
Výroční
zpráva

20
12



1

Obsah

Úvodní slovo hejtmana                                                                                                       2
Základní informace o kraji                                                                                                    4

1. Krajská samospráva .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6
Orgány Moravskoslezského kraje                                                                                             8

2. Krajský úřad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Slovo ředitele                                                                                                               16
Organizační struktura krajského úřadu k 31  12  2012                                                                      18
Počet zaměstnanců krajského úřadu a vzdělanostní struktura zaměstnanců                                                 20
Doprava                                                                                                                    21
Školství, sport a tělovýchova                                                                                                22
Zdravotnictví                                                                                                                23
Sociální věci                                                                                                                 24
Kultura, památková péče a cestovní ruch                                                                                   25
Životní prostředí a zemědělství                                                                                              27
Regionální rozvoj a evropské projekty                                                                                       28

3. Významné události .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30

4. Hospodaření kraje .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2012                                                              38
Příjmy                                                                                                                       40
Výdaje                                                                                                                      45
Reprodukce majetku kraje                                                                                                  47
Dotační programy a individuální dotace                                                                                     49
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2007–2013                         52
Peněžní fondy                                                                                                               54

5. Hospodaření s majetkem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Rozvaha Moravskoslezského kraje (bez příspěvkových organizací)                                                          60
Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje                                                             65
Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti                                   67

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .70

7. Rating kraje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

Identifikace ekonomického subjektu                                                                                        90



Výroční zpráva Moravskoslezského kraje pro rok 20122 3

Úvodní slovo 
hejtmana

Vážení občané Moravskoslezského kraje,
svými hlasy v krajských volbách jste loni na podzim rozhodli o tom, že si i nadále 
přejete ve vedení kraje stávající koalici  Vysoký počet hlasů, které jste odevzdali 
v její prospěch, svědčí o tom, že si vážíte naší práce a s jejími výsledky jste spoko-
jeni  Ve staronové koalici sice došlo k dílčím personálním změnám, ale zásadní cíle 
pro rok 2012 až 2016 se nemění  Najdete je v nově formulovaném programovém 
prohlášení, které je veřejně přístupné na webových stránkách kraje 

Chápu, že řada z vás může být unavena tolikrát omílanými 
vyjádřeními o složitosti doby, v níž žijeme  My se za nic neří-
kající klišé schovávat nehodláme  Přestože zdaleka ne všechny 
problémy ovlivňující kvalitu běžného života našich občanů lze 
řešit z úrovně krajské samosprávy, chci vás ubezpečit, že tam, 
kde můžeme zasáhnout, budeme pracovat a rozhodovat 
ve vašem zájmu 

Naše dnešní situace a další výhled  nejsou z pohledu dostup-
ných finančních nástrojů právě optimistické  Kraj však – i přes 
složitosti dnešní doby – nemá špatnou výchozí pozici   

Jeho hospodaření za rok 2012 bylo přezkoumáno minister-
stvem financí  Závěrem Zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření za rok 2012 Moravskoslezského kraje je konstatová-
ní, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, a dále nebyla zjištěna 
žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad 
na hospodaření územního celku v budoucnu  Moravskoslez-
ský kraj také opět obdržel ratingové hodnocení na úrovni A2 
se stabilním výhledem od společnosti Moody‘s  

V roce 2012 kraj realizoval 135 investičních i neinvestičních 
projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů 
v rámci programového období 2007–2013 v celkové hodnotě 
1,756 miliardy korun (meziroční nárůst o 215 mil  korun), při-
čemž obdržel dotace ve výši 1,513 miliardy korun 

Rok 2012 byl také rokem pokračující restrukturalizace a opti-
malizace hospodaření našich příspěvkových organizací  V rám-
ci organizačních změn došlo ke snížení počtu organizací z 246 

Vážení občané,
Věřím, že již sami pozorujete, že nový styl práce vedení kraje nemá jen slovní podobu  Krajská 
rada vyjíždí pravidelně jednat mimo budovu úřadu, aby problémy lépe poznala a řešení hledala 
spolu s těmi, jichž se týkají  Krajská tripartita má nyní reprezentativní složení a vážné problémy 
řeší od jejich vzniku ve vzájemné spolupráci a shodě partnerů  Krajský úřad je spolehlivou a sta-
bilizovanou odbornou oporou politické reprezentace  
Chceme a budeme pokračovat tak, aby Moravskoslezský kraj byl moderním a sebevědomým 
regionem, který má šanci uspět i v budoucnu 

na 235  Organizace vykázaly za rok 2012 kladný výsledek hos-
podaření s výjimkou příspěvkové organizace Nemocnice s po-
liklinikou Havířov  Všechny tyto kroky směřují k jedinému cíli: 
zachování životaschopného veřejného sektoru v oblasti škol-
ství, zdravotnictví, sociální péče a dopravy  V  souladu s tím 
také umožňují aktivity v oblasti péče o racionální a rozvojově 
zaměřený územní plán, zdravé životní prostředí, promyšlený 
regionální rozvoj, pestrou nabídku kulturního i sportovního 
vyžití občanů  Zapomenout nelze ani na investice do správy 
a rozvoje vlastního majetku, které nejsou zvláště v dnešní 
době myslitelné bez uváženého, účelného a zároveň co mož-
ná maximálního využití finančních prostředků Evropské unie  
Právě v takové práci hodláme pokračovat  Zdravý a funkční 
veřejný sektor je vždy zárukou stabilního prostředí pro rozvoj 
aktivity lidí v sektoru tržním  V jeho silách je pak dotváření 
celkového rozvoje vedoucího k vyšší kvalitě života jednotliv-
ců  V souvislosti s kvalitou života nemám na mysli jen některé 
občany, ale  všechny, kteří mají vůli i schopnosti pracovat pro 
sebe stejně jako pro celek  V tom je smysl deklarování „rov-
nosti příležitostí“ v preambuli programového prohlášení 

Miroslav Novák
hejtman Moravskoslezského kraje
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Moravskoslezský kraj je počtem přes 1 230 tis  obyvatel třetí 
nejlidnatější v ČR, se svými 300 obcemi však patří k regionům 
s nejmenším počtem sídel  Tomu odpovídá i hustota osídlení 
227 obyvatel na km2, přičemž týž údaj pro celou ČR je 133 oby-
vatel na km2  Průměrná rozloha katastru obce 18,1 km2 je dru-
há 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 necelé 2 % obyvatel, v obcích od 500 do 4 999 oby-
vatel okolo  24 % obyvatel, v obcích od 5 000 do 19 999 oby-
vatel žije 14 % občanů kraje  Většina obyvatel kraje (přes 60 
%), což je v rámci ČR výjimečné, žije ve městech nad 20 tisíc 
obyvatel  V krajské metropoli Ostravě žije téměř 300 tis  oby-
vatel, tj  zhruba čtvrtina obyvatel kraje  Dalšími velkými městy 
s počtem obyvatel nad 50 tisíc je Havířov (78,7 tis ), Karviná 
(59,2 tis ) Opava (58,4 tis ) a Frýdek-Místek (57,3 tis )  

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

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

Region Moravskoslezského kraje je vybaven kvalitním systé-
mem školního vzdělávání  Na 448 základních školách plní po-
vinnou školní docházku 96 651 žáků  Oborově širokou škálu 
147 středních škol (z toho 46 vyučujících v oboru gymnázií) 
a 2 konzervatoří doplňuje 13 vyšších odborných škol a 5 vyso-

kých škol (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 
Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Vysoká ško-
la podnikání Ostrava a Vysoká škola sociálně-správní, Institut 
celoživotního vzdělávání Havířov), které svými 16 fakultami 
zabezpečují výuku pro více než 42 000 studentů 

