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ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA

Vážené dámy, vážení pánové, 
ohlédnutí za  rokem 2021 musí být stejně jako v  roce předchozím také 
o boji s koronavirem . Pandemie zasáhla a ovlivnila široké spektrum na-
šich aktivit a povinností . Už se tolik nemuselo řešit zajišťování ochran-
ných pomůcek, hlavním tématem byly vakcíny . První dodávky do-
razily do našeho kraje hned v lednu . Z počátku se jednalo třeba 
jen o  šest tisíc dávek týdně . Sledovali jsme přísliby, apelovali 
na jejich navýšení, nastavovali jsme systém tak, aby bylo očko-
vání efektivní a plynulé . A to se nám také podařilo, vakcíny byly 
využity do poslední dávky . Očkovalo se podle prioritizace, dů-
ležité bylo, aby vakcínu dostali zdravotníci, aby tím, že ochrání 
sebe, chránili také své pacienty . Ze začátku se očkovali také 
klienti a pracovníci sociálních služeb a členové integrovaného 
záchranného systému . Toto nastavení bylo jistě správné a vět-
šina lidí tento systém respektovala . Našli se samozřejmě i tací, 
kteří byli netrpěliví, ptali se a dovolávali, kdy konečně očkování 
dostanou i oni . Dodávky vakcín se pak konečně začaly navyšovat 
a naše „starosti“ se postupem času proměnily . Po skvělém tempu 
v  letních měsících, kdy se  v  regionu ve  třech desítkách aktivních 
očkovacích míst proočkovalo denně až devět tisíc dávek, se  zájem 
o  očkování začal propadat . Bylo potřeba lidem vysvětlovat, že pokud 
chceme zajistit stabilitu zdravotního systému a vrátit se k normálním životům, 
je očkování více než nutné . Přišli jsme s vlastní krajskou kampaní na podporu 
očkování, která podpořila kampaň národní . A museli jsme se potýkat se skupinkami lidí, 
které šířily dezinformace mnohdy hraničící s poplašnými zprávami . Stále věřím, že zdravý rozum vítězí a jsem přesvěd-
čený, že očkování svou úlohu stále plní .

Chceme jít dál, pokračovat ve vizích, které jsme si stanovili, zejména navázat na skvěle nastartovanou transformaci regio-
nu . Image Moravskoslezského kraje se postupně proměňuje, podporou inovací se postupně z regionu těžkého průmyslu 
stáváme důležitým technologickým hráčem . Rok 2021 byl také o  intenzivních přípravách čerpání evropských peněz, 
které právě na transformaci regionu Evropská komise vyčlenila . Zřídila Fond pro spravedlivou transformaci, náš kraj spolu 
s Ústeckým a Karlovarským mají v nejbližších pěti letech využít 41 miliard korun . Z tohoto obnosu stát pro náš kraj určil 
necelých 18,9 miliardy a já věřím, že se nám všechny tyto peníze podaří smysluplně využít . Zaměřujeme se na přechod 
na čistou energii, podporu podnikání, zlepšování životního prostředí a zajištění dobrých životních podmínek pro místní 
lidi . Právě v minulém roce schválila Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje celkem třináct strategických 
projektů, které se na čerpání evropských peněz připravují, a které se právě oblastí, které jsem vyjmenoval, dotýkají . Cílíme 
také na obnovu a znovuvyužití lokalit po těžbě, digitalizaci, cirkulární ekonomiku a podporu zaměstnanosti . Mezi strate-
gickými projekty je například výstavba Černé kostky – Centra digitalizace, vědy a inovací, vznik Technologické a podni-
katelské akademie a digitální, inovační a mediální laboratoře, Centrum veřejných energetiků nebo POHO Park zabývající 
se využitím pohornické krajiny na Karvinsku . Větší třetinu strategických projektů předloží přímo kraj či jeho organizace, 
máme tedy před sebou velmi složitý proces, na  jehož výsledek se ovšem upřímně těším . Je skvělé, že můžeme být 
svědky dynamické proměny, která z našeho regionu vytvoří atraktivní místo plné příležitostí a možností . 

Rok 2021 přinesl našemu kraji a našim lidem samozřejmě spoustu dalších věcí, úspěšně jsme pokračovali v investicích 
v mnoha oblastech . Naše nemocnice mají stále modernější vybavení, pokračujeme v  transformaci sociálních služeb, 
můžeme se  těšit z dokončení řady projektů v oblasti kultury a památkové péče, pokračujeme v podpoře cestovního 
ruchu, modernizujeme školy, opravujeme silnice, zvyšujeme úroveň životního prostředí i bezpečnost v našem kraji a při 
tom všem rozumně hospodaříme . Nezbývá než věřit, že tento trend bude pokračovat, a že se nám i v příštím roce podaří 
naplnit všechny vize, které jsme si stanovili .

prof . Ing . Ivo Vondrák, CSc .
hejtman Moravskoslezského kraje
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O KRAJI

Moravskoslezský kraj patří mezi jeden ze čtrnácti krajů České republiky . Zaujímá severovýchodní část státu při česko-
-slovensko-polské státní hranici . Na severu a východě sousedí s Polskou republikou, konkrétně s vojvodstvím Slezským 
a Opolským . Jihovýchodní hranici sdílí se slovenským krajem – Žilinským . V rámci krajského uspořádání ČR jsou jeho 
sousedy na jihu kraj Zlínský a na jihozápadě Olomoucký . 1 

Moravskoslezský kraj je vymezen okresy – Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město a  je 
rozdělen na 22 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, do kterých spadá celkem 300 obcí, z toho je 42 měst . 
Svou rozlohou 5 431 km2 zaujímá 6,9 % území celé České republiky a řadí se tak na 6 . místo mezi všemi kraji . Více 
než polovinu území kraje zaujímá zemědělská půda, na dalších více než 35 % se rozprostírají lesní pozemky (především 
v horských oblastech Jeseníků a Beskyd) . Vedle přírodního bohatství se v kraji vyskytují bohaté zásoby nerostných suro-
vin – především rozhodující domácí zásoby černého uhlí, dále ložiska zemního plynu a dalších surovin jako jsou vápenec, 
žula, mramor, břidlice, sádrovec, štěrkopísky, písky a cihlářské jíly .

Moravskoslezský kraj je počtem 1 193 tis . obyvatel třetí nejlidnatější v ČR, se svými 300 obcemi však patří k regionům s nej-
menším počtem sídel . Tomu odpovídá i hustota osídlení 222 obyvatel na km2, přičemž týž údaj pro celou ČR je 136 obyvatel 
na km2 . Průměrná rozloha katastru obce 18,1 km2 je druhá největší v republice a je o necelých 50 % větší než katastr průměrné 
obce v ČR (12,6 km2) . V obcích do 499 obyvatel bydlí jen necelá 2 % obyvatel, v obcích od 500 do 4 999 obyvatel cca 27 % 
obyvatel, v obcích od 5 000 do 19 999 obyvatel žije 13 % občanů kraje . Většina obyvatel kraje (téměř 58 %), což je v rámci 
ČR výjimečné, žije ve městech nad 20 tisíc obyvatel . V krajské metropoli Ostravě žije přes 285 tis . obyvatel, tj . zhruba čtvrtina 
obyvatel kraje . Dalšími velkými městy s počtem obyvatel nad 50 tisíc jsou Havířov, Opava, Frýdek-Místek a Karviná .

Převážná většina území Moravskoslezského kraje náleží do úmoří Baltského moře, pouze z části Nízkého Jeseníku – Rý-
mařovska a menších území okresu Nový Jičín odtékají vody do povodí řeky Moravy, tedy do moře Černého . Nejvýznam-
nějším vodním tokem je Odra pramenící v Oderských vrších . Na území Ostravy přijímá Odra své největší přítoky – řeku 
Opavu, jež odvodňuje Jeseníky a Opavsko, a řeku Ostravici, která odvádí vody z Moravskoslezských Beskyd . Severně 
od Bohumína se do Odry vlévá řeka Olše tvořící hranici s Polskem a odvodňující Těšínsko . V místě soutoku Odry s Olší 
dosahuje území kraje svého výškového minima – 195 m n . m . Hlavními zdroji pitné vody jsou vodárenské nádrže Šance 
a Morávka v Moravskoslezských Beskydech a Kružberk v Nízkém Jeseníku . 

Kraj se po zániku Československa ocitl v poloze severovýchodního pohraničí, na hranicích s Polskem a Slovenskem, 
nejvíce vzdáleného od přímých kontaktů s metropolí státu a s hospodářskými podněty z vyspělých zemí EU . Ekonomické 
oživení a dopravní dostupnost regionu umožňuje síť tranzitních dopravních tahů .

1 Dle statistické ročenky Moravskoslezského kraje 2021
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Dálnice D1, úsek o délce téměř 80 km mezi Lipníkem nad Bečvou a Bohumínem, a D 48 (E 462) Nový Jičín – Frýdek-Mís-
tek – Český Těšín doplňuje hlavní mezinárodní silnice I/11 (E 75): Opava – Ostrava – Český Těšín – Mosty u Jablunkova .

Moravskoslezský kraj protínají také dva železniční tahy evropského významu, jejich součástí jsou II . tranzitní železniční 
koridor, propojení sever – jih, trať 271; a III . tranzitní železniční koridor, propojení východ – západ, tratě 271 a 320 .

Dosažitelnost regionu letecky je zabezpečována prostřednictvím mezinárodního letiště v Mošnově, druhého největšího 
letiště v ČR, jehož délka přistávací dráhy 3 500 m umožňuje přistávání všech kategorií letadel bez omezení .

Rozvoj chytrého regionu, založeného na vizi „šetřit lidem čas a peníze“ je jednou z programových priorit vedení Morav-
skoslezského kraje . Za tímto účelem přijal kraj strategii rozvoje chytrého regionu „Chytřejší kraj“ pro léta 2017-2023, která 
řeší projekty v oblasti ICT infrastruktury, dopravy, úspor, zdravotnictví a debyrokratizace .

Ve  školním roce 2020/2021 vykonávalo na  území Moravskoslezského kraje činnost 464 mateřských škol, které za-
bezpečovaly služby pro 38 073 dětí a 446 základních škol, ve kterých plnilo povinnou školní docházku 104 829 žáků 
(dalších 3 939 žáků plnilo povinnou školní docházku na středních školách a konzervatoři) . Střední vzdělávání zajišťovalo 
135 středních škol (z toho 39 gymnázií) a 2 konzervatoře . Nabídka oborů vzdělání středních škol je velmi široká; v uve-
deném roce se ve všech oborech vzdělávalo celkem 48 333 žáků . Síť škol doplňuje 13 vyšších odborných škol s 2 613 
studenty a 4 vysoké školy (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita 
v Opavě a Vysoká škola PRIGO, z .ú .), které ve sledovaném roce zabezpečovaly výuku pro 24 595 studentů . Vzdělávací 
soustava v Moravskoslezském kraji je stabilní, oproti předchozímu roku nedošlo k žádným výrazným změnám . Školní rok 
2020/2021 byl prvním rokem platnosti Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslez-
ského kraje 2020 . Mezi prioritní směry definované v tomto strategickém dokumentu patří Zvyšování kvality vzdělávání, 
Rozvoj technického a odborného školství a Rozvoj dovedností pro 21 . století . K naplňování těchto priorit přispívají jednak 
přímé investice z rozpočtu kraje a rozvojové programy, ale rovněž projekty spolufinancované z prostředků EU . Ve sledo-
vaném období byla v rámci IROP ITI dokončena realizace 1 projektu, pokračovala realizace 3 projektů a dále byly schvá-
leny 2 projekty nové . Ve všech případech se jednalo o významné projekty MSK zaměřené na investice do technického 
a přírodovědného vzdělávání . Významně byly školy podpořeny rovněž v oblasti ICT . Průběžně byl ve sledovaném roce 
podporován také rozvoj lidských zdrojů, spolupráce škol a zaměstnavatelů či zvyšování kompetencí a klíčových gramot-
ností žáků, a to prostřednictvím dvou neinvestičních projektů MSK financovaných z prostředků OP VVV . V rámci OP ŽP 
probíhala realizace 16 projektů zaměřených zejména na energetické úspory budov škol a školských zařízení .

V kraji je celkem 618 samostatných ordinací všeobecných praktických lékařů, 235 praktických lékařů pro děti a dorost, 
637 ordinací stomatologů a 214 ordinací gynekologů . Nejvíce pacientů na jednoho poskytovatele v oboru stomatologie 
připadá v okrese Bruntál (2 132), nejméně v okrese Ostrava (1 471) . V celém kraji je k dispozici 7209 lůžek v 19 nemoc-
nicích a dalších 3465 lůžek v samostatných odborných léčebných ústavech a léčebnách dlouhodobě nemocných .

Tradičními kulturními centry regionu jsou Ostrava, Opava a pro území Těšínska, s významnou polskou menšinou, Český 
Těšín . V kraji nalezneme velké množství divadel, muzeí, galerií a kin . V Ostravě dále sídlí mezinárodně známá Janáčkova 
filharmonie . Milovníci literatury mohou využívat více než 410 knihoven . Města a obce nabízejí pestrou škálu sportovního 
vyžití prostřednictvím stadionů, víceúčelových hal a stovek hřišť, tělocvičen, koupališť a bazénů . Kromě kulturního a spor-
tovního vyžití ve městech a obcích poskytuje malebná a pestrá příroda severní Moravy a Slezska nesčetné možnosti 
pro rekreaci, turistiku, poznávání kulturních památek a léčebné pobyty . V letním období skýtá region díky rozsáhlé síti 
turistických tras podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku, v zimě pak jsou horské celky Hrubého Jeseníku a Beskyd 
vyhledávanými centry běžeckého a  sjezdového lyžování . Moravskoslezský kraj se  může pochlubit mnoha kulturními 
památkami a chráněnými územími, jako jsou například městské a vesnické památkové rezervace a zóny (centra měst 
Příbor, Nový Jičín, Štramberk nebo část území obcí Heřmanovice a Lipina) . Zámeckými skvosty kraje jsou sídla v Hradci 
nad Moravicí, v Raduni, v Kravařích na Opavsku či v Bruntále . Mezi nejvýznamnější hrady patří Sovinec na Rýmařovsku, 
Starý Jičín a Hukvaldy v Pobeskydí . Kulturní bohatství regionu představuje i široké spektrum památek, od chrámů, kos-
telů, měšťanských domů, vodních i větrných mlýnů až po venkovské usedlosti . Specifikem regionu jsou podmínky pro 
průmyslovou turistiku (Muzeum nákladních automobilů Tatra 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  vodních ploch, navštěvují nádrže Žermanice a Těrlicko, 
v menší míře pak Slezskou Hartu . Lázeňství v kraji je zastoupeno lázněmi Darkov v Karviné založenými na využívání 
léčebných účinků jodobromové vody, dále lázeňským sanatoriem v Klimkovicích s architektonicky zajímavými budovami 
a horskými lázněmi v Karlově Studánce pyšnícími se nejčistším vzduchem ve střední Evropě .
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ORGÁNY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

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

ZASTUPITELSTVO KRAJE

Vykonává samosprávu, je mu ze zákona vyhrazeno předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy 
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, roz-
hodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd .

