licencí Australských finančních služeb číslo 336969 (Australian Financial Services License 
no. 336969) udělenou dceřiným společnostem Moody's, a sice Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969, případně  Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 
105 136 972 AFSL 383569 Tento dokument by měl být předkládán pouze „institucionálním klientům“ ve smyslu oddílu 761G Zákona o korporacích z roku 2001 (Corporations Act of 2001). Tím, 
že k tomuto dokumentu 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. Pro drobného investora by mohlo být nebezpečné dělat nějaká investiční rozhodnutí na základě uděleného úvěrového ratingu Moody's. V případě jakýchkoliv 
pochybností kontaktujte vašeho finančního nebo jiného odborného poradce. 
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IČ:  70890692
DIČ: CZ70890692
Obchodní jméno:  Moravskoslezský kraj
Adresa sídla:  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 
Krajský úřad
28  října 117 
702 18 Ostrava
Tel : 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky cz
Datová schránka Moravskoslezský kraj ID / E-corespondence ID: 8x6bxsd
GPS: N 49°49.782 - E 018°16.232

Uzávěrka obsahu Výroční zprávy 2013: 07/2014
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