Na jednoho lékaře připadá v rámci kraje 250 obyvatel, přičemž 
v jednotlivých okresech tato hodnota kolísá mezi 177 (okres 
Ostrava-město) a 314 (okres Bruntál)  V celém kraji je k dis-
pozici 6 282 lůžek v 18 nemocnicích a dalších 2 864 lůžek 
v odborných léčebných ústavech a léčebnách dlouhodobě ne-
mocných  Zařízení sociálních služeb disponují více než 10 100 
místy, především pro staré občany  

Tradičními kulturními centry regionu jsou Ostrava, Opava 
a pro území Těšínska, s významnou polskou menšinou, Český 
Těšín  V kraji nalezneme velké množství divadel, muzeí, gale-
rií a kin  V Ostravě dále sídlí mezinárodně známá Janáčkova 
filharmonie  Milovníci literatury mohou využívat více než 400 
knihoven  Města a obce nabízejí pestrou škálu sportovního vy-
žití prostřednictvím stadionů, víceúčelových hal a stovek hřišť, 
tělocvičen, koupališť a bazénů  Kromě kulturního a sportov-
ního vyžití ve městech a obcích poskytuje malebná a pestrá 
příroda severní Moravy a Slezska nesčetné možnosti pro rekre-
aci, 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 cen-
try běžeckého a sjezdového lyžování  Moravskoslezský kraj se 
může pochlubit mnoha kulturními památkami, na jeho území 
se nachází městské památkové rezervace (centra Příbora, No-
vého Jičína a Štramberka)  Zámeckými skvosty kraje jsou sídla 
v Hradci nad Moravicí, v Raduni, v Kravařích na Opavsku či 
ve Fulneku  Mezi nejvýznamnější hrady patří Sovinec na Rýma-
řovsku, Starý Jičín a Hukvaldy v Pobeskydí  Specifikem regionu 
jsou podmínky pro průmyslovou turistiku (Technické muzeum 
automobilů v Kopřivnici, Vagonářské muzeum ve Studénce, 
Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích, areál Dolních Vít-
kovic, NKP Důl Michal aj )  Fandové vodních sportů s oblibou 
sjíždějí řeku Moravici nebo Odru, ti, kteří dávají přednost re-
kreaci u vodních ploch, navštěvují nádrže Žermanice a Těrlic-
ko, v menší míře zatím Slezskou Hartu  Lázeňství v kraji je zalo-
ženo na využití léčebných účinků jodobromové vody v lázních 
Darkov s rehabilitačním ústavem, od počátku 90  let existuje 
nové lázeňské sanatorium v Klimkovicích s architektonicky za-
jímavými budovami 1)    

Základní informace 
o kraji

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

1) Dle statistické ročenky Moravskoslezského kraje 2012
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Zastupitelstvo kraje 

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

Složení zastupitelstva do 9. 11. 2012:
• Česká strana sociálně demokratická 31 mandátů
• Občanská demokratická strana 18 mandátů
• Komunistická strana Čech a Moravy 11 mandátů
• Křesťanská a demokratická unie
   – Československá strana lidová 5 mandátů  

Složení zastupitelstva od 9. 11. 2012:
V říjnu 2012 proběhly volby do zastupitelstev krajů  V Mo-
ravskoslezském kraji, stejně jako v ostatních krajích, proběhl 
na podzim roku proces ustavení volených orgánů kraje  

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, dle výsledků voleb, 
ve funkčním období 2012–2016 tvoří:

• Česká strana sociálně demokratická 24 mandátů
• Komunistická strana Čech a Moravy 20 mandátů
• Občanská demokratická strana 9 mandátů
• Křesťanská a demokratická unie 
   – Československá strana lidová 7 mandátů
• Nezávislí 5 mandátů 

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 9  11  2012 byl 
hejtmanem kraje zvolen pan Miroslav Novák (ČSSD), který 
v předchozím funkčním období vykonával funkci 1  náměst-
ka hejtmana kraje  Členové zastupitelstva kraje na ustavujícím 
zasedání zvolili ze svého středu také 11člennou Radu Morav-
skoslezského kraje – ta je kromě již zmíněného hejtmana kra-
je tvořena 7 náměstky hejtmana kraje a 3 dalšími členy rady 
kraje  Nově byl zřízen post neuvolněného náměstka hejtmana 
kraje, který bude mít ve stávajícím funkčním období svěřeny 
úkoly v oblasti legislativy  

Výbory zastupitelstva kraje

1. Výbor finanční (počet členů: 15)
 předseda: RSDr  Karel Kuboš, člen rady kraje (KSČM)

2. Výbor kontrolní (počet členů: 15)
 předseda: Ing  David Sventek, MBA, člen zastupitelstva 

kraje (ODS)

3. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  
(počet členů: 15)

 předsedkyně: Ing  Jitka Hanusová, členka zastupitelstva 
kraje (KSČM)

4. Výbor pro národnostní menšiny (počet členů: 15)
 předseda: Mgr  Pavel Kawulok, člen zastupitelstva kraje 

(ČSSD)

5. Výbor pro územní plánování (počet členů: 15)
 předsedkyně: Ing  Lenka Fojtíková, členka zastupitelstva 

kraje (ČSSD)

6. Výbor zdravotní (počet členů: 15)
 předseda: MUDr  Svatopluk Němeček, MBA, člen zastupi-

telstva kraje (ČSSD)

7. Výbor pro životní prostředí (počet členů: 15)
 předseda: Ing  Jan Adámek, člen zastupitelstva kraje 

(KSČM)

8. Výbor zahraniční (počet členů: 15)
 předseda: Ing  Petr Havránek, člen zastupitelstva kraje 

(KSČM)

9. Výbor pro dopravu (počet členů: 15)
 předseda: Ing  Jaroslav Kala, člen zastupitelstva kraje 

(ČSSD)

10. Výbor sociální (počet členů: 15)
   předsedkyně: Bc  Monika Havlíčková, členka zastupitelstva 

kraje (KSČM)

11. Výbor pro kulturu a památky (počet členů: 15)
   předsedkyně: Ing  Kateřina Chybidziurová, členka zastupi-

telstva kraje (ČSSD)

12. Výbor pro tělovýchovu a sport (počet členů: 15)
 předseda: Ing  Adam Rykala, člen zastupitelstva kraje 

(ČSSD)

Informace o činnosti Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje v roce 
2012
V roce 2012 se uskutečnilo 5 zasedání Zastupitelstva Morav-
skoslezského kraje (3 zasedání ve funkčním období 2008–
2012 a 2 zasedání ve funkčním období 2012–2016)  Bylo 
přijato celkem 725 usnesení, jejichž plnění zastupitelstvo pra-
videlně kontrolovalo 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje mj.:
Vyhlásilo Program podpory malých a středních podniků v Mo-
ravskoslezském kraji s kontinuální výzvou do vyčerpání část-
ky alokované na tento program pod podmínkou, že tento 
program bude schválen rovněž statutárním městem Ostrava, 
a schválilo podmínky tohoto programu 

Rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci těchto programů:
• „Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2012“,
• „Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního 

prostředí ŽPZ/01/2012“,
• „Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Morav-

skoslezském kraji ŽPZ/03/2012“,
• „Podpora aktivit v oblasti sportu pro rok 2012“,
• „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst 

do 10 tis  obyvatel“,
• „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2012“,
• „Program obnovy kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji“, 
• „Program podpory tvorby územních plánů obcí“,
• „Podpora turistických informačních center v Moravsko-

slezském kraji pro rok 2012“,
• „DSH_10 – Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních 

komunikacích“,
• „Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2012“,
• „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti pre-

vence kriminality na rok 2012“,
• „Program realizace specifických opatření Moravskoslez-

ského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením na rok 2012“,

• „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin 
žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2012“,