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

Složení zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve funkčním období 2020-2024
• ANO 2011 24 mandátů
• Občanská demokratická strana s podporou TOP 09  10 mandátů
• Česká pirátská strana  9 mandátů
• Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 7 mandátů
• Česká strana sociálně demokratická 5 mandátů
• Komunistická strana Čech a Moravy 4 mandátů
• Svoboda a přímá demokracie (SPD) 1 mandát 
• Bez politické příslušnosti (od 8 . 9 . 2021 - 5 členů SPD) 5 mandátů 

Ustavující zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje po volbách se konalo dne 5 . 11 . 2020 . V  tento den byl 
do funkce hejtmana Moravskoslezského kraje zvolen prof . Ing . Ivo Vondrák, CSc . a dále byli zvoleni Ing . Jakub Unucka, 
MBA do funkce 1 . náměstka hejtmana kraje, Mgr . et Mgr . Lukáš Curylo, Ing . Radek Podstawka, MUDr . Martin Gebauer, 
MHA, Jan Krkoška, MBA, Ing . Jaroslav Kania, Bc . Jiří Navrátil, MBA a Mgr . Stanislav Folwarczny do funkcí náměstka 
hejtmana kraje . Dalšími členy rady kraje byli zvoleni MUDr . Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA a Ing . Petr Kajnar . Za-
stupitelstvo kraje zřídilo ve funkčním období 2020-2024 12 výborů a zvolilo jejich předsedy a členy .
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ROZDĚLENÍ MANDÁTŮ V ZASTUPITELSTVU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

 ANO 2011 24 mandátů
 Občanská demokratická strana + TOP 09 10 mandátů
 Česká pirátská strana 9 mandátů
 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 7 mandátů
 Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 6 mandátů
 Česká strana sociálně demokratická 5 mandátů
 Komunistická strana Čech a Moravy 4 mandáty

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
ZASTUPITELSTVO KRAJE

Mgr. Arnošt Žídek Ph.D.

JUDr. Josef Babka Irena Bláhová Mgr. Monika Brzesková Ing. Josef Bělica, MBA

Ing. Lenka Holková 

Jiří Demel JUDr. Václav Dobrozemský Ing. Jiří Carbol

Ing. et Ing. David Dudzik 

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Mgr. Stanislav Folwarczny Ing. Zbyněk Gajdacz, MPAPhDr. Jaroslav Dvořák MUDr. Martin Gebauer,MHA Mgr. Alena Grosová Ing. Miroslav Hajdušík, MBAMgr. Martina Dušková

RNDr. Michal Pobucký, DiS.

Mgr. Radovan Hořínek 

PhDr. Igor  Hendrych, Ph.D. 

Mgr. Vlastimil Janiczek Mgr. Simona Horáková Mgr. Radek Kaňa Ing. Kateřina Chybidziurová Ing. Petr Kajnar Ing. Jaroslav Kania

Ing. Jan Wolf

JUDr. Ondřej Ručka Ing. Patrik Schramm Robert Sivulka Marcel Sikora Ing. Ivan StrachoňIng. Pavel StaněkIng. Vít SlováčekIng. Radek Podstawka

Ing. Jan Kunze

Ing. Vladimír Návrat MUDr. Bc. Ondřej NěmečekBc. Jiří Navrátil, MBA MUDr. Zdenka Němečková 
Crkvenjaš MBA

Ing. Bohuslav Niemiec Lukáš Oprchalský Bc. Miroslav Otisk MSc., MBATomáš Miczka

Mgr. Zdeněk Karásek

Mgr. Josef Alexander MateraMgr. Zuzana Klusová Ing. Michal Kokošek Ing. Pavel KořízekMgr. Stanislav Kopecký Jan Krkoška, MBA Róbert Masarovič, MSc.Ing. Josef Kuchta

Jakub Dedek 

Mgr. Kateřina Šebestová 

Ing. Šárka Šimoňáková Mgr. Jan Tabášek Mgr. Petra Tesková Ing. Marek VysockýIng. Jakub Unucka, MBAdoc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.Leonard Varga prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

* stav k 1 . 1 . 2021
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INFORMACE O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V ROCE 2021

V roce 2021 se uskutečnila 4 zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. V rámci těchto 
zasedání bylo přijato celkem 449 usnesení, jejichž plnění zastupitelstvo pravidelně kontrolovalo.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje mj .: 
• schválilo Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31 . 12 . 2020
• souhlasilo s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2020 bez výhrad a schválilo Závěrečný účet 

Moravskoslezského kraje za rok 2020 
• schválilo rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2022 
• schválilo Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023–2025 
• schválilo rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2022
• schválilo rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2022
• schválilo rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2022 
• schválilo rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2022 
• schválilo rozpočet Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2022
• schválilo Zprávu o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2020
• rozhodlo uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 

2024 v České republice mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava a Českým svazem ledního 
hokeje z .s .

• rozhodlo uzavřít Memorandum o spolupráci se subjektem Moravskoslezská krajská organizace ČUS
• rozhodlo uzavřít Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „Centrum energetických a environmentálních 

technologií – explorer“ s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava
• vzalo na vědomí Přehled předpokládaného použití zdrojů Fondu pro financování strategických projektů Moravsko-

slezského kraje na částečné financování konkrétních investičních projektů v letech 2021 až 2026
• vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 

2019/2020
• vzalo na vědomí Programové prohlášení rady kraje na období 2020-2024
• schválilo dokument „Bílá kniha 2022 seznam investičních staveb na silniční síti II . a III . tříd Moravskoslezského kraje 

– aktualizace prosinec 2021“
• vzalo na vědomí informaci o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2020
• rozhodlo kofinancovat projekt Nemocnice s poliklinikou Havířov, p . o ., s názvem „Zařízení pro úpravu zdravotnic-

kých odpadů Nemocnice Havířov“ 
• rozhodlo kofinancovat projekt Nemocnice ve Frýdku-Místku, p . o ., s názvem „Zařízení pro úpravu zdravotnických 

odpadů Nemocnice ve Frýdku-Místku“
• rozhodlo kofinancovat projekty „Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využi-

tím OZE a KVET u hlavních budov“ a „Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě 
využitím OZE u vedlejších budov“

• rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „River Continuum“
• rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III“
• rozhodlo zahájit realizaci projektů „Záchranný komunikační systém“, „Vozidla a technika proti covidu“, „Vzdělávání 

a nácvik proti covidu“
• rozhodlo zahájit realizaci projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ 
• rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“
• rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve ško-

lách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus” 
• rozhodlo poskytnout úvěr subjektu Osoblažská úzkorozchodná dráha o .p .s ., na realizaci projektu „Úzkokolejka – 

turistický cíl/Wąskotorowka - cel turystyczny“
• rozhodlo poskytnout úvěr Mikroregionu Slezská Harta, na realizaci projektu „Zlepšení infrastruktury pro cykloturisti-

ku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského kraje“ 
• vzalo na vědomí informaci o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji, Evropské platformě pro uhel-
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né regiony v transformaci a přípravě kraje na Operační program Spravedlivá transformace 
• vzalo na vědomí informaci o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise
• vzalo na vědomí informace o posunutí termínu konání Her X . letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 na rok 2022 
• vzalo na vědomí „Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2019“
• vzalo na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2020
• rozhodlo kofinancovat projekt „Řízení toků energií v rámci energetických komunit“
• vzalo na vědomí informaci o připravované spolupráci při přípravě a realizaci stavby „I/56 Ostrava – prodloužená 

Místecká, III . stavba“ 
• rozhodlo zahájit realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-car-

bon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“
• rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „REACTIVITY-demand-responsive and flexible regional 

passenger transport to enhance connectivity and accessibility of rural and remote areas of Central Europe“ - „RE-
ACTIVITY-flexibilní regionální osobní doprava zlepšující konektivitu a dostupnost venkovských a vzdálených oblastí 
střední Evropy reagující na poptávku“ 

• rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základ-
na ZZS MSK“ 

• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět IV“ 
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Podpora procesu transformace zařízení pro děti a posílení kvality péče o děti 

se specifickými potřebami“
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Podpora komunitní práce v MSK III“ 
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Podpora kvality v sociálních službách“ 
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Podpora procesu plánování sociálních služeb na území MSK“
• rozhodlo zahájit realizaci projektu „Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší“ 
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ 
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací“
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ realizované organizací Ne-

mocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Revitalizace NKP Zámek Bruntál a nové expozice“
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání“
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů III“
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Modernizace výuky informačních technologií III“ 
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Modernizace Školního statku Opava II“ 
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Chráněné bydlení Okrajová“
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Al-

brechtově SŠ Český Těšín“
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Střed-

ním odborném učilišti stavebním Opava“
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava“ 
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava-Poruba“ 
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Implementace standardu konektivity, infrastruktury a kyberbezpečnosti ve střed-

ních školách v MSK“ 
• rozhodlo zahájit realizaci projektu „Obnova techniky na Jesenické magistrále“
• rozhodlo zahájit realizaci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“
• rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus“
• rozhodlo zahájit přípravu projektu „Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální labora-

toř (TPA a DIMLab)“
• vzalo na vědomí informaci o aktualizaci kreditní analýzy Moravskoslezského kraje vydané společností Moody´s
• rozhodlo schválit Časový plán Moravskoslezského kraje pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování 

kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek 
• rozhodlo poskytnout dle Statutu Zajišťovacího fondu peněžitý dar ve výši 5 mil . Kč Jihomoravskému kraji, k likvidaci 

následků a obnově území Jihomoravského kraje po ničivém tornádu 24 . 6 . 2021
• rozhodlo uzavřít „VYHLÁSENIE O SPOLOČNOM ZÁMERE medzi Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) a Morav-

skosliezskym Krajom (MSK) s cieľom deklarovať spoluprácu a podporu v rámci kandidatúry mesta Žilina na Európs-
ke hlavné mesto kultúry v roku 2026“

• schválilo koncepci „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020-2044“ 
• schválilo Koncepci prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2022–2027 
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• rozhodlo kofinancovat projekt Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, s názvem „Revitaliza-
ce parku Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj - Karviná“ 

• rozhodlo poskytnout návratnou finanční výpomoc pro zajištění předfinancování projektu „Revitalizace parku Ne-
mocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – Karviná“

• rozhodlo poskytnout návratnou finanční výpomoc pro zajištění předfinancování projektu „Revitalizace parku Ne-
mocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – Orlová“

• rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod 
Radhoštěm“ 

• rozhodlo profinancovat projekt „Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021“
• rozhodlo zahájit přípravu akce „Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice“
• rozhodlo poskytnout neinvestiční návratnou finanční výpomoc organizaci Střední škola polytechnická, Havířov-

-Šumbark, p . o ., k zajištění profinancování projektu s názvem „Vzdelávanie pro budúcnosť“
• rozhodlo poskytnout neinvestiční návratnou finanční výpomoc organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, 

p . o ., k zajištění profinancování projektu s názvem „Naše idea – praktická videa“
• rozhodlo poskytnout návratnou finanční výpomoc partnerům projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělá-

vání v MSK II“
• vzalo na vědomí informace o stavu realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských 

a dalších externích finančních zdrojů a předkládaných do výzev jednotlivých programů v programovém období 
2014–2020

• rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „REACTIVITY-demand-responsive and flexible regional 
passenger transport to enhance connectivity and accessibility of rural and remote areas of Central Europe“ - „RE-
ACTIVITY-flexibilní regionální osobní doprava zlepšující konektivitu a dostupnost venkovských a vzdálených oblastí 
střední Evropy reagující na poptávku“ 

• rozhodlo profinancovat projekt „Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje IV“

Zastupitelstvo kraje dále rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci těchto programů:
• „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“
• „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021“
• „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021“
• „Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2021“
• „Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2021“
• „Dotační program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro 

děti a dorost na rok 2021“
• „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“
• „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“
• „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021“
• „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“
• „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“
• „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“
• „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021“
• „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2021“
• „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociál-

ních službách na rok 2021“
• „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji 

na rok 2021“
• „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021“
• „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“
• „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany 

se zdravotním postižením na rok 2021“
• „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“
• „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021“
• „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp . části území, obce“
• „Drobné vodohospodářské akce“
• „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021“
• „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“
• „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“
• „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021“
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• „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021“
• „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“
• „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022“
• „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského 

kraje na mezinárodní úrovni v roce 2021“
• „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021“
• „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2021“
• „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“
• „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace 

protidrogové politiky kraje na rok 2021“
• „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“
• „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“
• „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021“
• „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 – II . výzva“
• „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“
• „Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021“

Zastupitelstvo kraje dále rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci těchto projektů:
• „TASK FORCE OKD – dopady útlumu těžby 2021“ 
• „Janáčkova filharmonie v Opavě 2021 - cyklus abonentních koncertů symfonické hudby“
• „Zahraniční aktivity Janáčkovy filharmonie Ostrava v roce 2021“
• „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“
• „Multidisciplinární terénní tým Třinec“
• „Multidisciplinární terénní tým na Krnovsku a Bruntálsku“
• „Multidisciplinární terénní tým na Novojičínsku“
• „Multidisciplinární spolupráce pro podporu lidí s duševním onemocněním“
• „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2021“
• „Restaurátorská dílna“
• „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2021“
• „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě 2021“
• „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji IV“
• „Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra V Aleji“
• „Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2021“
• „Senior Pas Moravskoslezského kraje 2021“
• „Podpora Krajské Atletické Akademie Ostrava 2021“
• „Ostrava Beach Open 2021“
• „Czech Indoor Gala 2021“
• „Mezinárodní tenisový turnaj mužů 2021“
• „Výstavba stínidla pro slony v Zoo Ostrava“
• „Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Chotěbuze, Ostravy Hoš-

ťálkovic a Rýmařova v roce 2021 (Regionální monitoring)“
• „Měření znečištění ovzduší vzorkovači pro identifikaci zdrojů znečišťování na dvou lokalitách v Moravskoslezském 

kraji 2021“
• „Vraťme děti ke sportu“
• „Poznávací vlaky po OKR a výletní vlaky do ZOO Ostrava, sezóna 2021“
• „Dotace studia studentů Lékařské fakulty“
• „XI . Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity“
• „Mayfair – příklad kvalitní spolupráce Multidisciplinárního týmu 2021“
• „Karvinské moře – 2 . etapa“
• „Revitalizace Pusteven 2021“
• „Zhotovení stálé expozice – Síň slávy Petry Kvitové “
• „Kampus OU – Černá louka“
• „Podpora rozvoje infrastruktury Lékařské fakulty OU“
• „PD pro provádění stavby – kanalizace a ČOV Razová“
• „Provozování skladových prostor pro potravinovou a materiální pomoc“
• „Zajištění podmínek pro vznik nové sociální služby – odlehčovací služba“
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• „70 . ročník Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise 2021“
• „Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje“
• „Mezinárodní hokejový turnaj PREZIDENT CUP HC OCELÁŘI TŘINEC 2021“
• „Podpora talentovaných dětí a mládeže krajského svazu lyžařů MSK v Moravskoslezském kraji s aktivním zapoje-

ním do výkonnostního sportu“
• „Moravskoslezské krajské házenkářské centrum“
• „X . ročník Memoriálu Jiřího Rašky – letní světový pohár žen, letní Kontinentální pohár mužů“
• „Podpora talentované mládeže vrcholového sportu – skoku na lyžích Dukly Frenštát p .R .“
• „Podpora mládeže T . J . Sokol Opava“
• „Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2021/2022“ 
• „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky“
• „Havířovské slavnosti 2021“
• „Síla ženy“
• „Restaurování kašny – fontány na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře“
• „Slezský den sester“
• „MINIINVAZIVNÍ OSTRAVA!!!“
• „Ozdravný a edukační pobyt“
• Pořízení stacionárního a mobilního RTG přístroje a ultrazvukového přístroje“
• „Obnova komunikací v Odrách – místní část Loučky – kofinancování projektu“
• „Obnova komunikací v obci Bystřice poškozených těžbou dřeva související s kůrovcovou kalamitou“
• „Telemedicína v akviziční a rehabilitační fázi I .“
• „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z .s . na rok 2021“
• „Modernizace plynové kotelny jako hlavního zdroje tepla – I . etapa“
• „Oprava vnitřních prostor v budově Exitu“
• „European Women´s Basketball League“
• „Účast BK Opava v evropských pohárech“
• „J&T BANKA OSTRAVA OPEN 2021“
• „Provoz IIS – Inteligentního identifikačního systému zdrojů znečišťování ovzduší“
• „Přístřešek v zahradě u objektu PZKO Karviná – Fryštát“
• „Křtitelnice J . G . Mendla“
• „I . Postcovidové sympozium úrazových chirurgů a medicíny katastrof“
• „Expozice Rodný dům J . G . Mendela“
• „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2022“
• „Havarijní stav plynových kotlů na azylovém domě Adelante Ostrava“
• „Výstavba zázemí pro poskytování sociálních služeb „Centrum HRAD“
• „Domov sociálních služeb Sv . Kateřiny v Bolaticích“
• „Koncertní sbor Permoník potřetí reprezentuje Moravskoslezský kraj na New York International Music Festival 

v Carnegie Hall“
• „Logická olympiáda 2021 v Moravskoslezském kraji“
• „Okresní a krajská kola soutěží ZŠ a SŠ v roce 2022 – ETAPA I .“
• „MISS RENETA 2022“
• „CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE 2021/2022 - přeprava A-týmu HC Oceláři Třinec“
• „Účast KH ISMM Kopřivnice v 1 . kole poháru EHF European Cup Men v házené v sezoně 2021–2022“
• „EHF Cup 2021/2022“
• „Účast družstva žen v Poháru mistrů – EUROPEAN LADIES‘ CLUB TROPHY“
• „Činnost extraligového družstva žen Tělocvičné jednoty Sokol Karviná, oddíl FALCONS Sokol Karviná – lední hokej 

v nejvyšší soutěži ČR a v reprezentaci“
• „BANÍK MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE 2021“
• „INTERNATIONAL PARA HOCKEY CUP 2021“
• „Krajská volejbalová akademie“
• „Podpora činnosti svazů sdružených v rámci MS KO ČUS 2021“
• „Podpora volejbalistek TJ Ostrava v evropském poháru“
• „Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024“
• „Výběr a podpora talentovaných sportovců CISO“
• „Podpora Krajské atletické akademie Ostrava 2022“
• „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her a správa nadačního fondu“
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RADA KRAJE

Rada kraje je výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupi-
telstva kraje .