• „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012“,
• „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí 

a mládeže pro školní rok 2012/2013“,
• „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 

2012“,
• „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 

kraje 2012“,

• „Program podpory financování běžných výdajů souvisejí-
cích s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském 
kraji na rok 2012“,

• „Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském 
kraji na rok 2012“,

• „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském 
kraji v zimní sezóně 2012/2013“

• a „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského 
kraje 2012“ 

Zastupitelstvo kraje na svém ustavujícím zasedání 
ve funkčním období 2012–2016 zejména:
• zvolilo hejtmana kraje, náměstky hejtmana kraje a další 

členy rady kraje, pro funkční období 2012–2016 zřídilo 12 
výborů zastupitelstva kraje, zvolilo jejich předsedy a členy 
a pověřilo výbory plněním úkolů

• zvolilo v souladu s § 16d odst  1 zákona č  248/2000 Sb , 
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších před-
pisů, členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko

Zastupitelstvo kraje dále mj.:
Schválilo:
• závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2011
• rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2013
• Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje na léta  

2009–2020 a Regionální inovační strategii Moravskoslez-
ského kraje na léta 2010–2020

• Program podpory sportu a pohybových aktivit občanů 
Moravskoslezského kraje

• Koncepci prevence kriminality Moravskoslezského kraje 
na období 2012–2016

• vzalo na vědomí informaci o stavu přípravy a realizace vý-
znamných pozemních komunikací v Moravskoslezském 
kraji

Vzalo na vědomí „Společný program Moravskoslezského kraje 
a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávají-
cích ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní 
automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravsko-
slezském kraji“ a zmocnilo radu kraje k rozhodování o posky-
tování dotací z tohoto programu 

Nesouhlasilo se změnou vládního návrhu zákona o ochraně 
ovzduší, na základě které by mělo dojít ke zrušení poplatků 
za znečišťování ovzduší, a podpořilo zachování těchto poplat-
ků, neboť je považuje za jeden ze smysluplných způsobů, jak 
kompenzovat působení znečišťovatelů v rámci jednotlivých re-
gionů a snižovat dopady jejich činnosti skrze realizaci opatření 
na ochranu životního prostředí hrazených z těchto poplatků 

Orgány 
Moravskoslezského 
kraje

Orgány Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Výbory zastupitelstva
 Rada Moravskoslezského kraje Komise rady
 Hejtman Moravskoslezského kraje Zvláštní orgány
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje
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Vyzvalo vládu České republiky k urychlenému řešení defici-
tu ve financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 
v roce 2012 způsobeného ukončením individuálního projek-
tu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravsko-
slezském kraji“ a zvýšením DPH a cen energií, a to ve výši 
220 mil  Kč 

Rozhodlo poskytnout účelové dotace obcím na výdaje spo-
jené s financováním nouzových opatření nutných k obnovení 
základních funkcí poškozeného majetku a území v důsledku 
povodní v období května a června 2010 v Moravskoslezském 
kraji z Fondu solidarity Evropské unie 

Rozhodlo poskytnout neinvestiční dotace na hospodaření v le-
sích podle Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hos-
podaření v lesích v roce 2011 a v roce 2012 z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití 

Rozhodlo o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
na rok 2012 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského 
kraje ve výši 20 mil  Kč 

Souhlasilo s návrhem „Strategie dlouhodobého rozvoje Letiště 
Leoše Janáčka Ostrava“ 

Vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací 
soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2010/2011 

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

Radě je vyhrazeno – zabezpečovat a kontrolovat hospoda-
ření 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, její schůze 
jsou ze zákona neveřejné  Schůzí rady se s hlasem poradním 
účastní ředitel krajského úřadu 

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

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

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

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

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

p. Tomáš Hanzel (ČSSD)
člen zastupitelstva a rady kraje

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (ČSSD)
člen zastupitelstva a rady kraje

Mgr. Ing. Iva Tichá (ČSSD)
členka zastupitelstva a rady kraje

Složení Rady Moravskoslezského 
kraje od 9. 11. 2012
Miroslav Novák (ČSSD) 
hejtman kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů 
na úsecích bezpečnosti, krizového řízení, zahraničních vztahů 
a financí 

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

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů 
na úseku legislativy 

 

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

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

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

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů 
na úseku zdravotnictví 

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

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úko-
lů na úsecích dopravy, silničního hospodářství a životního 
prostředí 

 

Orgány 
Moravskoslezského kraje

Složení Rady Moravskoslezského 
kraje do 9. 11. 2012
Ing. Jaroslav Palas (ČSSD)
hejtman kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů 
na úsecích bezpečnosti, krizového řízení, legislativy, zahranič-
ních vztahů a financí 

Miroslav Novák (ČSSD)
1  náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů 
na úsecích dopravy, silničního hospodářství a životního pro-
středí 

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

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

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (ČSSD)
náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů 
na úsecích regionálního rozvoje, evropských fondů a operač-
ních programů 

Ing. RSDr. Karel Konečný (KSČM)
náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů 
na úseku zdravotnictví 
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Ing. RSDr. Svatomír Recman (KSČM) 
náměstek hejtmana kraje
člen zastupitelstva a rady kraje

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

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

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů 
na úsecích regionálního rozvoje, evropských fondů a operač-
ních programů 

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

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů 
na úsecích investic a majetku, územního plánování a cestov-
ního ruchu 

 

Další členové rady kraje:

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

Tomáš Hanzel (ČSSD) 
člen zastupitelstva a rady kraje 

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

Komise rady kraje

1. Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný 
systém (počet členů: 15)

 předseda: JUDr  Josef Babka, 1  náměstek hejtmana kraje 
(KSČM)

2. Komise investiční (počet členů: 11)
 předsedkyně: Ing  Pavlína Nytrová, členka zastupitelstva 

kraje (ČSSD)

3. Komise legislativní (počet členů: 11)
 předseda: Ing  Ctibor Vajda, člen zastupitelstva kraje 

(ČSSD)

4. Komise pro občany se zdravotním postižením  
(počet členů: 11)

 předseda: Mgr  et Mgr  Lukáš Curylo, člen zastupitelstva 
kraje (KDU-ČSL)

5. Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a ces-
tovní ruch (počet členů: 11)

 předseda: RSDr  Tadeáš Hlawiczka (KSČM)

6. Komise pro zemědělství a venkov (počet členů: 11)
 předsedkyně: Ing  arch  Liana Janáčková, členka zastupi-

telstva kraje (NEZÁVISLÍ)

7. Komise pro vědu, výzkum a vysoké školy  
(počet členů: 15)

 předseda: doc  Ing  Marian Lebiedzik, Ph D , člen zastupi-
telstva kraje (ČSSD)

8. Komise organizační (počet členů: 7)
 předseda: Miroslav Novák, hejtman kraje (ČSSD)

Informace o činnosti Rady kraje 
v roce 2012
V roce 2012 se uskutečnilo celkem 28 schůzí Rady Moravsko-
slezského kraje (23 schůzí ve funkčním období 2008–2012 
a 5 schůzí ve funkčním období 2012–2016) a bylo přijato cel-
kem 2035 usnesení, jejichž plnění rada pravidelně kontrolova-
la  Rada kraje připravovala a projednávala návrhy a podklady 
pro jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, zabez-
pečovala plnění zastupitelstvem přijatých usnesení  Schváli-
la celkem 442 rozpočtových opatření rady v rámci rozpočtu 
Moravskoslezského kraje  Projednala v souladu se zákonem 
o veřejných zakázkách celkem 170 veřejných zakázek 

Rada Moravskoslezského kraje mimo jiné:
• rozhodla o vyhlášení dotačních programů na rok 2012 

v různých oblastech působnosti kraje 
• schválila souhrnné zprávy o činnosti a plnění úkolů pří-

spěvkových organizací Moravskoslezského kraje za rok 
2011

• schválila výroční zprávu o činnosti orgánů Moravskoslez-
ského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím za rok 2011

• vyhodnotila nejúspěšnější sportovce, sportovní druž-
stva, trenéry a cvičitele Moravskoslezského kraje za rok 
2012 a nejúspěšnější sportovce v rámci ankety Sportovec 
Moravskoslezského kraje za rok 2012

• zabývala se dopisy a peticemi adresovanými orgánům kra-
je

• rozhodla o vyhlášení 2  ročníku soutěže „Jak šmakuje 
Moravskoslezsko“ a následně o udělení cen v této kulinář-
ské soutěži autorům vítězných receptů

• vzala na vědomí informaci o realizaci a o dalším postupu 
projektu Optimalizace logistiky ve zdravotnických zaříze-
ních Moravskoslezského kraje

• vyhlásila ke dni 1  2  2012 1  společnou výzvu k podává-
ní žádostí o poskytnutí podpory ze Společného programu 
Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostře-
dí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů 
na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle 
na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji

• pro funkční období 2012–2016 zřídila 8 komisí rady kraje 
a jmenovala jejich členy

• schválila rozvojový program Moravskoslezského kraje 
KVALITA 2012–2016

• vzala na vědomí informace o Strategii prevence kriminality 
v České republice na léta 2012–2015 a uložila Pracovní 
skupině prevence kriminality zpracovat návrh Koncep-

ce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 
2012–2016

• schválila Akční plán Strategie integrace romské komunity 
Moravskoslezského kraje do roku 2014

• rozhodla vyhlásit soutěž „Ekologická škola v Moravsko-
slezském kraji“ ve školním roce 2011/2012 a vyhodnotit 
nejúspěšnější žáky středních škol v Moravskoslezském kraji 
ve školním roce 2011/2012 

• schválila Zásady pro projekty energetických úspor realizo-
vané příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kra-
je v rámci Operačního programu Životní prostředí

• vzala na vědomí informace o aktuálním stavu přípravy re-
alizace individuálního projektu Moravskoslezského kraje 
„Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravsko-
slezském kraji“

• rozhodla uzavřít Prohlášení o spolupráci a společné pod-
poře dalšího rozvoje dovedností řidičů a prevenci bezpeč-
nosti silničního provozu na území Moravskoslezského kra-
je mezi Moravskoslezským krajem a zájmovým sdružením 
právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!

• projednala zprávu o zajištění zimní údržby silnic v obdo-
bí 2012–2013 na území Moravskoslezského kraje včetně 
plánu změn údržby

• vzala na vědomí informaci o postupu projednávání Mode-
lu jednotného financování veřejné osobní dopravy v Mo-
ravskoslezském kraji

Vydala tato nařízení kraje:
• 1/2012, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje 

č  3/2007, o zřízení přírodní rezervace Koutské a Zábřež-
ské louky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

• 2/2012, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje 
č  2/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Mo-
ravskoslezského kraje

• 3/2012, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kra-
je č  6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 
plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednot-
kami požární ochrany 

Orgány 
Moravskoslezského kraje



Krajský 
úřad

2

Krajský úřad
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Vážení spoluobčané,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje i v roce 2012 na vysoké úrovni plnil své hlav-
ní poslání – poskytoval kvalitní služby veřejnosti, zajišťoval servis a další podmín-
ky pro práci samosprávy a realizoval výkon přenesené působnosti  Fungoval tedy 
jako spolehlivá organizace veřejné služby, v níž pracují vzdělaní, pečliví a vstřícní 
zaměstnanci  Děkuji jim za vysoké pracovní nasazení a kvalitně odvedenou práci  

Slovo 
ředitele

Moravskoslezský kraj byl i vloni významným žadatelem o pod-
poru z evropských finančních zdrojů  Krajský úřad zajišťoval 
výkon celé této agendy spojené s přípravou a realizací projektů 
financovaných z Evropské unie  A byl v této činnosti úspěšný  
V počtu podaných žádostí patřil k těm nejaktivnějším v České 
republice  Ve srovnání s ostatními kraji se zařadil k těm, jimž 
se v rámci operačních programů podařilo získat nejvyšší objem 
finančních prostředků 

Jsem také pyšný na to, že moravskoslezský krajský úřad získal 
v roce 2012 mezinárodní certifikát pro první „zelený“ krajský 
úřad v Česku  Zavedením systému EMAS kraj i úřad deklaroval, 
že dbá na ochranu životního prostředí a při své činnosti vždy 
zvažuje dopady na životní prostředí  V rámci implementace 
systému EMAS získal úřad také certifikát ISO 14001, který se 
týká, podobně jako EMAS, environmentálního managementu 
a má celosvětovou platnost  Moravskoslezský kraj tak působí 
na veřejnost i na ostatní subjekty veřejné správy a snaží se 
je motivovat k zodpovědnému environmentálnímu přístupu  
Zlepšuje se také komunikace s veřejností pomocí aktivit napl-
ňujících principy místní Agendy 21  

Mimořádnou pozornost věnují zaměstnanci krajského úřadu 
poskytování odborné a metodické pomoci obcím  Formy této 
pomoci se i v loňském roce snažili rozvíjet zejména v oblas-
ti správního řízení, která je charakteristická pro výkon státní 
správy  

Ministerstvo financí v rámci přezkumu hospodaření jako 
každoročně zkontrolovalo, zda Moravskoslezský kraj v roce 
2012 hospodařil v souladu se zákonem a dalšími předpisy  
Ministerští úředníci došli k závěru, že majetek kraje byl v roce 
2012 využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy kraje 
a úkoly vyplývajícími ze zákona o krajích  Mám radost, že ten-

to pozitivní závěr ministerstvo financí vyslovilo už podeváté, 
a potvrdilo tak fakt, že hospodaření Moravskoslezského kraje 
je stabilní, odpovědné a nerizikové, zaměstnanci úřadu profe-
sionálové ve svém oboru 

Těší mě také, že krajský úřad je spojován se vstřícným přístu-
pem k transformaci pobytových sociálních služeb pro osoby se 
zdravotním postižením  Transformovat znamená přeměňovat  
Budeme proto i nadále pomáhat měnit způsob a kvalitu života 
klientů krajských příspěvkových organizací tak, jak by si sami 
přáli, a nabízet jim lepší úroveň péče, kterou potřebují  

Předložená výroční zpráva potvrzuje, že i v roce 2012 jsme 
učinili další kroky pro to, aby byl krajský úřad vnímán jako 
efektivně fungující, komunikující, kompetentní instituce, 
na kterou jsou jeho zaměstnanci hrdí a která má spokojené 
klienty a partnery  Věřím, že si tuto dobrou pověst v následují-
cích letech minimálně udržíme 

 
 
 
 
 