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

Rada Moravskoslezského kraje má 11 členů a její schůze jsou ze zákona neveřejné . Schůzí rady se s hlasem porad-
ním účastní ze zákona ředitel krajského úřadu .
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
RADA KRAJE

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

(ANO 2011)

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování úkolů 
na úsecích strategického rozvoje kraje, zahraničních 

vztahů a bezpečnosti.

Jan Krkoška, MBA
náměstek hejtmana kraje

(ANO 2011)

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování 
úkolů na úseku regionálního rozvoje. 

Mgr. Stanislav Folwarczny 
náměstek hejtmana kraje

(ODS a TOP 09)

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování 
úkolů na úsecích školství, 

mládeže a sportu.

Ing. Petr Kajnar
člen rady kraje

(ČSSD)

Zastupitelstvo mu svěřilo 
zabezpečování úkolů na úseku 

územního plánování.

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA
členka rady kraje
(ODS a TOP 09)

Zastupitelstvo jí svěřilo zabezpečování úkolů 
na úseku životního prostředí.

MUDr. Martin Gebauer, MHA
náměstek hejtmana kraje

(ANO 2011)

Zastupitelstvo mu svěřilo
zabezpečování úkolů na úseku zdravotnictví.

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
náměstek hejtmana kraje

(KDU-ČSL)

Zastupitelstvo mu svěřilo 
zabezpečování úkolů 

na úsecích kultury a památkové péče.

Ing. Jakub Unucka, MBA  
1. náměstek hejtmana kraje

(ODS a TOP 09)

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování 
úkolů na úsecích průmyslu, energetiky 

a chytrého regionu.

Bc. Jiří Navrátil, MBA
náměstek hejtmana kraje

(KDU-ČSL)

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování 
úkolů na úseku sociální oblasti.

Ing. Radek Podstawka
náměstek hejtmana kraje

(ANO 2011)

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování 
úkolů na úseku dopravy.

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

(ANO 2011)

Zastupitelstvo mu svěřilo 
zabezpečování úkolů na úsecích financí, 

investic a majetku.
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MORAVSKOSLEZSKÉHO 
KRAJE V ROCE 2021

V roce 2021 se uskutečnilo celkem 27 schůzí Rady Moravskoslezského kraje a bylo přijato celkem 1944 usnesení, jejichž 
plnění rada pravidelně kontrolovala . Rada kraje připravovala a projednávala návrhy a podklady pro jednání Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje a zabezpečovala plnění zastupitelstvem přijatých usnesení . Rada mimo jiné schválila celkem 
480 rozpočtových opatření v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje a projednala v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách celkem 165 veřejných zakázek .

Rada Moravskoslezského kraje mj .:
• rozhodla o vyhlášení dotačních programů na rok 2021 v různých oblastech působnosti kraje
• rozhodla o účasti Moravskoslezského kraje na veletrhu AMPER 2022
• rozhodla vydat Plán pokrytí území Moravskoslezského kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služ-

by Moravskoslezského kraje
• rozhodla udělit ocenění Knihovnická K2 v kategorii Knihovna Moravskoslezského kraje 2021 
• rozhodla pokračovat v tradici soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ a ankety „Osobnost 

Moravskoslezského kraje“ a pověřila hejtmana kraje vyhlášením dalšího ročníku do konce roku 2021
• rozhodla přistoupit k Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury 

v Moravskoslezském kraji
• rozhodla vyhlásit
 »  program „Finanční nástroj JESSICA III“
 »  „Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022“
• rozhodla uzavřít 
 »  deklaraci vzájemné spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a Plzeňským Prazdrojem, a .s .
 »  memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu regionální inovační strategie MSK v oblasti aplikované-

ho výzkumu a vývoje softwarové platformy umělé inteligence „AI Competency Centre Northern Moravia“ se spo-
lečností esports .com SE

 »  memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře za účelem realizace projektu „Výstavba sportovní haly 
pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ mezi Moravskoslezským krajem, městem Frenštát pod 
Radhoštěm a Gymnáziem a Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, 
p . o .

 »  memorandum o spolupráci za účelem zvýšení atraktivity Dolní oblasti Vítkovice i Muzea potravin a zemědělských 
strojů se statutárním městem Ostrava, a Národním zemědělským muzeem, s . p . o .

 »  memorandum o spolupráci na kampani podporující očkování proti nemoci COVID-19
 »  memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, 

DIAMO s . p ., a Moravskoslezské Investice a development a .s .
 »  memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci projektu produktovodu z areálu spol . 

ČEPRO v Sedlnici do areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava mezi krajem, společností Letiště Ostrava, a .s ., a spo-
lečností ČEPRO, a .s .

 »  dohodu o zapojení a podmínkách integrace vlaků dopravce RegioJet a .s . do Integrovaného dopravního systému 
s dopravcem RegioJet a .s ., a společností Koordinátor ODIS s .r .o .

 »  příkazní smlouvu na výkon činností, které vedou k efektivní organizaci Integrovaného dopravního systému Morav-
skoslezského kraje ODIS v rámci poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících mezi Moravskoslezským 
krajem a obchodní společnosti Koordinátor ODIS s .r .o .

 »  smlouvu o spolupráci na vybudování a provozu velkokapacitního očkovacího místa se statutárním městem Ostra-
va a Fakultní nemocnicí Ostrava, a to za podmínky jejího schválení dalšími smluvními partnery

 »  smlouvu o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a společností ČEZ, a . s .
 »  smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Moravskoslezským krajem, Olomouckým krajem, Jihomoravským 

krajem, a Zlínským krajem, jejímž účelem je dohoda o společném postupu při zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu a společném výkonu zadavatelských činností při výběru dodavatele informační publikace „Cyklovýlety 
po Moravě a Slezsku“
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 »  smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského 
kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Novojičínsko východ 2

• rozhodla poskytnout
 »  v letech 2021 – 2022 věcné dary cílové skupině projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“ v maximální 

výši 60,00 tis . Kč na jeden subjekt
 »  peněžitý dar Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z .s ., účelově určený pro politické vězně 

na zdravotní pomůcky, vitamíny a léky ve výši 110,00 tis . Kč
 »  ocenění Moravskoslezského kraje účastníkům akce „Děkujeme zdravotníkům“ v souhrnné maximální hodnotě 

134,00 tis . Kč, a to v hodnotě 1 .000 Kč na 1 zdravotníka
• rozhodla předložit
 »  žádost o dotaci na zpracování Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Moravskoslezského kraje před-

kládanou Státnímu fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu Životní prostředí
 »  žádost o poskytnutí podpory na zpracování Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Moravskoslezské-

ho kraje Státnímu fondu životního prostředí ČR v rámci vyhlášené výzvy č . 3/2021 Národního programu Životní 
prostředí, prioritní oblasti 1 . „Voda“, aktivity 1 .7 .A „Zpracování krajských plánů pro zvládání sucha a stavu nedo-
statku vody“

• souhlasila 
 »  s partnerstvím Moravskoslezského kraje a Celostátní sítě pro venkov
 »  s realizací II . ročníku „Dnů rodin v MSK“
 »  s Plánem strojních a stavebních investic Správy silnic Moravskoslezského kraje, p . o ., na rok 2022
 »  s předložením žádosti Moravskoslezského kraje o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality 

na místní úrovni 2021 na realizaci projektu „Moravskoslezský kraj – KPBI Aktualizace a rozšíření e-learningových 
kurzů pro pracovníky působící v oblasti prevence - 2021“

 »  s předložením žádosti Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace v rámci Programu podpory vybavení zařízení 
sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 

 »  s podáním žádosti o nadační příspěvek ve výši 600,00 tis . Kč na realizaci projektu „Nástrojové a IT vybavení 
Základní umělecké školy Město Albrechtice“ z kapitoly Podpora regionů od Nadace ČEZ, organizací Základní 
umělecká škola Město Albrechtice, p . o .

 »  s podáním žádosti o nadační příspěvek na realizaci projektu „Workoutové a dětské hřiště Sluníčko – úsměv dodá 
na líčko“ z kapitoly Oranžové hřiště 2021 od Nadace ČEZ, organizací Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-
-Podlesí, p . o .

 »  s podáním „Žádosti Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 
na rok 2022“ 

 »  s podáním žádosti o nadační příspěvek na realizaci projektu „Revitalizace víceúčelového dětského hřiště“ z kapi-
toly Oranžové hřiště 2021 od Nadace ČEZ, organizací Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, p . o .

 »  s podáním žádosti o nadační příspěvek na realizaci projektu „Gastrocentrum – gastronomické vybavení“ z kapitoly 
Podpora regionů od Nadace ČEZ, organizací Střední škola prof . Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, p . o .

 »  s podáním „Žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v programu pro financování sociální 
části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problemati-
kou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022“

 »  s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci „Výzvy na podporu okresních a krajských kol soutěží 
a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022“

 »  s podáním žádosti o nadační příspěvek na realizaci projektu „Dětské venkovní hřiště“ z kapitoly Oranžové hřiště 
2021 od Nadace ČEZ, organizací Dětský domov a Školní jídelna, p . o .

 »  s realizací projektu „Inovatívne vzdelávanie partnerských škôl“ u organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, 
Bruntál, p . o ., a se způsobem zajištění jeho financování

 »  s realizací projektu „Studie podinvestovanosti kybernetické ochrany pro zdravotnická zařízení v MSK“
 »  s realizací a s předložením žádosti o podporu projektu „Realizace fotovoltaické elektrárny na budově I“ a „Realiza-

ce fotovoltaické elektrárny na budově L“ organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, p . o ., do výzvy č . 146/prioritní 
osa 5, vyhlášené v rámci Operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaného z fondů Evropské unie

 »  s realizací projektu „Rozvoj řemeslných a odborných zručností v portugalských firmách“ u organizace Střední 
škola řemesel, Frýdek Místek, p . o .

 »  s realizací projektu „Effective Education system of digital tools for VET in technical sectors“ u organizace Střední 
průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p . o .

 »  s realizací projektů „Společně se to naučíme“ u organizace Základní škola speciální, Ostrava Slezská Ostrava, 
p . o ., a „Vzdelávanie pre budúcnosť“ u organizace Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, p . o .
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 »  s účastí Moravskoslezského energetického centra, p . o ., jako 
dalšího účastníka v projektu „Výzkum optimální implementace legislativy EU s ohledem na komunitní energetiku“ 
předkládaného do 4 . veřejné soutěže podprogramu 1 „Výzkum ve veřejném zájmu“, resp . tematického okruhu 1 .3 
„Transformace sektoru energetiky“, programu THÉTA Technologické agentury České republiky

 »  se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem do projektů „Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání III“ na území ORP Karviná, a „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“ na území ORP Rýmařov

• schválila 
 »  Programové prohlášení rady kraje pro období 2020-2024
 »  Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje pro období 2021–2027
 »  účast sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na Hrách X . letní olympiády dětí a mládeže České republi-

ky v roce 2022
 »  návrhy na udělení Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pedagogickým pracovníkům
 »  zápis nemateriálního statku „Stavění máje“ do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravsko-

slezského kraje
 »  stanovisko Moravskoslezského kraje k návrhu variant zajištění regionální železniční dopravy uvedených v Koncep-

ci veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030
 »  výzvu Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje k přijetí takových mimořádných opatření na území 

Moravskoslezského kraje, která účinně zpomalí šíření epidemie nemoci COVID-19 tak, aby nedošlo ke kolapsu 
nemocniční a primární péče na území kraje

• vzala na vědomí
 »  Dopadovou studii odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraj
 »  plán stavebních akcí pro rok 2021-2022 vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnicích II . 

a III . tříd spolufinancovaný Státním fondem dopravní infrastruktury
 »  informaci o přistoupení společnosti ČEZ, a . s ., k Memorandu o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v do-

pravě

Rada kraje vydala tato nařízení:
• 1/2021, kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osob-

ní vnitrostátní dopravy provozované v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS 
na území Moravskoslezského kraje pro tarifní oblast REGION

• 2/2021, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č . 4/2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 
plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany

• 3/2021, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č . 5/2019, kterým se vydává Požární poplachový plán 
Moravskoslezského kraje
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TRANSFORMACE 
MSK
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Kraj prochází transformací spojenou s postupným snižováním těžby uhlí již od 90. let a nyní vstu-
puje do její další etapy. Dochází k uzavírání posledních činných dolů a na obnovu pohornické kra-
jiny, ekonomický a sociální rozvoj kraje bude třeba vynaložit nemalé prostředky a lidské kapacity. 
I proto kraj hodlá plně využít nové příležitosti v rámci programového období EU 2021+ v podobě 

Fondu pro spravedlivou transformaci či Modernizačního fondu k transformaci regionu. 

Mezi klíčové dokumenty pro budoucí rozvoj a přípravu kraje na nové příležitosti patří Strategie rozvoje Moravskoslez-
ského kraje 2019-2027, která udává budoucí směřování regionu a požadavky na financování konkrétních aktivit, a dále 
pak Transformační plán Moravskoslezského kraje, v rámci kterého specifikujeme oblasti, kam chce region směřovat pro-
středky z dostupných zdrojů podporující transformaci regionu . Tyto dokumenty jsou klíčové pro budoucí rozvoj a přípravu 
kraje na nové příležitosti . 

V rámci programového období EU 2021+ bude nově spuštěn Operační program Spravedlivá transformace, který vý-
znamně finančně podpoří regiony, které jsou nejvíce závislé na uhlí a pro které je tak přechod na nízkouhlíkové hospodář-
ství nejnáročnější . Jedná se o samostatný operační program pod gescí Ministerstva životního prostředí ČR . Prostředky 
fondu činí 41 miliard korun a v České republice jsou určeny pro Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj . Pro Mo-
ravskoslezský kraj je z tohoto programu vyčleněno 18,9 mld . Kč .