Ing  Tomáš Kotyza
ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
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k 31. 12. 2012
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číslo 
odboru

zkr. 
odboru

název odboru schválený 
počet 

zaměstnanců 
2012

skutečný 
počet 

31.12.2012

základní střední 
odborné

úplné 
střední

vyšší 
odborné

vš 
bakalářský

vš 
magisterský

vš 
doktorský

celkem

ředitel 1 1 1 1

1 KH odbor kancelář 
hejtmana kraje 27 26 8 3 15 26

2 KŘ
odbor kancelář 
ředitele krajského 
úřadu

43 41 1 6 13 3 16 2 41

3 KON odbor kontroly 
a interního auditu 45 45 3 1 5 36 45

4 POR odbor právní 
a organizační 21 20 6 2 11 1 20

5 INF odbor informatiky 27 27 4 2 20 1 27

6 VŽ odbor vnitra a krajský 
živnostenský úřad 35 34 1 6 6 21 34

7 IM odbor investiční 
a majetkový 37 37 3 3 31 37

8 FIN odbor financí 48 48 10 4 4 30 48
9 ZDR odbor zdravotnictví 29 29 6 3 19 1 29

10 ÚPS

odbor územního 
plánování, 
stavebního řádu 
a kultury

37 33 3 2 27 1 33

11 RRC
odbor regionálního 
rozvoje a cestovního 
ruchu

48 48 10 4 33 1 48

12 ŽPZ
odbor životního 
prostředí 
a zemědělství

71 70 3 1 2 59 5 70

13 ŠMS odbor školství, 
mládeže a sportu 77 77 11 3 4 56 3 77

14 EP odbor evropských 
projektů 51 51 7 1 1 41 1 51

15 SOC odbor sociálních věcí 43 41 1 2 10 28 41

16 DSH
odbor dopravy 
a silničního 
hospodářství

40 37 7 4 26 37

680 665 1 7 101 12 58 469 17 665

Počet zaměstnanců 
krajského úřadu 
a vzdělanostní 
struktura 
zaměstnanců 
Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu k 31. 12. 2012 

Mezi zásadní události v oblasti školství v roce 2012 lze zařadit 
vydání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy Moravskoslezského kraje 2012, jenž je klíčovým stra-
tegickým dokumentem v oblasti vzdělávání v kraji na období 
následujících čtyř let  Jedním z primárních cílů dlouhodobého 
záměru je zvyšování kvality vzdělávání a podpora odborného 
vzdělávání, zejména technického charakteru  Mezi konkrétní 
opatření realizovaná v této oblasti patří zajištění jednotných 
přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení na střední školy 
v kraji pro všechny maturitní obory vzdělání, snižování počtu 
otevíraných tříd v oborech, které nejsou prioritně podporová-
ny (např  ekonomické obory) nebo finanční podpora málopo-
četných tříd s obory požadovanými trhem práce (např  strojní 
mechanik, nástrojař, tesař, pokrývač, zedník) ve výši 4 mil  Kč  

Modernizace vybavení v rámci technického vzdělávání probí-
hala v roce 2012 také prostřednictvím projektů spolufinanco-
vaných ze strukturálních fondů EU, konkrétně např  realizací 
projektů v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko Modernizace 
škol ve stavebnictví, Elektrotechnická centra, Mechatronika či 
Podpora přírodovědných předmětů 

V závislosti na negativním demografickém vývoji docházelo 
k dalšímu slučování příspěvkových organizací kraje, které se týka-
lo celkem 14 škol (konkrétně 9 středních škol, 3 základních škol 
a 2 základních uměleckých škol)  V případě 3 dalších škol došlo 
ke změně zřizovatele – zřizovatelské kompetence 2 základních 
škol a 1 základní umělecké školy byly převedeny z kraje na obec  

Na základě novely školského zákona Moravskoslezský kraj vy-
hlásil v roce 2012 konkursní řízení na místa ředitelů 132 škol 
a školských zařízení, kteří tuto funkci vykonávali po dobu delší 
než 6 let  

V oblasti provozu škol došlo k realizaci 11 projektů zaměře-
ných na energetické úspory (zateplení budov, výměna oken) 
a byl rovněž zahájen projekt Realizace energetických úspor 
metodou EPC (Energy Performance Contracting), v rámci 
kterého dojde ke snížení spotřeby energií a tím i provozních 
nákladů mj  u 10 škol  Úsporná opatření si vyžádala zvýšené 
náklady, které budou v průběhu 10 let hrazeny z úspory pro-
středků vykázané právě díky těmto opatřením 

V roce 2012 se uskutečnily také další akce – Sportovec 
Moravskoslezského kraje 2011, Den učitelů 2012, Oce-
ňování nejlepších žáků; na dotační programy v oblasti 
sportu, volnočasových aktivit a prevence rizikového cho-
vání bylo vynaloženo více než 8,5 mil  Kč; zastupitelstvo 
kraje schválilo strategický dokument Program podpory 
sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského 
kraje 

Školství, sport 
a tělovýchova

Moravskoslezský kraj se v roce 2012 velmi úspěšně zhostil pořádání Her V  zimní 
olympiády dětí a mládeže ČR 2012, které proběhly na přelomu ledna a února 
a zúčastnilo se jich více než 1300 sportovců soutěžících v 10 disciplínách 
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Pro modernizaci a rekonstrukce vlastní silniční sítě kraj úspěš-
ně naplňuje tzv  „Bílou knihu“, která v sobě soustřeďuje jak 
požadavky správce komunikací, tak i požadavky měst a obcí, 
týkající se silniční sítě II  a III  tříd  Úspěšně pokračuje čerpá-
ní dotací fondů EU, zejména pak Regionálního operačního 
programu  Realizovány byly i mimořádné investiční akce jako 
např  stavba „Obchvat Opavy (přeložka sil  II/461)“ ve finanč-
ním objemu 538 mil  Kč  Stavba zprovozněná v létě 2012 je 
zároveň i doposud největší stavbou realizovanou Moravsko-
slezským krajem od jeho vzniku  

V regionální veřejné osobní dopravě pokračovalo plošné roz-
šiřování integrovaného dopravního systému (ODIS)  V roce 
2012 byl ODIS rozšířen o oblast Bruntálska a Rýmařovska  
V současné době je zapojeno více než 96 % obcí  V součas-
né době je v podstatě dokončen proces dopravní a tarifní 
integrace na území celého kraje jako společný cíl Moravsko-
slezského kraje a velkých měst v kraji motivovaný společným 
úsilím o stabilizaci příp  zvyšování podílu přepravených osob 
veřejnou dopravou  Souběžně s rozšiřováním ODIS probíhaly 
přípravné práce na standardizaci odbavování prostřednictvím 
jednotné čipové karty, v létě 2012 byl zahájen ostrý provoz  
Řešení v Moravskoslezském kraji je unikátní jednak v tom, 
že již od počátku vytvořilo technické podmínky pro zapojení 
všech existujících technických systémů, a jednak v tom, že vy-
užívá v nebývalé míře technické inteligence ke snížení nároků 
na znalost tarifu jak cestujícími, tak i řidiči 

K zásadním změnám došlo i v oblasti letecké dopravy  Po útlu-
mu způsobeném nevhodným nastavením parametrů pro vstup 

leteckých dopravců do regionu se v roce 2012 podařilo za-
vést pravidelnou linku do atraktivní destinace Paříž a znovu 
zprovoznit linku do Vídně  Současně se zavádějí pravidelné 
sezónní linky do žádaných letních letovisek v Turecku, Bulhar-
sku, Španělsku a na řeckých ostrovech  Kraj tak fakticky zahájil 
kroky vedoucí k renesanci civilní letecké dopravy v regionu 

Významnou investicí kraje ke zlepšení dopravního napojení 
letiště, rozvojových zón v Mošnově a vytvoření podmínek pro 
koncepční etapovité využití předletištního prostoru je kolejo-
vé napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava  Kraj tento projekt 
realizuje z vlastních prostředků za přispění zdrojů EU s před-
pokládanou cenou za realizaci stavby 525 mil  Kč  V rámci 
projektu bude vybudováno nové kolejové napojení Letiště 
Leoše Janáčka Ostrava v úseku ze Sedlnice do nově navrže-
ného přestupního terminálu v prostoru navazujícím na letištní 
odbavovací halu 

Doprava

V oblasti dopravy kraj aktivně naplňuje obecně uznávanou Koncepcí rozvoje do-
pravní infrastruktury Moravskoslezského kraje – v roce 2012 pokročila kompletace 
páteřní sítě dálkových a mezistátních pozemních komunikací zprovozněním dál-
nice D1 na celém území kraje a zprovozněním úseku Rychaltice – Frýdek-Místek 
na silnici R48  V oblasti železniční dopravy pokračuje modernizace III  tranzitního 
železničního koridoru, připravuje se elektrizace a modernizace  V zájmu dokon-
čení páteřní dopravní sítě pozemních komunikací, železnic, ale i návazné logis-
tiky, letecké dopravy a hospodářství se kraj aktivně zapojil do přípravy Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské 
dopravní sítě (TEN-T) 

V roce 2012, stejně jako v letech minulých, byla patrná 
snaha Moravskoslezského kraje všemi možnými prostředky 
přispívat ke zlepšení životního prostředí v regionu  Převážná 
část aktivit směřovala do oblasti zlepšování kvality ovzduší, 
v níž Moravskoslezský kraj, jako první kraj v České repub-
lice, spolu s Ministerstvem životního prostředí, odstartoval 
a v průběhu celého roku podporoval výměnu stávajících 
ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní 
automatické kotle na uhlí a biomasu v domácnostech, a to 
formou tzv  „kotlíkových dotací“  Tento program finančně 
podpořili kromě MSK (20 mil ) a MŽP (20 mil ) i někteří zá-
stupci průmyslových a energetických firem v kraji (10 mil )  
Dále v oblasti ochrany ovzduší pokračovalo zpřísňování 
emisních limitů a podmínek provozu u průmyslových zdro-
jů, které podléhají integrovanému povolení, a to především 
se zaměřením na prachové částice a persistetní organické 
látky 

Krajská pracovní skupina pro výběr a zajištění implementace 
projektů Operačního programu Životní prostředí pro období 
2007–2013 v loňském roce podpořila projekty předložené 
v rámci 36  výzvy tohoto operačního programu, mající za cíl 
snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší v Moravskoslez-
ském kraji (u prachových částic by se mohlo jednat o snížení 
o cca 1100 tun s celkovými náklady cca 6 mld  Kč) 

V oblasti podpory výstavby vodohospodářské infrastruktury 
Moravskoslezský kraj poskytoval obcím finanční prostředky 
na výstavbu čistíren odpadních vod, kanalizací nebo vodovo-
dů, buď jako přímou podporu nebo jako finanční výpomoc při 
dofinancování státních nebo evropských projektů  Pomáhal 
tak malým obcím s řešením problémů s odváděním a likvidací 
odpadních vod a se zásobováním pitnou vodou  Kromě těch-
to standardně každoročně poskytovaných dotací kraj podpořil 
rovněž realizaci protipovodňových opatření 

Za účelem stabilizace včelařské základny a následného zvý-
šení stavu včelstev v regionu realizoval Moravskoslezský kraj 
program poskytování příspěvků na podporu včelařství, jehož 
hlavním cílem bylo nejen zvýšení počtu včelstev a motivace 
mladých začínajících chovatelů včel, ale především podpora 
obnovy včelstev kvalitním genetickým materiálem, a s tím spo-
jená minimalizace přenosu onemocnění 

S plným vědomím celospolečenského významu lesů pokračo-
vala ze strany Moravskoslezského kraje také finanční podpora 
lesního hospodaření s cílem přeměny druhové skladby lesů 
na porosty ekologicky stabilní  V loňském roce nabyla účin-
nosti novela zákona o rybářství, která vycházela ze zákono-
dárné iniciativy Moravskoslezského kraje  Změna souvisela 

s převedením kompetence k projednávání přestupků na úseku 
rybářství v souladu s požadavkem na efektivní výkon veřejné 
správy, s cílem úspory veřejných financí a minimální časové 
i administrativní zátěže občanů 

V oblasti odpadového hospodářství pokračovala spolupráce 
Moravskoslezského kraje na projektech separace využitel-
ných složek komunálních odpadů se společnostmi EKO-
-KOM a ASEKOL  Za účelem zvyšování podílu využívaných 
komunálních odpadů bylo rozmístěno cca 1000 kontejnerů 
na oddělený sběr papíru, plastu, skla a nápojových kartonů, 
dále byla dovybavena sběrná síť na třídění elektrozařízení 

Nemalou pozornost věnoval Moravskoslezský kraj rovněž en-
vironmentálnímu vzdělávání a osvětě  Jako každoročně pod-
poroval nevládní neziskové organizace a další subjekty v jejich 
aktivitách v oblasti ekologické výchovy 

Několikaleté úsilí kraje a jeho krajského úřadu v oblasti 
uplatňování pravidel provozu šetrného k životnímu pro-
středí bylo v roce 2012 završeno zavedením systému en-
vironmentálního řízení a auditu EMAS a jeho úspěšnou 
certifikací  Zavedením systému EMAS Moravskoslezský 
kraj a jeho krajský úřad deklaroval, že v rámci své činnosti 
dbá na ochranu životního prostředí, a že při poskytování 
služeb či realizaci dalších aktivit jsou vždy zvažovány také 
dopady na životní prostředí  Úřad obdržel od Ministerstva 
životního prostředí Certifikát EMAS, ve kterém se potvrzuje 
jeho zapsání do Registru organizací s ověřeným systémem 
EMAS jak na úrovni České republiky, tak i na úrovni ev-
ropské  V rámci implementace systému EMAS krajský úřad 
získal rovněž certifikát ISO 14001, který se týká, podobně 
jako EMAS, environmentálního managementu a má celo-
světovou platnost  Moravskoslezský kraj tak také působí 
na veřejnost i ostatní subjekty veřejné správy a snaží se 
je motivovat k zodpovědnému environmentálnímu přístu-
pu  Úspěšně rovněž vykročil cestou ke stálému zlepšování 
komunikace s veřejností pomocí svých aktivit naplňujících 
principy místní Agendy 21  

V neposlední řadě byly Moravskoslezským krajem v loňském 
roce nadále podporovány aktivity, jejichž výstupy oslovovaly 
jak odbornou, tak především laickou veřejnost  Vedle zpravo-
dajů s přírodní tematikou, informačních brožur a letáků byly 
instalovány informační panely v chráněných krajinných oblas-
tech 

Životní prostředí 
a zemědělství
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Střednědobé plánování rozvoje 
sociálních služeb:
V rámci individuálního projektu „Plánování sociálních služeb 
– cesta k vytvoření místně a typově dostupných sociálních 
služeb“ byly zpracovány analytické podklady, které přispěly 
k plnění aktivit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 2014 

V rámci procesu plánování sociálních služeb byla dále realizo-
vána řada dalších dílčích aktivit, které se týkaly rozvoje sociál-
ních služeb, jejich financování, transformace, ale zároveň byly 
posilovány partnerské vztahy kraje s obcemi a dalšími subjek-
ty, jejichž spolupráce je v rámci komplexního meziresortního 
přístupu k nepříznivým sociálním situacím zcela nezbytná  

Náhradní rodinná péče:

Kraj podpořil informační kampaň “Dejme dětem rodinu“, 
do které se zapojily jak některé nevládní neziskové organizace, 
které se ve své činnosti věnují práci s pěstounskými rodinami, 
tak některé obecní úřady obcí s rozšířenou působností  V rám-
ci kampaně byl realizován 2  ročník konference Dejme dětem 
rodinu za mezinárodní účasti  