Od Operačního programu Spravedlivá transformace si slibujeme naplnit konkrétními projekty dlouhodobou vizi Morav-
skoslezského kraje do roku 2030 . Kraj by postupně měl přestat být spojován pouze s těžbou uhlí, ale s chytrými řešeními 
postavenými na průmyslovém know-how, na digitalizaci a perspektivních odvětvích . Z prostředků fondu bychom chtěli 
docílit větší podnikavosti místních lidí či vzniku nových pracovních míst tak, aby nebylo problém najít zajímavou a dobře 
placenou práci . Kraj by si měl vytvořit pozitivní image a stát se jedním z nejatraktivnějších regionů s ohledem na rekulti-
vovaná území po těžbě, čisté a zelené prostředí, kvalitní nabídku vzdělávání i volného času . 

Mezi hlavní projekty, které by měly přispět k transformaci kraje, patří 13 strategických projektů, které Regionální stálá 
konference doporučila k financování . Tyto projekty, pokud budou realizovány, mají potenciál proměnit kraj a zlepšit jeho 
image v oblastech vědy a výzkumu, proměny pohornické krajiny a jejího dalšího využití coby příkladu dobré evropské 
praxe, či transformace primárního vzdělávání s vazbou na proměnu trhu práce . Kromě těchto velkých projektů chce kraj 
podpořit i menší projekty obcí a podniků v rámci soutěžních výzev, které podpoří podnikavost regionu a připravenost 
na čerpání z jiných operačních programů včetně těch, které cílí na energetické úspory či zavádění OZE . 

PŘÍKLADY STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

Výstavba Černé kostky – Centra digitalizace, vědy a inovací . Nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 
nabídne služby moderní vzdělávací instituce, stane se centrem digitální transformace kultury regionu a garantem uchová-
vání průmyslového dědictví kraje v digitální podobě . Díky Černé kostce budou vytvořena nová pracovní místa a vzniknou 
akreditované kurzy pro nové typy kvalifikací související s digitalizací kultury . 

Dále kraj připravuje Technologickou a podnikatelskou akademii, která po vzoru baskické TKNIKY bude ve spolupráci 
s firmami vyvíjet vzdělávací osnovy pro technické obory, po kterých je v průmyslovém regionu velká poptávka . 

Prostřednictvím Moravskoslezského energetického centra se připravuje projekt s názvem Centrum veřejných energetiků, 
které bude poskytovat bezplatné poradenství pro energetické projekty, které zvýší energetické úspory a umožní úspěšně 
čerpat prostředky z Modernizačního fondu a dalších relevantních zdrojů na území kraje . 

Krajská agentura MS Pakt zaměstnanosti připravuje projekt TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21 . STOLETÍ zaměřený 
na zvyšování kvalifikací, rekvalifikací a usnadnění přechodu zaměstnanců či zájemců o zaměstnání z potenciálně ohrože-
ných profesí ve vybraných odvětvích v Moravskoslezském kraji .
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INFORMUJEME ÚZEMÍ

Kraj seznamuje průběžně s  novými evropskými příležitostmi a  možnostmi financování obce, univerzity, podnikatele 
a  další potenciální žadatele o  evropské zdroje . V  minulém roce jsme uspořádali informační webináře, semináře, ve-
řejná projednání a  konference . Jako komunikační kanál Moravskoslezského kraje směrem k  území využíváme web  
www .hrajemskrajem .cz, kde nejenom sbíráme podněty k financování projektů, které mohou přispět k rozvoji regionu, ale 
informujeme rovněž o jiných dotačních možnostech, včetně procesu transformace .
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KRAJSKÝ ÚŘAD
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SLOVO ŘEDITELE

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,
i když jsme si všichni přáli, aby se v roce 2021 život vrátil do normálních 
kolejí, pandemie koronaviru nás potrápila i loni . A znovu se ukázalo, 
jak prozíravé bylo směrovat krajský úřad k plné digitalizaci . Dlou-
hodobě pracujeme na  tom, aby ti, co nechtějí na  krajský úřad 
chodit, nemuseli . I v nouzovém stavu a v době nejvyšších po-
čtů nemocných s  covidem-19 mohl úřad vykonávat všechny 
činnosti v samostatné i přenesené působnosti jako doposud, 
omezil pouze osobní kontakt s veřejností . I díky možnosti pra-
covat na  tzv . home office jsme elegantně a efektivně zvládli 
bez většího omezení poskytovat služby občanům, a zároveň 
boj s nákazou ulehčili i našim zaměstnancům . 

Ve vývoji aplikací z první covidové vlny jsme pokračovali dál . 
Vznikly další, které pomáhaly s organizací dobrovolníků, zpro-
středkovávaly pomoc a  poradenství všem, kteří museli omezit 
ekonomickou aktivitu . Ale to hlavní, co se  podařilo, byl fakt, že 
jsme celou dobu sledovali a sledujeme vývoj celostátních systémů 
a dokázali jsme se plně integrovat jak na Informační systém infekčních 
nemocí, tak i na Chytrou karanténu . Stáli jsme za vznikem a  fungová-
ním očkovacích center v Moravskoslezském kraji, krajský úřad koordinoval 
očkování v regionu, podíleli jsme se na informační očkovací kampani a dalších 
aktivitách spojených s pandemií koronaviru . 

Kromě pracovních povinností se mnozí zapojili do dobrovolnické činnosti a dělali pro kraj a pro ostatní více, než je jejich 
povinnost .  

Zaměstnanci krajského úřadu se  i  za  těchto složitých pandemických podmínek podíleli a dál podílejí na  realizaci vizí 
Moravskoslezského kraje, na  uskutečnění transformace regionu . Rok 2021 byl o  intenzivních přípravách na  čerpání 
evropských peněz, které na transformaci regionu vyčlenila Evropská komise . Moravskoslezský kraj spolu s Ústeckým 
a Karlovarským mají v nejbližších pěti letech využít 41 miliard korun . Pro nás je určeno necelých 18,9 miliardy . Nastarto-
vali jsem velmi složitý proces přípravy strategických transformačních strategických projektů, věřím, že budeme úspěšní 
a nabízené evropské peníze smysluplně využijeme pro další rozvoj . 

V České republice se v roce 2021 konaly parlamentní volby . Krajský úřad Moravskoslezského kraje dohlížel na  jejich 
regulérní průběh a na vysoké profesionální úrovni zajistil vše potřebné .

Když se ohlédnu za uplynulým rokem, vidím efektivně fungující úřad poskytující veřejnosti kvalitní služby, s obětavými 
zaměstnanci, kteří umí pružně reagovat i v nečekaně složité situaci .

Ing . Tomáš Kotyza, MBA
ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO ÚŘADU K 31 . 12 . 2021
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Ředitel Krajského úřadu
Ing . Tomáš Kotyza Útvar podpory řízení Interní auditoři
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POČET ZAMĚSTNANCŮ KRAJE ZAŘAZENÝCH 
DO KRAJSKÉHO ÚŘADU K 31 . 12 . 2021

Název 
odboru

Skutečný 
počet 
zaměstnanců 
k 31 . 12 . 2021

Stanovený 
počet míst 
odboru

Střední 
odborné

Úplné 
střední

Vyšší 
odborné

VŠ 
baka-
lářské

VŠ 
magis-
terské

VŠ 
dok-
torské

Celkem

útvar ředitele 7 7 5 2 7

Odbor KH 33 33 10 1 6 12 4 33

Odbor KŘ 46 46 7 15 2 21 1 46

Odbor KON 42 42 3 1 38 42

Odbor POR 27 27 6 3 17 1 27

Odbor INF 30 30 3 3 24 30

Odbor VŽ 28 29 6 5 17 28

Odbor IM 40 41 6 34 40

Odbor FIN 41 42 6 2 3 30 41

Odbor ZDR 27 27 4 1 22 27

Odbor ÚPS 28 29 2 25 1 28

Odbor RRC 43 43 1 4 9 29 43

Odbor ŽPZ 65 66 1 1 1 59 3 65

Odbor ŠMS 71 72 7 2 5 57 71

Odbor EP 47 49 3 2 42 47

Odbor SOC 48 50 2 8 37 1 48

Odbor DSH 47 47 4 5 38 47

Odbor KPP 13 13 1 2 10 13

Odbor EPCH 10 10 1 3 6 10

Celkem 693 703 8 78 8 84 503 12 693

Pohlaví 2021 Průměrný věk 2021

Muži 182 Muži 44,73

Ženy 511 Ženy 45,43

Věková struktura 
zaměstnanců k 31 . 12 . 
2021

21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 61

Muži 17 48 64 43 10

Ženy 30 112 214 137 18

Celkem 47 160 278 180 28

Celkem v % 6,8 23,1 40,1 26 4
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 2021

LEDEN

5 . 1 . 2021
Moravskoslezský kraj má nový web, přehlednější a  uživatelsky přívětivější . Bez složitého hledání a  zběsilého klikání 
na webu poskytne veřejnosti potřebné informace . To je filozofie Moravskoslezského kraje a proto s novým rokem morav-
skoslezský krajský úřad opět vylepšuje své webové stránky . 

13 . 1 . 2021
Žákům devátých tříd pomohl ve výběru střední školy Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje . Ten se s ohledem 
na pandemii konal on-line formou . Termíny videokonferencí byly rozděleny podle jednotlivých okresů, aby se v nabídce 
116 zapojených škol budoucí středoškoláci a jejich rodiče snáze orientovali . 

27 . 1 . 2021
Havířovská a frýdeckomístecká nemocnice bude minimalizovat využívání spaloven nebezpečného odpadu . Biologicky 
kontaminovaný odpad budou upravovat přímo v nemocnicích ve speciálních hygienizačních jednotkách . Obě nemocnice 
byly úspěšné s žádostmi o podporu z EU, dvě zařízení za celkem 8,2 milionu korun .

ÚNOR

3 . 2 . 2021
Všeobecné a sportovní gymnázium v Bruntále prošlo rozsáhlou rekonstrukcí . Jeho budova má novou střechu a histo-
rickou fasádu . Veškeré práce přišly na skoro 26 milionů korun, náklady uhradil ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj, 
který gymnázium zřizuje . Jeho historická budova je prohlášena nemovitou kulturní památkou . 

10 . 2 . 2021
Vyřídit téměř vše potřebné přes internet je na  Krajském úřadu 
Moravskoslezského kraje v  Ostravě už déle než rok hrač-
ka . Úřad nyní udělal další významný krok k  tomu, aby 
si lidé prostřednictvím Portálu služeb mohli své zále-
žitosti rychle a pohodlně dojednat z domu, a zá-
roveň jim to vyšlo levněji . Moravskoslezský kraj 
je prvním krajem v Česku, který nyní zveřejnil 
své formuláře prostřednictvím Ministerstva 
vnitra na Portálu občana, a nabízí tak lidem 
možnost EPODÁNÍ s  20procentní slevou 
na správním poplatku . 

16 . 2 . 2021
Do  krajského dobrovolnického projektu 
#BoSmePartyja se zapojilo také ostravské 
Divadlo Petra Bezruče . Jeho členové do-
cházeli pravidelně do domovů seniorů, aby 
zpříjemnili volný čas klientům a ulehčili práci 
zaměstnancům . Projekt #BoSme Partyja už 
tak „do terénu“ poslal 224 ochotných pomoc-
níků .
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22 . 2 . 2021
Celkem 3 miliony korun rozdělil Moravskoslezský kraj místním firmám, které se věnují sociálnímu podnikání . To kraj kaž-
doročně podporuje už od roku 2016 . Sociální podniky mohou peníze využít na nákup svého vybavení i na investiční akce, 
které se sociálním podnikáním souvisí .

BŘEZEN

9 . 3 . 2021
Senioři severní Moravy a Slezska se opět potěšili svou oblíbe-
nou křížovkářskou soutěží o ceny . Jarní část soutěže byla 
určena pro zájemce starší 60 let a patronem Křížovkář-
ské ligy byl náměstek hejtmana Moravskoslezského 
kraje pro sociální záležitosti Jiří Navrátil . Tato soutěž 
byla tak jednou z mála aktivit pro seniory vhodných 
i v nouzovém stavu .

17 . 3 . 2021
Moravskoslezský kraj podporuje řadu projektů 
také v oblasti životního prostředí . Krajští zastu-
pitelé schválili dotace pro ostravskou zoo, zá-
chrannou stanici v Bartošovicích a příspěvky pro 
obce na vodohospodářské akce i studie . Celkově 
na všechny tyto projekty půjde z krajské pokladny 
přes 18 a půl milionu korun .

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava není jen 
jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v našem regi-
onu . Je to hlavně důležitá vzdělávací instituce a uznávaná 
ochranářská organizace . Proto Moravskoslezský kraj s  ost-
ravskou zoo dlouhodobě spolupracuje . 

17 . 3 . 2021
Moravskoslezský kraj opět významně přispěl na vybavení hasičů i na rekonstrukce hasičských stanic . Krajský Hasičský 
záchranný sbor (HZS MSK) tak obdrží majetek či finance v celkové výši přes 37 milionů . Dalších skoro 5 milionů krajští 
zastupitelé schválili pro dobrovolné hasiče .

17 . 3 . 2021
Podpora sportu patří mezi priority Moravskoslezského kraje, krajští radní schválili příspěvky v celkové výši 66 milionů 
korun . Finance využije 49 sportovních klubů, které kraj reprezentují v nejvyšších celostátních soutěžích a dalších 505 
sportovních organizací . V rámci podpory vrcholového sportu přispěl kraj celkem 49 sportovním klubům, které soutěží 

na nejvyšší celostátní úrovni . Krajské peníze jsou určené na činnost těchto klubů včetně 
jejich přípravy mladých začínajících nadějných sportovců .

DUBEN

26 . 4 . 2021
Zájem budoucích středoškoláků o řemesla a technické obory zvýši-
la stipendia, která Moravskoslezský kraj vyplácí už čtvrtým rokem . 
Stipendia se osvědčila, a tak bude kraj v jejich vyplácení pokračovat 
i  v příštím školním roce . Jeden žák může během jednoho ročníku 
získat až 17 tisíc korun . 
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KVĚTEN

4 . 5 . 2021
Stát navýšil příspěvek na výměny neekologických kotlů o dalších zhru-
ba 600 milionů korun . Moravskoslezský kraj dostane z těchto pe-
něz 181 milionů . Ty pokryjí všech 1564 žádostí třetí kotlíkové 
výzvy, které byly zatím v zásobníku .

7 . 5 . 2021
V  Restaurátorské dílně při VŠB – Technické univerzitě 
Ostrava se zásadní proměny dočkala historická motorka 
Jawa 350sv z roku 1934 . Je to už druhý motocykl, kte-
rému vrátili její původní půvab studenti a zaměstnanci 
Fakulty strojní VŠB-TUO . Motocykl je součástí unikátní 
sbírky, kterou Moravskoslezskému kraji věnoval sochař 
Rybička v roce 2015 .

19 . 5 . 2021
V Ostravě se již tradičně konal mezinárodní atletický mí-
tink Zlatá tretra 2021(Golden Spike Ostrava 2021) .

11 . 5 . 2021
Vyjížďky rikšou jsou novinka, kterou seniorům v Ostravě nabí-
zí Regionální dobrovolnické centrum ADRY . V rámci projektu 
#BoSmePartyja tak přibyl způsob, jak mohou dobrovolníci 
zpříjemnit čas nejen klientům domovů, ale i  seniorům, 
kteří žijí osamoceně a mají omezené možnosti, jak trávit 
volné chvíle . Dobrovolnictví může být i jízda .

14 . 5 . 2021
Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 
upozorňují na  výjimečná místa, osobnosti či poči-
ny v cestovním ruchu . Ve druhém ročníku soutěže 
zabodovali v  pěti kategoriích například Flascharův 
důl v Odrách, malebné lázeňské městečko Karlova 
Studánka, Šikmý kostel v Karviné nebo meandry řeky 
Odry . V soutěži rozhodovali odborníci i veřejnost .

O osobnosti a nejlepším počinu v cestovním ruchu Morav-
skoslezského kraje rozhodli odborníci z  turismu . Obě kate-
gorie ovládla turistická oblast Poodří . Titul Osobnost cestovního 
ruchu získali Věra a Jaroslav Královi – majitelé Vodního mlýna Wesselsky 
v Loučkách nad Odrou . Nejlepším počinem je podle odborníků Flascharův důl v Odrách .