Krajský úřad přijal celkem 194 žádostí o zprostředkování ná-
hradní rodinné péče  Podařilo se zprostředkovat celkem 140 
umístění dětí do náhradní rodinné péče nejen v Moravskoslez-
ském kraji 

Dotace z krajského rozpočtu:

Kraj v rámci 6 vyhlášených dotačních programů v sociální ob-
lasti podpořil 170 projektů v objemu finančních prostředků 
přesahujících 20 mil  Kč  Dotační programy byly zaměřeny 
na podporu rozvoje sociálních služeb, osob se zdravotním 
postižením, aktivit v oblasti prevence kriminality, protidrogové 
politiky, projekty a aktivity na podporu národnostních menšin 
a také na podporu vybraných služeb sociální prevence 

Transformace:

Kraj nadále systémově podporuje proces transformace, pro-
střednictvím kterého dochází k zásadní změně ve způsobu po-
skytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením  
Do něho jsou v kraji zapojeny kromě krajských příspěvkových 
organizací i další poskytovatelé a obce  

V rámci individuálního projektu „Podpora procesu transfor-
mace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ 
byly vytvořeny 2 filmy nazvané „Z ústavu do života“ a brožur-
ka „Můj život“, které zachycují životní příběhy osob se zdra-
votním postižením  

Byla realizována rovněž řada dalších aktivit na podporu de-
institucionalizačních procesů uvnitř krajských zařízení, např  
vzdělávání pracovníků, supervize, předávání zkušeností, eva-
luace kvality a efektivity transformačních výstupů, strategie 
tvorby rozvojových plánů  

Proces transformace byl podporován i investičními projekty, 
kdy v rámci Regionálního operačního programu bylo schvá-
leno 5 investičních projektů v objemu přesahující 100 mil  Kč 
a současně probíhala realizace dalších šesti projektů v objemu 
přesahující rovněž 100 mil  Kč  V rámci Integrovaného ope-
račního programu byly v realizační fázi 3 investiční projekty 
v objemu vyšším než 100 mil  Kč a dalších 6 projektů v objemu 
přesahujícím 150 mil  Kč se připravovalo k předložení  

Další investiční akce:

Kraj je ve fázi realizace u dalších 14 investičních akcí v objemu 
dosahujícím téměř 80 mil  Kč z krajského rozpočtu 

Sociální věci

Prioritní a klíčovou problematikou ve zdravotnictví v roce 
2012 bylo především vyjednávání o restrukturalizaci a opti-
malizaci lůžkového fondu krajských nemocnic se zdravotními 
pojišťovnami, které hromadně ke konci roku 2011 vypovědě-
ly všem lůžkovým zdravotnickým zařízením smluvní vztahy  
Cílem těchto jednání bylo především dohodnout optimální 
lůžkový fond a to s ohledem na stávající produkci lůžkových 
zdravotnických zařízení a s ohledem na spádové území celé-
ho Moravskoslezského kraje  Výsledná podoba krajské sítě je 
tak dohodou všech stran a všechna lůžková zařízení, jejichž 
zřizovatelem či zakladatelem je kraj, uzavřely s pojišťovnami, 
s výjimkou několika oddělení, 5leté smluvní vztahy 

V rámci efektivního řízení zdravotnických zařízení byla, s ohle-
dem na vývojové ekonomické trendy, především v nemocni-
cích, nastavena a realizována pod vedením kraje, prostřed-
nictvím finančních plánů úsporná opatření, byla zahájena 
optimalizace logistických procesů a také byla komplexně řeše-
na oblast společných nákupů  

V investiční oblasti kraj započal přípravu na realizaci několi-
ka strategicky velmi důležitých projektů, především projektu 
„Pavilonu chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, 

p o “ o předpokládaných nákladech ve výši cca 526 mil  Kč, 
za spolufinancování z prostředků ROP a projektu „Vybudo-
vání pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici Opava, 
příspěvková organizace“, jehož náklady by měly být ve výši 
cca 340 mil  Kč  Během roku 2012 také pokračovala realizace 
projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů, přede-
vším projekt „Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných 
Moravskoslezským krajem“ ve výši cca 398 mil  Kč 

Prostřednictvím Územního střediska záchranné služby Morav-
skoslezského kraje, příspěvková organizace, byla v kraji za-
bezpečována přednemocniční neodkladná péče, kdy posádky 
této organizace ošetřily během roku 2012 celkem cca 100 tis  
pacientů 

V rámci dotačních programů v odvětví zdravotnictví kraje bylo 
v „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 
2012“ rozděleno celkem 1 500 tis  Kč a to především na pro-
jekty organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlep-
šuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje 
jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život 
v jejich přirozeném prostředí  

Zdravotnictví

Moravskoslezský kraj byl k 31  12  2012 
v odvětví zdravotnictví zřizovatelem 
10 příspěvkových organizací, a to 6 ne-
mocnic, 1 odborného léčebného ústavu, 
1 zdravotnické záchranné služby a 2 zaří-
zení ostatní ústavní péče (dětský domov, 
kojenecký ústav)  Oproti roku 2011 došlo 
ke snížení o jednu organizaci z důvodu 
zrušení Nemocnice s poliklinikou v No-
vém Jičíně, příspěvkové organizace a jejím 
provozováním formou pronájmu obchod-
ní společnosti Nemocnice Nový Jičín a  s  
Současně byl v odvětví zdravotnictví kraj 
zakladatelem a jediným akcionářem dvou 
obchodních společností  
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• VI  Energetická ústředna se změnila v tzv  Malý svět tech-
niky U6, kde v netradičních výukových prostorách a inter-
aktivním muzeu se zábavně představují věda a technika 

Ocenění v kultuře

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvko-
vá organizace kraje dosáhla nejvyšší ohodnocení v Anketě 
společenské odpovědnosti za rok 2012, a to ve veřejném 
sektoru – vzdělávací zařízení  Aktivity předmětné instituce 
se zapsaly u široké odborné i laické veřejnosti jako příklad-
né, obohacující a především vstřícné k uživatelům poskyto-
vaných knihovnických a informačních služeb  O to cennější 
je ohodnocení práce všech zaměstnanců knihovny, když vy-
chází přímo od občanů, kteří hlasovali v anketě na základě 
svých velmi pozitivních zkušeností  Ve stejné anketě získala 
ocenění ještě jedna příspěvková organizace kraje v oblasti 
kultury, a to 3  místo v kategorii neziskové organizace  Oce-
něnou institucí bylo Těšínské divadlo Český Těšín, příspěv-
kové organizace  

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace 
byla za výstavu „Jan Zrzavý: Božská hra“ nominována v jedné 
z hlavních kategorií Národní soutěže Gloria musaealis – Mu-
zejní výstava roku 2012  

Moravskoslezský kraj realizuje řadu aktivit a projektů na pod-
poru cestovního ruchu a propagaci regionu, které se zúročují  
O kraji se hovoří, lidé o něm vědí a mají chuť k nám jezdit  To 
dokazují i rostoucí statistiky návštěvnosti v našem kraji  V roce 
2012 vzrostl počet návštěvníků kraje o 6,2 %, do kraje přišlo 
o 35 620 návštěvníků více než v roce 2011  Z celkového počtu 
607 926 návštěvníků bylo 131 195 Kč zahraničních návštěv-
níků  

V roce 2012 pokračoval Moravskoslezský kraj v několika 
úspěšných projektech  Uskutečnil se 2  ročník gastroprojek-
tu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ podporující vynikající 
regionální gastronomii, spojený se soutěží o nejlepší recept, 
regionální potravinářský výrobek, restauraci a regionální pivo  
Soutěž vyvrcholila gastrofestivalem v září na hradě Hukval-
dy a vydáním kuchařky krajových receptů  Více k nalezení 
na stránkách http://jaksmakuje msregion cz/  