17 . 5 . 2021
Spojil jsem PRO a PROTI, jsem PROočkovaný, mám PROTIlátky . To byl slogan kampaně na podporu očkování v Morav-
skoslezském kraji . Partnery kampaně byli Moravskoslezský kraj, RBP zdravotní pojišťovna, Ostravská univerzita – Lékař-
ská fakulta, Fakultní nemocnice Ostrava a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě . 

19 . 5 . 2021
Přestože pandemie koronaviru turistům příliš nepřála, Moravskoslezský kraj se i nadále staral o rozvoj cestovního ruchu 
v regionu . Podpořenými subjekty byly Mikroregion Slezská Harta a obecně prospěšná společnost Osoblažská úzkokolej-
ka, které v rámci výzvy přeshraničních operačních programů EU Česko – Polsko a Česko – Slovensko obdrželo finance 
na realizaci dvou strategických projektů . 

Osoblažská úzkokolejka je nejstarší úzkokolejkou na území historického Českého Slezska . Představuje jedinečné tech-
nické dědictví našeho regionu, což ji řadí mezi atraktivity zapojené do tzv . Technotrasy . 
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ČERVEN

17 . 6 . 2021
Moravskoslezský kraj opět přispěl firmám na stáže středoškoláků i stu-

dentů vyšších odborných škol a vysokých škol . Žáci a studenti tím 
získají zkušenosti přímo z provozu reálné firmy i přivýdělek, firmy 

získají příspěvek na mladou posilu i možnost „vychovat si“ po-
tenciálního nového zaměstnance . Letos přispěje kraj skoro 

5 milionů korun na celkem 31 stáží v nejrůznějších oblas-
tech podnikání .

17 . 6 . 2021
Muzeum Těšínska získalo v Národní soutěži muzeí Glo-
ria musaealis 2 . místo v kategorii Muzejní počin roku 
2020 . Oceněno bylo za rekonstrukci výstavní budovy 
muzea a novou expozici s názvem Příběh Těšínského 
Slezska . 

6 . 6 . 2021
Moravskoslezský kraj se prezentuje v rámci FIVB Beach 

Volleyball World Tour 2021 . 

25 . 6 . 2021
O  prestižní ocenění Regionální potravina se  ucházelo 146 vý-

robků z Moravskoslezského kraje . Hodnotící komise vybrala vítěze, 
mezi kterými jsou například domácí nudle z Frenštátu pod Radhoštěm, 

angreštový sirup z Rýmařova nebo uzená paštika z Chlebičova na Opavsku . 
Soutěž Regionální potravina už 12 . rokem upozorňuje na místní farmáře a produ-

centy . V devíti kategoriích soutěží kvalitní poctivé produkty vyrobené z místních surovin . Nejvíce výrobků se letos sešlo 
v kategorii Pekařské výrobky včetně těstovin .

29 . 6 . 2021
Náš kraj navštívil velvyslanec Turecké republiky J .E . pan Egemen Bagis .
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ČERVENEC

2 . 7 . 2021
Yogapointy – dřevěné vzdušné přístřešky k relaxaci či cvičení – už stojí na pěti místech v kraji . Lidé budou tyto prostory 
využívat během svých výletů či procházek na Malé Morávce, v Lázních Darkov, Landek parku, na Olešné nebo v beskyd-
ských Trojanovicích . Moravskoslezský kraj za ně v rámci podpory cestovního ruchu zaplatil 1,13 milionu korun . 

7 . 7 . 2021
Letos už třináctkrát vyrazili studenti společně se seniory do lesa, aby tam přidali ruku k dílu, ale hlavně strávili společně 
čas . Mezigenerační projekt Student v lese pomáhá zlepšovat životní prostředí a propojuje generace . Letos se od dubna 
do začátku prázdnin zapojilo zhruba 200 dobrovolníků .

15 . 7 . 2021
Náš kraj navštívil premiér České republiky pan Andrej Babiš .

29 . 7 . 2021
Příjemnou procházku krásně upraveným zámeckým parkem nabízí Zámek Bruntál . Díky opraveným chodníčkům, nové-
mu jezírku, zahradnickým a dalším úpravám i už dříve zrekonstruované budově saly terreny si budou návštěvníci připadat 
jako v pohádce . Revitalizace parku i modernizace areálu zámku byly spolufinancovány z evropských peněz a státního 
rozpočtu . 

ZÁŘÍ

1 . 9 . 2021
V elektronickém světě si v Moravskoslezském kraji nejlépe vedou Bruntál, 
a Ostravice . Další ocenění získala Opava za nejlepší on-line projekt, 
který občanům pomáhá s hledáním hrobových míst na opav-
ských hřbitovech . Weby měst a obcí hodnotila soutěž Zlatý 
erb, letos se koná její 23 . ročník .

1 . 9 . 2021
Výroční Ceny Jantar za  rok 2020 pro umělce s vaz-
bami na Moravskoslezský kraj byly počtvrté rozdány 
v  úterý 31 . srpna v ostravské aule Gong . Uděleny 
byly také dvě ceny za celoživotní přínos, kterými byli 
oceněni legendární ostravský klavírista Rudolf Ber-
natík a scénografka Marta Roszkopfová .

3 . 9 . 2021
Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 
za rok 2020 a titul Osobnost Moravskoslezského kra-
je byly předány na galavečeru v ostravských Dolních 
Vítkovicích . Osobností kraje se stala spisovatelka Karin 
Lednická . 

6 . 9 . 2021
Náš kraj navštívil velvyslanec Japonska J .E . pan Hideo Suzuki .

14 . 9 . 2021
Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně 
prestižní ocenění „O keramickou popelnici“ . Za třídění vysloužilých elektro-
zařízení jsou pak udělovány ceny „O keramické sluchátko“ a „Elektrooskar“ . 
Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené na pod-
poru sběru a třídění odpadu ve městech a obcích České republiky .
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První místo O Keramickou popelnici v kategorii obcí s rozšířenou působností obsadilo město Frýdlant nad Ostravicí ná-
sledovaný Jablunkovem a Bohumínem . 

Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu O keramické sluchátko, v kategorii do 2 tisíc obyvatel, obhájila obec Tvrdkov . 
V kategorii nad 2 tisíce obyvatel dominovala mezi nejlepšími obec Ostravice a  letos poprvé zvítězilo v kategorii obcí 
s rozšířenou působností město Hlučín .

V soutěži o sošku Elektrooskara se hodnotí sběr domácích elektrospotřebičů . Kolektivní systém ELEKTROWIN a .s ., který 
soutěž vyhlašuje, v roce 2020 vysbíral v Moravskoslezském kraji 4 347 tun elektra na 1 328 sběrných místech, se kterými 
v kraji spolupracuje .

V rámci obcí do 10 000 obyvatel vyhrála obec Tvrdkov s výtěžností 29,96 kg na obyvatele, nad 10 000 obyvatel se na prv-
ním místě umístilo město Frenštát pod Radhoštěm s výtěžností 5,16 kg na obyvatele . V kategorii Skokan roku u měst nad 
40 000 obyvatel zvítězilo Statutární město Havířov s meziročním nárůstem sběru o 47 procent . 

14 . 9 . 2021
Čtyři nová auta s pohonem na CNG mají k dispozici zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě . 
Vozidla, která jsou šetrnější k životnímu prostředí, využívají k vyřizování pracovních povinností .

16 . 9 . 2021
Celkem 2231 vzácných mincí odevzdal nálezce Moravskoslezskému kraji . Náhodně nalezený poklad obsahoval pražské 
groše Karla IV . a Václava IV . Ty budou po jejich ošetření a prozkoumání k vidění v Muzeu Beskyd ve Frýdku – Místku . 

17 . 9 . 2021
Náš kraj navštívil velvyslanec Vietnamské socialistické republiky J .E . pan Thai Xuan Dung a také Chargé d´Affaires Velvy-
slanectví USA v Praze paní Jennifer Bachus .

20 . 9 . 2021
Na 21 . ročníku Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil Armády ČR, 

které se konaly na mošnovském letišti, předal hejtman Mo-
ravskoslezského kraje ocenění za  vynikající spolupráci 

při řešení situace způsobené onemocněním covid-19 . 
Čestné uznání převzali ředitel Krajského vojenského 

velitelství Ostrava Jaroslav Medek a ředitel Zdravot-
ního ústavu v Ostravě Eduard Ježo . 

23 . 9 . 2021
S tím nejkrásnějšími a nejzajímavějším z Morav-
skoslezského kraje se  mohli seznámit účast-
níci dvaadvacátého ročníku Svatováclavského 
posvícení ve  Vídni . Akce, kterou každoročně 
pořádá Velvyslanectví České republiky u příle-
žitosti svátku patrona české země sv . Václava, 
se těšila velkému zájmu hostů . 

29 . 9 . 2021
Radní Moravskoslezského kraje opět po pauze způ-

sobené pandemií vyrazili na výjezdní zasedání, setkali 
se s představiteli města Havířova . V minulosti takto vy-

jížděli do nejrůznějších částí regionu pravidelně, aby se se-
tkali s  místními a  prodiskutovali s  nimi jejich témata, ať už 

potíže či úspěchy . 
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ŘÍJEN

1 . 10 . 2021
Titul Sportovec roku Moravskoslezského kraje i letos putuje na led . Prestižní oce-
nění získal rodák z Frýdku-Místku Ondřej Palát, v současnosti nejúspěšněj-
ší český hráč v zámořské NHL . Do Síně slávy byl uveden bývalý český 
hokejový trenér a  československý hokejový útočník Vladimír Vůjtek . 
Na slavnostním galavečeru byli oceněni také sportovci a sportovní 
kluby posledního dvacetiletí . 

8 . 10 . 2021
Letošní ročník akce Sestra roku nesl název Děkujeme zdravot-
níkům . Mimořádně nebyli oceněni jednotlivci v rámci kategorií, 
poděkování patřilo zdravotníkům všech 17 nemocnic v regio-
nu, jablunkovského sanatoria i Zdravotnické záchranné služby 
Moravskoslezského kraje .

14 . 10 . 2021
Díky novým zákrokovým sálům s  moderním specializovaným 
vybavením se  rozšiřuje spektrum péče v  orlovské nemocnici . 
Stávající gastroenterologická ambulance nyní nabídne podrobnější 
diagnostiku gastrointestinálního traktu a možnost provádět složitější 
ambulantní zákroky, přibyly také nové odbornosti . Rozšíření Beskyd-
ského gastrocentra vyšlo na 12 milionů korun, které uhradil Moravsko-
slezský kraj .

13 . 10 . 2021
Legendární ostravský klavírista Rudolf Bernatík a scénografka Marta Roszkopfová ve středu odhalili hvězdy se svými 
jmény na Jantarovém schodišti slávy v Ostravě . Schodiště na Bolt Tower v areálu Dolních Vítkovic tak zdobí již šest sym-
bolických hvězd se jmény významných žijících osobností kultury Moravskoslezského kraje .

13 . 10 . 2021
Vítězem soutěže Knihovnická K2 se v tomto roce stala Knihovna Třinec . Čestná uznání pak získaly Městská knihovna 
a informační centrum Hradec nad Moravicí a Město Petřvald – knihovna . Soutěž Knihovnická K2 se koná od roku 2015 
vždy na začátku října, v návaznosti na Týden knihoven . Soutěž pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravsko-
slezskou vědeckou knihovnou v Ostravě .

19 . 10 . 2021
Obnova lesů poničených kůrovcem nebyla jediným cílem víkendové akce na Ondřejníku . Moravskoslezský kraj a Bis-
kupské lesy chtěly veřejnost upozornit na význam lesů, potřebu pečovat o přírodu, ale i náročnost práce lesníků . Během 
dvou dnů tak na Ondřejníku přibylo 3000 sazenic .

19 . 10 . 2021
Celkem šest projektů z Moravskoslezského kraje sklidilo úspěch na včerejším slavnostním vyhlášení celostátní soutěže 
Stavba roku . Titul Stavba roku získal depozitář Slovenské strely v Kopřivnici a soukromý dům v Novém Jičíně . Zvláštní 
cenou byla ohodnocena obnova Libušína na Pustevnách, projekt Reuse centrum Ostrava a Magnetická rezonance a re-
design Nemocnice Havířov . Cenu veřejnosti vybojovala voliéra La Pampa v ostravské zoo . 

20 . 10 . 2021
Ředitel Krajského úřadu Tomáš Kotyza zazářil v soutěži Manažer roku 2020 . Ta už 28 . rokem vyhledává a oceňuje nej-
lepší manažerské osobnosti, podnikatele a lídry v České republice . Kromě vítězství v kategorii Veřejná správa se Tomáš 
Kotyza svým přístupem, nasazením a schopnostmi probojoval i do celkového žebříčku TOP 10 . Do první desítky byl 
vybrán ze všech nominovaných úspěšných manažerů napříč všemi kategoriemi .

22 . 10 . 2021
Náš kraj navštívili velvyslanec Severní Makedonie J .E . pan Sashko Todorovski a pan Ilija Psaltirov, ekonomický rada pro 
Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko při Velvyslanectví Severní Makedonie v Polsku .
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26 . 10 . 2021
Muzeum v Bruntále nabízí zcela novou moderní expozici . Jesenickou přírodu poznají návštěvníci muzea prostřednictvím 
rozšířené a virtuální reality . Expozice přírody na bruntálském zámku se po dvaceti letech od svého vzniku zásadně pro-
měnila . Zmizely vypreparované exponáty živočichů umístěných do dioramat, tedy instalací evokujících reálné prostředí . 
Je to krok směrem k moderním trendům v muzejnictví . 

LISTOPAD

16 . 11 . 2021
V Kopřivnici se slavnostně otevřelo nové Muzeum nákladních automobilů . Návštěvníci zde uvidí osm desítek užitkových 
vozidel, technické skvosty a zajímavosti lidé poznají také prostřednictvím rozšířené reality . Muzeum postavil Moravsko-
slezský kraj s významným přispěním EU, většinu exponátů dodala společnost TATRA TRUCKS, která muzeu poskytla 
i pozemek a budovu bývalé slévárny, v níž muzeum sídlí .

PROSINEC

1 . 12 . 2021
Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem je udělována od roku 2004 . Ve spolupráci s Galerií 
výtvarného umění v Ostravě oceňuje hendikepované umělce za jejich tvorbu, ať už ve výtvarné či jiné oblasti . Kvůli pan-
demii koronaviru se slavnostní udílení cen konalo v komorním duchu bez doprovodného programu a výstavy .

Projekt Svět podle nás umožnil v roce 2021 lidem s různým typem zdravotního hendikepu pravidelné vzdělávání v oblasti 
umění, ke kterému mají jinak omezený přístup . V rámci projektu se v prostorách Domu umění, nebo ve spolupracujících 
organizacích, uskutečňovaly pravidelné výtvarné dílny, muzikoterapie a terapie zpěvem pro dospělé s postižením zraku 
a dospělé s duševním, mentálním a kombinovaným postižením . Během letošního roku se uskutečnilo více než 25 výtvar-
ných dílen, 28 muzikoterapeutických dílen a 10 terapií zpěvem . 

13 . 12 . 2021
Umělecký kovář Zbyněk Pechál z Jilešovic získal titul Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje . Pan Pe-
chál se specializuje na tepání v mědi, které patří mezi ohrožené obory, kterým hrozí zánik . Ocenění panu Pechálovi předal 
při komorním setkání náměstek hejtmana kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo .

8 . 12 . 2021
Téměř dvakrát více potravin než loni, tedy 10,5 tuny jídla, darovalo li-

dem v nouzi v rámci letošní Potravinové sbírky přes 90 organizací 
Moravskoslezského kraje . Do sbírky se zapojili také zaměstnanci 

krajského úřadu, kteří přispěli 564 kilogramy . Letošní krajská 
sbírka potravin se v Moravskoslezském kraji konala tradičně 
v podzimních měsících . Hlavním spoluorganizátorem sbírky 
byla opět Potravinová banka v Ostravě . 

9 . 12 . 2021
Šachisté frýdeckomísteckého gymnázia zazářili v celosvě-
tové soutěži . Úžasné páté místo vybojovali nad šachovni-
cemi gymnazisté z Frýdku-Místku, kteří se zúčastnili mezi-
národního šachového turnaje ve velmi silné konkurenci . Ze 

tří stovek družstev z celého světa postoupili do finále, které 
se konalo v Dubaji . Ve finále se utkalo 12 týmů z deseti zemí . 

22 . 12 . 2021
Moravskoslezský kraj prošel náročným auditem a získal certifikát 

ISO systému energetického managementu . Znamená to, že krajská 
korporace dobře hospodaří s energiemi a systém energetického man-

agementu funguje na nadstandardní úrovni . 
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

OBLAST SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Benjamín, příspěvková organizace
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace
Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace
Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace
Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace
Domov Březiny, příspěvková organizace
Domov Duha, příspěvková organizace
Domov Hortenzie, příspěvková organizace
Domov Jistoty, příspěvková organizace
Domov Letokruhy, příspěvková organizace
Domov Na zámku, příspěvková organizace
Domov NaNovo, příspěvková organizace
Domov Odry, příspěvková organizace
Domov Příbor, příspěvková organizace
Domov Vítkov, příspěvková organizace
Fontána, příspěvková organizace
Harmonie, příspěvková organizace
Náš svět, příspěvková organizace
Nový domov, příspěvková organizace
Sagapo, příspěvková organizace
Sírius, příspěvková organizace
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

OBLAST DOPRAVY A CHYTRÉHO REGIONU

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace
Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
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OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace

OBLAST ŠKOLSTVÍ

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace
Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace
Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace
Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace
Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace
Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám . T . G . Masaryka 1260, příspěvková organizace
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace
Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
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Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace
Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace
Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace
Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im . Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, pří-
spěvková organizace
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace
Střední škola prof . Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
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Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace
Školní statek, Opava, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace
Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěv-
ková organizace
Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace
Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace
Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p . Pradědem, nám . Sv . Michala 17, příspěvková 
organizace
Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace
Základní škola, Hlučín, Gen . Svobody 8, příspěvková organizace
Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt . Vajdy 1a, příspěvková organizace
Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace
Základní škola, Vítkov, nám . J . Zajíce č . 1, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1 . května 330, příspěvková organizace
Základní umělecká škola J . A . Komenského, Studénka, příspěvková organizace
Základní umělecká škola J . R . Míši, Orlová, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace
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Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Bruntál, nám . J . Žižky 6, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J . Valčíka 4413, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASTÍ 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

Letiště Ostrava, a . s .
Koordinátor ODIS, s . r . o .
Moravskoslezské Investice a Development, a .s . 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a .s . 
VaK Bruntál a .s .
Moravian-Silesian Tourism, s .r .o .
Bílovecká nemocnice, a . s .
Sanatorium Jablunkov, a . s .
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ROZPOČTOVÉM HOSPODAŘENÍ 
KRAJE ZA ROK 2021

Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2021 byl sestaven a schválen ve výši 9 .863 .084 tis . Kč, a to jako schodkový . 
Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 8 .569 .811 tis . Kč a financováním ve výši 1 .293 .273 tis . Kč .

V  průběhu roku došlo na  základě rozpočtových opatření realizovaných radou kraje k  navýšení závazných ukazatelů 
rozpočtu, a  to rozpočtu příjmů o 24 .234 .064 tis . Kč na 32 .803 .875 tis . Kč a  rozpočtu výdajů o 25 .796 .612 tis . Kč 
na 35 .659 .696 tis . Kč . K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací 
z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 23 .330 .109 tis . Kč .

V průběhu roku 2021 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z -1 .293 .273 tis . Kč 
na -2 .855 .821 tis . Kč . Ve skutečnosti však dosáhlo k 31 . 12 . 2021 saldo příjmů a výdajů částky +1 .300 .996 tis . Kč, což 
je výsledek o 4 .156 .817 tis . Kč lepší, než se předpokládalo . Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů 
(především daňových) oproti výdajům a pomalejší realizací vybraných akcí (víceletých projektů) schválených v rozpočtu 
kraje .

Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis . Kč) 

Třída Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31 . 12 . 2021

Plnění UR (%)

PŘÍJMY celkem 8 569 811 32 803 875 33 744 101 102,9

z toho:

daňové příjmy 6 307 200 7 070 018 7 979 079 112,9

nedaňové příjmy 581 497 675 603 704 690 104,3

kapitálové příjmy 65 658 112 689 115 714 102,7

přijaté dotace 1 615 456 24 945 565 24 944 618 100,0

VÝDAJE celkem 9 863 084 35 659 696 32 443 105 91,0

z toho:

běžné výdaje 7 002 032 30 782 647 29 914 915 97,2

kapitálové výdaje 2 861 052 4 877 049 2 528 190 51,8

SALDO příjmů a výdajů -1 293 273 -2 855 821 1 300 996 ×

FINANCOVÁNÍ celkem 1 293 273 2 855 821 -1 300 996 ×

Výsledek hospodaření běžného účetního období uvedený ve Výkazu zisku a ztráty představuje zisk ve výši 2 .076 .238 tis . Kč . 
Zastupitelstvo kraje rozhodlo převést výsledek hospodaření roku 2021 na účet Výsledek hospodaření předcházejících 
účetních období .

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 16 . 6 . 2022 souhlasilo s celoročním hospodařením Moravsko-
slezského kraje za rok 2021 bez výhrad, schválilo Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2021 
a Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31 . 12 . 2021 .

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2021 a Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 
31 . 12 . 2021 jsou uveřejněny na webových stránkách kraje (www .msk .cz) .



41

Srovnání hospodaření Moravskoslezského kraje v letech 2018–2021 (v tis . Kč) – upravený rozpočet

Třída Upravený rozpočet

2018 2019 2020 2021

Daňové příjmy 6 534 599 7 088 915 5 855 814 7 070 018

Nedaňové příjmy 528 583 661 110 676 761 675 603

Kapitálové příjmy 86 555 57 322 31 696 112 689

Přijaté dotace 16 584 970 19 655 830 22 521 879 24 945 565

Příjmy celkem 23 734 707 27 463 177 29 086 150 32 803 875

Běžné výdaje 21 871 796 25 032 833 28 413 680 30 782 647

Kapitálové výdaje 4 275 380 4 573 160 4 226 090 4 877 049

Výdaje celkem 26 147 176 29 605 993 32 639 770 35 659 696

SALDO příjmů a výdajů -2 412 469 -2 142 816 -3 553 620 -2 855 821

Financování 2 412 469 2 142 815 3 553 620 2 855 821

Srovnání hospodaření Moravskoslezského kraje v letech 2018–2021 (v tis . Kč) – skutečnost

Třída Skutečnost

2018 2019 2020 2021

Daňové příjmy 6 849 224 7 461 807 7 028 055 7 979 079

Nedaňové příjmy 563 850 703 925 618 729 704 690

Kapitálové příjmy 86 808 57 322 31 750 115 714

Přijaté dotace 16 584 967 19 656 418 22 521 791 24 944 618

Příjmy celkem 24 084 849 27 879 472 30 200 325 33 744 101

Běžné výdaje 21 071 900 24 267 163 27 856 287 29 914 915

Kapitálové výdaje 3 075 103 3 013 680 2 762 403 2 528 190

Výdaje celkem 24 147 003 27 280 843 30 618 690 32 443 105

SALDO příjmů a výdajů -62 153 598 629 -418 365 1 300 996

Financování 62 153 -598 629 418 365 -1 300 996

Struktura příjmů Moravskoslezského kraje 
v letech 2018–2021 (v tis . Kč)
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PŘÍJMY

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, 
kapitálové příjmy a přijaté dotace . Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpoč-
tu na  rok 2021 ve výši 8 .569 .811 tis . Kč . V upraveném rozpočtu k 31 . 12 . 2021 počítal kraj s příjmy v celkové výši 
32 .803 .875 tis . Kč . Příjmy byly plněny celkově na 102,9 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním 
daňových příjmů .

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Mezi daňové příjmy v celkové výši 7 .979 .079 tis . Kč patří příjmy ze sdílených daní (viz níže), poplatek za odebrané množ-
ství podzemní vody, poplatky za znečišťování ovzduší a správní poplatky . Příjmy ze sdílených daní dosáhly v roce 2021 
výše 7 .948 .826 tis . Kč .

Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2021 (v tis . Kč)

Daň Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31 . 12 . 2021

Plnění UR (%)

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 150 000 1 128 817 1 316 727 116,6

Daň z příjmů fyzických osob placená 
poplatníky

10 000 35 901 87 886 244,8

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 
srážkou

170 000 200 000 227 898 113,9

Daň z příjmů právnických osob 1 100 000 1 600 000 1 922 942 120,2

Daň z příjmů právnických osob za kraje 57 000 93 716 93 716 100,0

Daň z přidané hodnoty 3 800 000 3 990 000 4 299 656 107,8

Celkem 6 287 000 7 048 434 7 948 826 112,8

Srovnání objemu jednotlivých sdílených daní

Daň z příjmů fyzických osob 
placená plátci

16,5 %
Daň z příjmů fyzických osob 
placená poplatníky

1,1 %

Daň z příjmů fyzických osob 
vybíraná srážkou

2,9 %

Daň z příjmů  
právnických osob

24,2 %

Daň z příjmů právnických 
osob za kraje

1,2 %

Daň z přidané hodnoty

54,1 %
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NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2021 (v tis . Kč)

Druh příjmu Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31 . 12 . 2021

Plnění UR (%)

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 275 894 275 894 100,0

Splátky půjčených prostředků od jiných organizací a od obcí 181 304 181 561 100,1

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

94 782 96 677 102,0

Odvody příspěvkových organizací kraje 40 286 40 090 99,5

Příjmy z úroků 4 100 25 028 610,4

Příjmy z pronájmu 20 742 20 791 100,2

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 838 15 821 133,6

Přijaté sankční platby 11 672 14 387 123,3

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 13 730 13 555 98,7

Přijaté pojistné náhrady 12 352 12 509 101,3

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 965 3 158 106,5

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 521 2 802 79,6

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 
majetku

2 285 2 285 100,0

Přijaté neinvestiční dary 100 100 100,0

Kursové rozdíly v příjmech 31 31 100,0

Nedaňové příjmy celkem 675 603 704 690 104,3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2021 (v tis . Kč)

Druh příjmu Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31 . 12 . 2021

Plnění UR (%)

Příjmy z prodeje pozemků 51 348 52 362 102,0

Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí 18 513 20 525 110,9

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dld . majetku 127 127 100,0

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 22 250 22 250 100,0

Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 20 450 20 450 100,0

Kapitálové příjmy celkem 112 689 115 714 102,7
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PŘIJATÉ DOTACE

Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2021 (v tis . Kč)

Poskytovatel dotace Přijato 
v roce 2021

Kapitola státního rozpočtu, státní fond:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 19 325 554

z toho projekty spolufinancované z evropských fin . zdrojů: 194 928

Ministerstvo dopravy 336 493

Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 878 504

z toho projekty spolufinancované z evropských fin . zdrojů: 227 145

Ministerstvo pro místní rozvoj 647 144

z toho projekty spolufinancované z evropských fin . zdrojů: 646 184

Ministerstvo financí 301 791

z toho Souhrnný dotační vztah 171 417

Ministerstvo životního prostředí 430 515

z toho projekty spolufinancované z evropských fin . zdrojů: 216 363

Ministerstvo zemědělství 3 332

Ministerstvo vnitra 1 317

Ministerstvo zdravotnictví 580 280

z toho projekty spolufinancované z evropských fin . zdrojů: 7 180

Ministerstvo kultury 24 936

Ministerstvo průmyslu a obchodu 77

Úřad vlády České republiky 400

Státní fond životního prostředí 3 736

z toho projekty spolufinancované z evropských fin . zdrojů: 3 736

Státní fond dopravní infrastruktury 239 727

CELKEM za kapitoly státního rozpočtu a státní fondy 24 773 807

Ostatní zdroje: 

Národní fond 6 765

z toho projekty spolufinancované z evropských fin . zdrojů: 6 765

Cizí státy 734

z toho projekty spolufinancované z evropských fin . zdrojů: 734

Zahraniční instituce 9 600

z toho projekty spolufinancované z evropských fin . zdrojů: 9 600

Evropská unie 49 865

z toho projekty spolufinancované z evropských fin . zdrojů: 49 865

Kraje v rámci ČR 25 318

Obce v rámci ČR 99 140

z toho projekty spolufinancované z evropských fin . zdrojů: 5 449

CELKEM ostatní zdroje 191 423

CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 24 965 230

z toho projekty spolufinancované z evropských fin . zdrojů: 1 367 950

Z celkově přijatých dotací v roce 2021 v objemu 24 .965 .230 tis . Kč byly prostředky ve výši 20 .612 tis . Kč v souladu 
s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2021 do rozpočtu poskytovatelů . Z tohoto důvodu se skutečné plnění 
příjmů z přijatých dotací o tuto částku snížilo a činí 24 .944 .618 tis . Kč .
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FINANCOVÁNÍ

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

Pro rok 2021 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představoval částku 
1 .293 .273 tis . Kč) . Schválený schodek byl tvořen především zapojením části zůstatku hospodaření ve výši 323 .634 tis . Kč 
(v plné výši na účtech termínovaných vkladů), přijetím půjčených prostředků ve výši 1 .916 .221 tis . Kč, příděly do peněž-
ních fondů a zapojením fondů do rozpočtu kraje v celkové výši 106 .130 tis . Kč, a dále splacením půjčených prostředků 
ve výši 1 .052 .712 tis . Kč . Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vy-
rovnaná . Od počátku roku 2021 byly postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak 
v souvislosti s přesným vyčíslením a následným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2020, tak 
ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků .

Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2021 (v tis . Kč)

Financování Schválený 
rozpočet 2021

Upravený 
rozpočet 2021

Skutečnost 
k 31 . 12 . 2021

Zapojení části zůstatku finančních prostředků 
rozpočtového hospodaření roku 2020 / změna stavu 
prostředků na účtech bez zohlednění termínovaných 
vkladů

0 1 806 461 -1 346 423

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

106 130 -73 446 -73 446

z toho:

zapojení Fondu životního prostředí MSK 7 849 8 849 8 849

zapojení Zajišťovacího fondu 1 500 6 500 6 500

zapojení Fondu finančních zdrojů JESSICA 0 23 315 23 315

zapojení Fondu pro financování strategických projektů MSK 160 000 129 928 129 928

příděl do Fondu životního prostředí MSK 0 -7 590 -7 590

příděl do Fondu sociálních služeb -47 386 -50 724 -50 724

příděl do Fondu finančních zdrojů JESSICA -15 833 -15 833 -15 833

příděl Fondu pro financování strategických projektů MSK 0 -167 891 -167 891

Čerpání úvěrů celkem 1 916 221 1 041 828 741 658

z toho:

čerpání úvěru ČS 965 210 559 738 388 000

čerpání úvěru UCB 951 011 482 090 353 658

Splátky úvěrů a návratných finančních prostředků celkem -1 052 712 -778 178 -778 170

z toho:

úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -76 715 -76 715 -76 714

úhrada splátky jistiny úvěru od UCB -807 712 -533 178 -533 176

úhrada splátky jistiny úvěru od UCB II -168 285 -168 285 -168 280

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity celkem 323 634 859 156 158 156

z toho:

příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů 323 634 859 156 5 548 156

výdej prostředků na účty termínovaných vkladů 0 0 -5 390 000

Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 -2 771

CELKEM 1 293 273 2 855 821 -1 300 996
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Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Moravskoslezského kraje k 31 . 12 . 2021 dosáhla 1 .751 mil . Kč, což je 
o 37 mil . Kč méně než v roce 2020 .

Nesplacená výše úvěrů k 31 . 12 . 2021 (v tis . Kč)

Poskytovatel úvěru Nesplacená 
výše úvěru 

k 31 . 12 . 2021

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

306 857

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a . s . 
(Smlouva o úvěru na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných 
z evropských finančních zdrojů, příp . jiných zdrojů v letech 2019-2024)

383 367

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a . s . II . 
(Smlouva o úvěru na refinancování 3 vybraných úvěrových tranší načerpaných od EIB)

673 140

Česká spořitelna, a . s . 
(Smlouva o úvěru na léta 2021-2035)

388 000

Celkem 1 751 364

Krajem je pravidelně sledován a vyhodnocován ukazatel zadluženosti podle metodiky mezinárodní ratingové společnosti 
Moody´s Investors Service, a dále fiskální pravidlo dle zákona č . 23/2017 Sb ., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti .

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service, který je využíván při přehodnocování mezinárodního 
ratingu kraje, 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 sou-
časné úrovni A1 je zástupci této společnosti doporučováno dlouhodobě nepřekročit hodnotu cca 20 % . K 31 . 12 . 2021 
dosáhl tento ukazatel hodnoty 5,4 % (k 31 . 12 . 2020 to bylo 6,2 %) .

Fiskální pravidlo dle zákona č . 23/2017 Sb ., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, stanoví kraji, resp . územně samo-
správným celkům, hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila 
k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky . Překročí-li dluh kraje k rozvahovému dni 
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, je kraj povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nej-
méně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky . Nesníží-li svůj 
dluh a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni převyšuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, 
Ministerstvo financí v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení 
převodu jeho podílu na výnosu daní .

Výpočet u tohoto pravidla je tedy obdobný jako u ukazatele zadluženosti dle Moody´s, pouze celkový dluh porovnává 
k průměru všech příjmů kraje za poslední 4 rozpočtové roky . K 31 . 12 . 2021 dosáhl tento ukazatel hodnoty 6,0 % 
(k 31 . 12 . 2020 to bylo 6,9 %) .
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VÝDAJE

Výdaje Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na běžné a kapitálové . Celkové výdaje 
Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2021 ve výši 9 .863 .084 tis . Kč . Upravený 
rozpočet výdajů dosáhl k 31 . 12 . 2021 výše 35 .659 .696 tis . Kč, z toho běžných výdajů 30 .782 .647 tis . Kč a kapitálových 
výdajů 4 .877 .049 tis . Kč . Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu a zapojeným 
zůstatkem hospodaření roku 2020 .

Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2021 (v tis . Kč)

Druh výdaje Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31 . 12 . 2021

Plnění UR (%)

Běžné výdaje 7 002 032 30 782 647 29 914 915 97,2

Kapitálové výdaje 2 861 052 4 877 049 2 528 190 51,8

Výdaje celkem 9 863 084 35 659 696 32 443 105 91,0

Dle odvětvového třídění rozpočtové skladby byly výdaje Moravskoslezského kraje v  roce 2021 čerpány ve  struktuře 
uvedené v následující tabulce .

Struktura skutečných výdajů Moravskoslezského kraje v roce 2021

Běžné výdaje

92 %

Kapitálové výdaje

8 %
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Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2021 (v tis . Kč)

Odvětví Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31 . 12 . 2021

Plnění UR (%)

Doprava 3 493 974 3 746 323 3 597 150 96,0

Chytrý region 48 683 49 943 36 300 72,7

Krizové řízení 109 216 260 191 218 836 84,1

Kultura 541 933 638 540 558 725 87,5

Prezentace kraje a ediční plán 24 500 39 855 32 929 82,6

Regionální rozvoj 207 500 266 712 215 162 80,7

Cestovní ruch 75 419 103 746 86 002 82,9

Sociální věci 1 387 019 4 142 100 3 764 100 90,9

Školství 1 718 750 21 142 853 20 815 927 98,5

Územní plánování a stavební řád 9 635 10 619 1 080 10,2

Zdravotnictví 976 589 1 868 190 1 746 466 93,5

Životní prostředí 282 283 972 134 423 505 43,6

Finance a správa majetku 284 878 1 705 689 318 596 18,7

Vlastní správní činnost kraje a činnost 
zastupitelstva kraje

702 705 712 802 628 327 88,1

Výdaje celkem 9 863 084 35 659 696 32 443 105 91,0

Výdaje Moravskoslezského kraje jsou dále sledovány dle 5 základních účelů, a to na výdaje na samosprávné a jiné čin-
nosti, příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím, návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím, 
výdaje na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a ostatní výdaje na reprodukci majetku kraje .

Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle účelu v roce 2021 (v tis . Kč)

Účel Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31 . 12 . 2021

Plnění UR (%)

Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 4 300 318 21 559 880 19 698 994 91,4

Příspěvek na provoz příspěvkovým 
organizacím

2 521 387 9 940 173 9 846 812 99,1

Návratná finanční výpomoc příspěvkovým 
organizacím

150 994 251 523 249 432 99,2

Reprodukce majetku kraje vyjma akcí 
spolufinancovaných z evropských 
finančních zdrojů

1 501 472 1 754 945 1 282 798 73,1

Akce spolufinancované z evropských 
finančních zdrojů

1 388 913 2 153 176 1 365 068 63,4

Výdaje celkem 9 863 084 35 659 696 32 443 105 91,0

V rámci výdajů na samosprávné a jiné činnosti jsou zařazeny ostatní výdaje, které nelze zařadit mezi zbývající 4 účely; 
jedná se např . o výdaje na dopravní obslužnost, které v roce 2021 činily 2 .149 .063 tis . Kč . Dále byly v roce 2021 vyčle-
něny finanční prostředky na 50 dotačních programů, v rámci kterých byly poskytnuty dotace ve výši 3 .199 .125 tis . Kč .
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AKCE SPOLUFINANCOVANÉ Z EVROPSKÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ

Rozpočtované prostředky roku 2021 byly vyčerpány ve výši 1 .365 .068 tis . Kč a zahrnují výdaje na 121 individuálních 
projektů, jejichž žadatelem byl Moravskoslezský kraj, případně jeho příspěvková organizace v úzké spolupráci s Mo-
ravskoslezským krajem (1 .270 .514 tis . Kč, viz tabulka níže), výdaje za projekty samostatně realizované příspěvkovými 
organizacemi v odvětví školství, zdravotnictví a sociálních věcí (50 .949 tis . Kč), výdaje na přípravu projektů, které nejsou 
v rozpočtu kraje rozpočtovány jako individuální projekty (30 .750 tis . Kč), výdaje v rámci Národního programu obnovy, 
které Moravskoslezský kraj obdržel dotačně z příslušného ministerstva, a které jsou přeposílány na konečné příjemce, 
např . krajské školy, obecní školy (2 .101 tis . Kč) a výdaje zejména na úhradu sankcí plynoucích z realizovaných projektů 
v předchozím programovacím období (10 .755 tis . Kč) .

Výdaje na projekty kraje spolufinancované z evropských finančních zdrojů v roce 2021 (v tis . Kč)

Předpoklad financování z operačního programu Počet akcí Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31 . 12 . 2021

Integrovaný regionální operační program 51 683 599 519 067

Operační program Životní prostředí 31 533 051 232 394

Operační program Zaměstnanost 17 526 943 331 553

Operační programy Přeshraniční a meziregionální spolupráce 7 15 910 14 785

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 4 200 809 151 915

Operační program Potravinové a materiální pomoci 2 12 770 7 268

Komunitární programy 2 51 665 389

Operační program Spravedlivá transformace 2 1 258 777

Operační program Technická pomoc 1 5 928 5 878

Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost

1 1 200 0

ERASMUS 1 1 019 621

Urban Innovative Action 1 6 858 3 514

EHP-Norsko 1 3 536 2 353

CELKEM 121 2 044 546 1 270 514
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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 . 2021 zřízeno 6 peněžních fondů, a to Sociální fond, Zajišťovací fond, Fond finančních zdrojů JESSICA, 
Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, Fond sociálních služeb a Fond životního prostředí 
Moravskoslezského kraje .

SOCIÁLNÍ FOND

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 . 2021 po zúčtování: 804 tis . Kč

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Hlavním účelem fondu je vytvořit účelové zdroje zejména pro financování mimořádných, nepředpokládaných a  neo-
čekávaných 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 výda-
jů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy, a dále 
na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských 
finančních zdrojů .

Konečný stav fondu k 31 . 12 . 2021:    98 .053 tis . Kč

FOND FINANČNÍCH ZDROJŮ JESSICA

Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování projektů rozvoje obcí a měst včetně projektů realizovaných jimi 
zřízenými organizacemi, a projektů rozvoje malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji .

Konečný stav fondu k 31 . 12 . 2021:    300 .072 tis . Kč

FOND PRO FINANCOVÁNÍ STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ  
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování významných projektů Moravskoslezského kraje realizovaných 
z  vlastních prostředků kraje, spolufinancovaných ze státního rozpočtu, z  národních fondů, z  evropských finančních 
zdrojů, případně k předfinancování národního či evropského podílu těchto významných investičních projektů, u kterých 
rozhodlo zastupitelstvo kraje o financování z fondu .

Konečný stav fondu k 31 . 12 . 2021:    616 .071 tis . Kč
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FOND SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

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

Konečný stav fondu k 31 . 12 . 2021:    254 .643 tis . Kč

FOND 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 rozvo-
jových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravsko-
slezského kraje .

Konečný stav fondu k 31 . 12 . 2021:    27 .287 tis . Kč
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HOSPODAŘENÍ 
S MAJETKEM
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PŘEHLED MAJETKU KRAJE

Majetek Moravskoslezského kraje vedený v rozvaze kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku 
kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl k 31 . 12 . 2021 
ve výši 60 .649 .280 tis . Kč . Přehled tohoto majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce .

Přehled majetku kraje v roce 2021 (v tis . Kč)

Druh majetku Kraj jako 
účetní 

jednotka

Příspěvkové 
organizace 

kraje

Celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 339 745 405 493 745 238

z toho:

 - software (SU 013) 216 632 295 121 511 753

 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 014, 018, 019, 
041, 051)

123 114 110 372 233 485

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 212 830 306 375 519 205

Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 126 915 99 117 226 032

Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 5 433 988 57 424 618 62 858 606

z toho:

 - nemovitosti (SU 021 a 031) 3 234 229 45 754 501 48 988 730

 - věci movité (SU 022 a 028) 1 360 118 10 880 895 12 241 013

 - nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 796 800 743 361 1 540 161

 - ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 029, 032, 036) 42 840 45 861 88 701

Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku 1 733 624 16 821 977 18 555 600

Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 3 700 364 40 602 642 44 303 006

Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 1 181 578 150 1 181 728

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku 122 388 0 122 388

Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek 
- netto)

1 059 190 150 1 059 340

Dlouhodobé pohledávky 1 562 573 1 849 1 564 422

Oprávné položky k dlouhodobým pohledávkám 0 0 0

Dlouhodobé pohledávky (po zohlednění opravných položek - 
netto)

1 562 573 1 849 1 564 422

STÁLÁ AKTIVA (po zohlednění oprávek a opravných položek - 
netto)

6 449 042 40 703 759 47 152 801

Zásoby (v pořizovacích cenách - brutto) 2 570 443 236 445 806

Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách - brutto) 3 085 770 1 615 913 4 701 684

Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, 
ceniny)

5 053 634 3 331 337 8 384 971

Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám 29 314 6 667 35 981

OBĚŽNÁ AKTIVA (po zohlednění opravných položek - netto) 8 112 660 5 383 820 13 496 480

Aktiva celkem (v pořizovacích cenách - brutto) 16 659 858 63 222 597 79 882 455

AKTIVA CELKEM (po zohlednění celkových oprávek 
a opravných položek - netto)

14 561 702 46 087 578 60 649 280
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Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2021 následujícími způsoby:
• z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (EDS),
• z účelových prostředků státního rozpočtu,
• z evropských zdrojů,
• z rozpočtu kraje,
• formou darování,
• formou bezúplatných převodů .

MAJETEK KRAJE VEDENÝ NA ÚČTECH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k hospodaření dle vymezení 
v příloze zřizovací listiny . Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek v pořizo-
vacích cenách v následující struktuře:
• dlouhodobý nehmotný majetek 388 .572 tis . Kč,
• dlouhodobý hmotný majetek 55 .254 .325 tis . Kč,
• dlouhodobý finanční majetek 151 tis . Kč,
• dlouhodobé pohledávky 2 .895 tis . Kč .

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

Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2021 (v tis . Kč)

Druh majetku Stav 
k 31 .12 .2020

Přírůstky / 
úbytky

Stav 
k 31 .12 .2021

Stavby 39 480 439 1 612 026 41 092 465

Pozemky 4 646 968 15 068 4 662 036

Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 44 127 407 1 627 094 45 754 501

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 275 0 275

Software 281 487 13 634 295 121

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 103 912 1 880 105 793

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis . Kč) 7 246 835 194 371 7 441 206

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 274 356 166 020 3 440 376

Ocenitelná práva 848 0 848

Kulturní předměty 36 136 9 037 45 174

Dlouhodobý movitý majetek celkem 10 943 850 384 943 11 328 793

Dlouhodobý majetek celkem 55 071 257 2 012 037 57 083 294
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Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 2021 
dle odvětví (v tis . Kč)

Druh majetku Odvětví Celkem

doprava chytrý 
region

kultura sociální 
věci

školství zdravot-
nictví

Stavby 21 511 785 0 1 136 778 2 491 626 8 881 336 7 070 941 41 092 465

Pozemky 3 943 219 0 33 237 71 642 535 802 78 136 4 662 036

Dlouhodobý nemovitý 
majetek celkem

25 455 004 0 1 170 015 2 563 267 9 417 138 7 149 077 45 754 501

Nehmotné výsledky výzkumu 
a vývoje

0 0 0 70 0 205 275

Software 98 0 14 662 1 058 33 093 246 211 295 121

Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek

11 760 472 11 794 6 405 61 623 13 739 105 793

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

1 183 189 4 107 228 419 286 142 1 540 474 4 198 875 7 441 206

Ostatní dlouhodobý hmotný 
majetek

49 665 3 663 112 204 379 313 2 118 494 777 037 3 440 376

Ocenitelná práva 0 0 776 0 73 0 848

Kulturní předměty 0 0 36 766 810 3 911 3 688 45 174

Dlouhodobý movitý 
majetek celkem

1 244 711 8 242 404 620 673 798 3 757 668 5 239 755 11 328 793

Dlouhodobý majetek 
celkem

26 699 715 8 242 1 574 635 3 237 065 13 174 806 12 388 832 57 083 294
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HOSPODAŘENÍ 
ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH 

A ZŘÍZENÝCH KRAJEM
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HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

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

Ke dni 31 . 12 . 2021 byl kraj zřizovatelem 219 příspěvkových organizací . V roce 2021 byla jedna příspěvková organizace 
zrušena a jedna příspěvková organizace vznikla .

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů . Jedná se zejména 
o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj . Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu či z rozpočtu územních 
samosprávných celků, a dále o prostředky poskytnuté z evropských finančních zdrojů zasílané přes rozpočet zřizovatele . 
Příspěvkové organizace hospodaří mimo výše uvedené také s finančními prostředky poskytnutými ze státních fondů, kte-
ré nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele – Moravskoslezského kraje, a dále s peněžními dary a příspěvky od jiných 
subjektů přijatých ve prospěch zřizovatele .

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví v roce 2021

Odvětví Výsledek hospodaření

Výnosy 
celkem 

v tis . Kč

Náklady 
celkem 

v tis . Kč

počet organizací v tis . Kč

kladný/ 
vyrovnaný

záporný kladný/ 
vyrovnaný

záporný

Doprava 1 077 143 1 075 058 1 - 2 085 -

Chytrý region 33 491 33 196 2 - 295 -

Kultura 326 931 325 195 7 - 1 737 -

Sociální věci 1 665 534 1 663 953 23 - 1 581 -

Školství 7 306 665 7 292 209 166 12 19 855 -5 400

Zdravotnictví 9 964 543 9 719 717 8 - 244 826 -

Celkem 20 374 307 20 109 329 207 12 270 378 -5 400

Záporného výsledku hospodaření dosáhly tyto příspěvkové organizace:
• Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, ve výši -2 .205 tis . Kč,
• Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, 

ve výši -934 tis . Kč,
• Střední průmyslová škola, Karviná, ve výši -459 tis . Kč,
• Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, ve výši -298 tis . Kč,
• Střední zdravotnická škola, Karviná, ve výši -290 tis . Kč,
• Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, ve výši -263 tis . Kč,
• Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, ve výši -207 tis . Kč,
• Střední odborné učiliště stavební, Opava, ve výši -173 tis . Kč,
• Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, ve výši -166 tis . Kč,
• Školní statek, Opava, ve výši -160 tis . Kč,
• Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, ve výši -157 tis . Kč,
• Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, ve výši -88 tis . Kč .

Záporné výsledky hospodaření byly po schválení radou kraje organizacemi řešeny částečně úhradou z rezervního fondu 
organizací a částečně převedeny na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období .



58

Příspěvkovým organizacím kraje byly z rozpočtu kraje poskytnuty k financování jejich provozní činnosti a v souvislosti 
s jejich investiční činností v roce 2021 finanční prostředky v úhrnné výši 11 .138 .602 tis . Kč .

Objem prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v roce 2021 (v tis . Kč)

Odvětví Příspěvek 
na provoz

Investiční 
příspěvek 

do fondu investic

Celkem

Doprava 935 846 142 401 1 078 247

Chytrý region 32 851 199 33 050

Kultura 290 450 28 126 318 576

Sociální věci 1 056 625 9 938 1 066 563

Školství 6 757 060 342 197 7 099 257

Zdravotnictví 1 180 567 362 342 1 542 909

Celkem 10 253 399 885 203 11 138 602
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HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 
S MAJETKOVOU ÚČASTÍ KRAJE

Moravskoslezský kraj měl k 31 . 12 . 2021 účast v níže uvedených obchodních společnostech .

Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje

Název IČ % podíl kraje Výsledek 
hospodaření 

v tis . Kč

Letiště Ostrava, a . s . 26827719 100,0 -32 593

Koordinátor ODIS, s . r . o . 64613895 50,0 56

Moravskoslezské Investice a Development, a .s . 47673168 100,0 2 284

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a .s . 25379631 45,0 1 466

VaK Bruntál a .s . 47675861 0,0015 5 673

Moravian-Silesian Tourism, s .r .o . 02995832 100,0 331

Bílovecká nemocnice, a . s . 26865858 100,0 9 434

Sanatorium Jablunkov, a . s . 27835545 100,0 5 067

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V ODVĚTVÍ DOPRAVY

Letiště Ostrava, a .s .
Celková výše základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a . s ., k 31 . 12 . 2021 uvedená v obchodním rejstříku činila 
494 .209 tis . Kč . Podíl kraje na základním kapitálu činí 100 % .

Koordinátor ODIS, s .r .o .
Základní kapitál dle obchodního rejstříku k 31 . 12 . 2021 činil 920 tis . Kč, podíl kraje je 460 tis . Kč .

Hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy za rok 2021 (v tis . Kč)

Ukazatel Pohledávky 
celkem

Závazky 
celkem

Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Letiště Ostrava, a .s . 25 398 955 147 262 212 294 805 -32 593

Koordinátor ODIS, s .r .o . 14 804 55 377 90 477 90 421 56
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OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Moravskoslezské Investice a Development, a .s . 
Celková výše základního kapitálu společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a .s ., k  31 . 12 . 2021 činila 
15 .000 tis . Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 % .

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a .s .
Celková výše základního kapitálu společnosti zapsaná ke dni 31 . 12 . 2021 činila 14 .000 tis . Kč, podíl kraje na základním 
kapitálu je 45 % .

VaK Bruntál, a .s .
Základní kapitál obchodní společnosti k 31 . 12 . 2021 činil 687 .989 tis . Kč, majetkový podíl Moravskoslezského kraje 
představuje 0,0015 % .

Hospodaření obchodních společností v odvětví regionálního rozvoje za rok 2021 (v tis . Kč)

Ukazatel Pohledávky 
celkem

Závazky 
celkem

Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Moravskoslezské Investice 
a Development, a .s .

1 545 4 157 25 400 23 116 2 284

Moravskoslezské inovační 
centrum Ostrava, a .s .

30 371 44 643 62 300 60 834 1 466

VaK Bruntál a .s . 36 625 66 722 114 506 108 833 5 673

OBCHODNÍ SPOLEČNOST V ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU

Moravian-Silesian Tourism, s .r .o .
Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 31 . 12 . 2021 činil 16 .000 tis . Kč, podíl kraje na základním 
kapitálu je 100 % .

Hospodaření obchodní společnosti v odvětví cestovního ruchu za rok 2021 (v tis . Kč)

Ukazatel Pohledávky 
celkem

Závazky 
celkem

Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Moravian-Silesian Tourism, s .r .o . 526 1 078 14 416 14 085 331

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Bílovecká nemocnice, a .s .
Základní kapitál společnosti Bílovecká nemocnice, a .s ., k 31 . 12 . 2021 činil 73 .800 tis . Kč, podíl kraje na základním 
kapitálu je 100 % .

Sanatorium Jablunkov, a .s .
Základní kapitál společnosti Sanatorium Jablunkov, a . s ., k 31 . 12 . 2021 činil 237 .955 tis . Kč, podíl kraje na základním 
kapitálu tvoří 100 % .

Hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2021 (v tis . Kč)

Ukazatel Pohledávky 
celkem

Závazky 
celkem

Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Bílovecká nemocnice, a .s . 13 384 61 065 179 786 170 352 9 434

Sanatorium Jablunkov, a .s . 16 296 29 071 119 700 114 633 5 067
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Shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření 
 
Ustanovení 

zákona 
č. 420/2004 

Sb. 
Předmět přezkoumání Výsledek  

přezkoumání 

§ 2 odst. 1 
písm. a) 

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, 
týkajících se rozpočtových prostředků A 

§ 2 odst. 1 
písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů A 
§ 2 odst. 1 
písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku A 

§ 2 odst. 1 
písm. d) 

peněžní operace, týkající se sdružených prostředků 
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více 
územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 
právnickými nebo fyzickými osobami 

A 

§ 2 odst. 1 
písm. e) 

finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních 
předpisů o účetnictví A 

§ 2 odst. 1 
písm. f) 

hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými 
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí 
poskytnutými na základě mezinárodních smluv 

A 

§ 2 odst. 1 
písm. g) 

vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným 
rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám 

A 

§ 2 odst. 2 
písm. a) 

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního 
celku A 

§ 2 odst. 2 
písm. b) 

nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří 
územní celek A 

§ 2 odst. 2 
písm. c) 

zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou 
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle 
zvláštního právního předpisu 

A 

§ 2 odst. 2 
písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi A 
§ 2 odst. 2 
písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob A 
§ 2 odst. 2 
písm. f) 

zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích 
osob A 

§ 2 odst. 2 
písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku A 
§ 2 odst. 2 
písm. h) účetnictví vedené územním celkem A 

§ 2 odst. 2 
písm. i) 

ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů 
za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu 
upravujícího rozpočtovou odpovědnost 

A 

 
A … nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
B … byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod C 
C … byly zjištěny nedostatky dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 
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Přezkoumání hospodaření (dále také „přezkoumání“) bylo vykonáno na základě 
ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 420/2004 Sb.“) 
 
Přezkoumávající orgán: Ministerstvo financí, odbor 17 – Kontrola 
 
Přezkoumaný územní celek:  Moravskoslezský kraj (dále také „kraj“) 
 
Předmět kontroly: přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. 
 
Přezkoumané období: rok 2021 
 
Zahájení přezkoumání hospodaření:  
Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 1. 7. 2021 doručením oznámení 
v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“), ve 
spojení s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.,  
č. j. MF-19772/2021/1703-2 ze dne 1. 7. 2021. 
 
Přezkoumání hospodaření vykonáno: 
 

1. dílčí přezkoumání hospodaření od 13. 9. 2021 do 24. 9. 2021 
2. dílčí přezkoumání hospodaření od 7. 2. 2022 do 11. 2. 2022 a od 28. 2. 2022 
do 4. 3. 2022 

v místě určeného výkonu služby zaměstnanců Ministerstva financí (kancelářské 
prostory, popřípadě jiné místo výkonu služby sjednané na základě příslušných dohod 
s jednotlivými zaměstnanci); jednání mezi zaměstnanci Ministerstva financí 
a zástupci přezkoumávaného subjektu, včetně zajišťování podkladové dokumentace, 
probíhalo dálkově s využitím informačních technologií a telekomunikačních nástrojů. 
  

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na základě pověření k přezkoumání 
hospodaření vydaného ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. 
a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. ředitelem odboru 17 – Kontrola, pod 
č. j. MF-19772/2021/1703-3 dne 1. 7. 2021, včetně dodatku č. 1 ze dne 4. 1. 2022. 
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Přezkoumání hospodaření vykonali: 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Mgr. Ivana Smolková 
kontroloři: Ing. Iveta Králová  
 Ing. Ivana Lagová 
 Ing. Hana Linhartová 
 Ing. Tomáš Sládeček 
  
Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření 
Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření kraje, tvořící 
součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
vymezené ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. a dále údaje vymezené 
ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž výčet je uveden na str. 2 ve 
shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření. 

Předměty přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 3 zákona 
č. 420/2004 Sb. přezkoumávány z hlediska: 

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména 
předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich 
majetkem, o účetnictví a o odměňování,  

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci 

a podmínek jejich použití, 
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

Přezkoumání hospodaření kraje bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se 
zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly 
z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného 
úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení 
rizikovosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí 
a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení 
přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet 
konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování 
vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je 
obsahem přílohy A návrhu zprávy, která je jeho nedílnou součástí. Míru ujištění 
vycházející ze závěrů tohoto návrhu zprávy o přezkoumání hospodaření je nezbytné 
vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, 
že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou 
podrobně popsány v další části návrhu zprávy. 

 
Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo ověřováno dodržování povinností 
vyplývajících zejména z právních předpisů uvedených v příloze B, která je nedílnou 
součástí návrhu zprávy. 
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Zaměření přezkoumání hospodaření  
Přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2021 se detailně 
zabývalo zejména: 

˗ kontrolou provádění řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), v platném znění, se zaměřením na procesy vedoucí k vynakládání 
veřejných výdajů v souladu se zásadami účelnosti, hospodárnosti 
a efektivnosti na kontrolním vzorku v celkové hodnotě 1 511 309 611,11 Kč 
včetně DPH, 

˗ kontrolou realizace výběrových a zadávacích řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se 
zaměřením na kontrolu postupu zadavatele ve smyslu dodržení zásad 
transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a přiměřenosti, na 
kontrolním vzorku veřejných zakázek v celkové hodnotě 30 851 526,36 Kč bez 
DPH1, 

˗ kontrolou dodržování povinností stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a kontrolou 
správnosti zachycení vybraných operací v rozpočtu dle vyhlášky 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 

˗ kontrolou správnosti, úplnosti a průkaznosti zachycení vybraných 
hospodářských operací v účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění, a souvisejících předpisech upravujících oblast účetnictví, 

˗ analýzou procesů vedoucích k výběru žadatelů o dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje – individuální, název projektu „Podpora sportu 
v Moravskoslezském kraji 2021 “ na kontrolním vzorku 1 žádosti v celkové 
hodnotě 30 000 000,00 Kč a dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – 
individuální, název projektu „Provoz Protialkoholní záchytné stanice“ na 
kontrolním vzorku 1 žádosti v celkové hodnotě 11 000 000,00 Kč, 

˗ analýzou procesů vedoucích k výběru žadatelů o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci z Fondu sociálních služeb na kontrolním vzorku 2 žádostí v celkové 
hodnotě 26 242 000,00 Kč. 

˗ kontrolou poskytnutí úvěru z Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na 
kontrolním vzorku 2 žádostí v celkové hodnotě 60 879 867,52 Kč. 

˗ kontrolou poskytování dotací u 4 smluv, z toho včetně kontroly procesu 
vyúčtování a vypořádání u 2 smluv v celkové hodnotě 55 502 000,00 Kč bez 
DPH. 

˗ kontrolou procesu inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021, ověření 
účetní závěrky k 31. 12. 2021 

                                                 
1 Jedná se o součet předpokládaných hodnot veřejných zakázek 
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Kontrola plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků 
zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 
Kontrola opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků nebyla provedena, neboť dle 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyly v předcházejících 
obdobích zjištěny chyby a nedostatky.  
 
 
Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2021 
Při dílčích přezkoumáních hospodaření kraje nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.  
 
 

Závěr  
Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2021, vykonaného 
ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. 
Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 
Sb. 
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 
4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
 
Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za 
rok 2021 
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku 
na celkovém majetku kraje:  
 
a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje 0,67 % 
b) podíl závazků na rozpočtu kraje 2,90 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje 0 % 
 
Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za 
rok 2021 
 
Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
 
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 255/2012 Sb. bylo uplynutí lhůty pro podání písemného stanoviska k návrhu 
zprávy dne 5. 4. 2022. 
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Praha  
 
Podpisy kontrolorů: 
 
Ing. Mgr. Ivana Smolková  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 
Ing. Iveta Králová   

 

Ing. Ivana Lagová  

 

Ing. Hana Linhartová  

 

Ing. Tomáš Sládeček  

 

 
 
 
Přílohy 
A – Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání 

hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2021 
B – Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání 

hospodaření ověřováno 

Ing. Mgr. Ivana 
Smolková

Digitálně podepsal Ing. Mgr. Ivana Smolková 
DN: cn=Ing. Mgr. Ivana Smolková, sn=Smolková, 
givenName=Ivana, c=CZ, ou=16082, ou=Letenská 15, 118 
10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí, o=Česká republika - 
Ministerstvo financí, serialNumber=ICA - 10510408 
Datum: 2022.04.07 09:03:58 +02'00'

Ing. Tomáš 
Sládeček

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Sládeček 
DN: cn=Ing. Tomáš Sládeček, sn=Sládeček, 
givenName=Tomáš, c=CZ, ou=16254, 
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, 
ou=Ministerstvo financí, o=Česká republika - 
Ministerstvo financí, serialNumber=ICA - 
10573827 
Datum: 2022.04.07 09:09:52 +02'00'

Ing. Ivana 
Lagová

Digitálně podepsal Ing. Ivana Lagová 
DN: cn=Ing. Ivana Lagová, sn=Lagová, 
givenName=Ivana, c=CZ, ou=16213, ou=Letenská 
15, 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí, 
o=Česká republika - Ministerstvo financí, 
serialNumber=ICA - 10549325 
Datum: 2022.04.07 09:23:26 +02'00'

Ing. Hana 
Linhartová

Digitálně podepsal Ing. Hana Linhartová 
DN: cn=Ing. Hana Linhartová, c=CZ, 
o=Česká republika - Ministerstvo financí, 
ou=Ministerstvo financí, ou=16380, 
givenName=Hana, sn=Linhartová, 
serialNumber=ICA - 10606950 
Datum: 2022.04.07 09:42:05 +02'00'

Ing. Iveta 
Králová

Digitálně podepsal Ing. Iveta Králová 
DN: cn=Ing. Iveta Králová, sn=Králová, 
givenName=Iveta, c=CZ, ou=15024, ou=Letenská 
15, 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí, 
o=Česká republika - Ministerstvo financí, 
serialNumber=ICA - 10550519 
Datum: 2022.04.07 09:44:07 +02'00'
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