Druhým z úspěšných je projekt „Industriální atraktivity 
v Moravskoslezském kraji“, známý pod názvem TECHNO 
TRASA, který prezentuje technické atraktivity kraje (např  Are-
ál čs  opevnění Hlučín-Darkovičky, Dolní oblast VÍTKOVICE, 
Landek Park, Kosárnu v Karlovicích ve Slezsku, Vagonářské 
muzeu ve Studénce, Vodní mlýn Wesslesky apod )  V rámci 
tohoto projektu byly pořádány letní víkendové akce se zábav-
ným program pro dospělé i děti s názvem FAJNE LÉTO  De-
tailní informace na stránkách http://technotrasa msregion cz/  

Na podporu běžeckého lyžování a cykloturistiky v Beskydech 
je zaměřen projekt Beskydská magistrála, financovaný 
z ROP Moravskoslezsko  Na zcela novém webu www beskyd-
ska-magistrala cz nejdou příznivci sportu v zimním i letním ob-

dobí množství aktuálních informací a tipů  V zimním období 
jsou zde informace o upravenosti lyžařských běžeckých tras, 
díky systému GPS on-line sledování roleb je zřejmá upravenost 
tras, stránky nabízí informace o pořádaných akcích, prostřed-
nictvím webových kamer s meteostanicemi je možné sledovat 
počasí apod  V letním období zde příznivci cykloturistiky na-
leznou množství tipů na cyklovýlety jak pro rodiny s dětmi, tak 
pro adrenalinové nadšence  Příznivce cykloturistiky jistě potěší 
i zahájení budování singletracku na Bílé v Beskydech, prvním 
na Moravě! Na projekt Beskydské magistrály navazuje v roce 
2012 schválený projekt Jesenická magistrála, rovněž finan-
cován z ROP Moravskoslezsko, který bude podporovat běžec-
ké lyžování a cykloturistiku pro změnu v Jeseníkách  K obě-
ma projektům jsou vydány velmi úspěšné propagační mapy, 
funguje diskuzní fórum uživatelů tras  Úspěšně fungují také 
stránky www msregion cz poskytující komplexní informace 

Kromě výše uvedených projektů si Moravskoslezský kraj při-
pravil velké množství dalších aktivit  

V květnu a červnu probíhaly prezenční akce ve formě road-
show za přítomnosti pana Lopraise a Tatry na náměstí v Li-
berci, Ústí nad Labem, Karlových Varech, Plzni, Českých 
Budějovicích a v Jihlavě, které byly spojeny s ochutnávkou 
krajových specialit, hudebními vystoupeními, soutěžemi pro 
diváky apod  V podobném duchu probíhaly i prezentační akce 
v nákupních obchodních centrech ve Zlíně, Brně, Pardubicích, 
Praze, Jihlavě, Olomouci, Žilině a v Katovicích  Největší zájem 
byl o interaktivní soutěž „Hledá se skřítek“, kdy každý z účast-
níků této hry obdržel stolní deskovou naučně-poznávací hru 
pod stejnojmenným názvem určenou nejen pro děti, ale i do-
spělé  Během letních měsíců probíhal na internetových strán-
kách www msregion cz již 3  ročník fotosoutěže na podporu 
návštěvnosti webových stránek kraje na téma „Techno Trasa 
aneb NEJ technické atraktivity Moravskoslezského kraje“  Po-
kračovala také úspěšná spolupráce a prezentace Moravsko-
slezského kraje na vlnách rádia, novinkou pro rok 2012 se 
stala kampaň v multikinech, kraj se objevil i v reklamních 
rámečcích vlaků Pendolino  

V rámci zapojení Moravskoslezského kraje do celosvětové hry 
geocaching bylo „do provozu“ zapojeno již všech plánova-
ných 100 cachí (keší), jejichž umístění naleznete na webových 
stránkách www msgc cz  

V říjnu Moravskoslezský kraj získal první místo v kategorii Spo-
tů za „Promospot Moravskoslezského kraje – léto“ na 19  roč-
níku Národního filmového festivalu turistických filmů TOUR 
REGION FILM v Karlových Varech 

Na konci roku 2012 byla pro vysokou úspěšnost nasazena 
opět bannerová kampaň na nejnavštěvovanějším webovém 
portále v ČR – www seznam cz  

Tyto aktivity byly realizovány v rámci projektů „Moravskoslez-
ský kraj – kraj plný zážitků“ a „Moravskoslezský kraj – kraj 
plný zážitků II“  Oba tyto projekty jsou spolufinancovány Ev-
ropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 

V průběhu roku 2012, stejně jako v letech předešlých, se Mo-
ravskoslezský kraj snažil podporovat rozmanitost živé i hmot-
né kultury  V rámci dotačního Programu podpory aktivit 
v oblasti kultury bylo v roce 2012 evidováno 166 projektů 
s celkovým objemem požadovaných dotací na podporu všech 
projektů ve výši 17 630 862 Kč  Celková částka vyčleněná 
v rozpočtu kraje na program činila 4 mil  Kč a byla zastupi-
telstvem kraje rozdělena na podporu 32 projektů  Podpoře-
ny byly nejrůznější aktivity na celém území kraje a jednalo se 
o projekty přispívající k pozitivní prezentaci Moravskoslezské-
ho kraje a k obohacování jeho kulturního života  Realizací 
projektů bylo umožněno rovněž uchovávat a rozvíjet kulturní 
dědictví a tradice a kulturně využívat památky Moravskoslez-
ského kraje  Poskytnuté prostředky napomohly např  k realiza-
ci festivalů různých žánrů (16  festival „Další břehy“, Meziná-
rodní svatojánský folklórní festival Bystřice 2012, Mezinárodní 
varhanní festival VOX ORGANI, mezinárodní divadelní festival 
Bez hranic), k zajištění filmové přehlídky KINO NA HRANICI, 
krajské postupové přehlídky venkovských divadelních ochot-
nických souborů ŠTIVADLO 2012, akcí Noc kostelů a Ostrav-
ská muzejní noc, různých koncertů (např  adventních, roc-
kových), uvedení současných oper a videooper v Národním 
divadle moravskoslezském i vystoupení klaunů v nemocnicích  
Dále na svém únorovém zasedání zastupitelstvo kraje rozhod-
lo o poskytnutí dotací 18 žadatelům, kteří požádali o finanční 
podporu na kulturní akce krajského a nadregionálního 
významu v celkové výši 6 139 000 Kč, a o ponechání finanč-
ní rezervy ve výši 561 000 Kč, která byla použita na vybrané 
aktivity v oblasti kultury v průběhu roku 2012  K podpořeným 
akcím patřily např  Mezinárodní hudební festival Janáčkův 
máj, Colours of Ostrava, Shakespearovské slavnosti na Slez-
skoostravském hradě, Slezské dny v Dolní Lomné, Bezručova 
Opava 

V rámci Programu rozvoje muzejnictví se podařilo podpořit 
15 zajímavých projektů realizovaných 4 krajskými muzei a Ga-
lerií výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizací, 
a to celkovou částkou 1 540 000 Kč 

V Moravskoslezském kraji působí šest profesionálních di-
vadel (Divadelní společnost Petra Bezruče s r o ; Divadlo lou-
tek Ostrava, příspěvková organizace; Komorní scéna Aréna, 
příspěvková organizace; Národní divadlo moravskoslezské, 
příspěvková organizace; Slezské divadlo Opava, příspěvková 
organizace; Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organi-
zace) a jeden profesionální symfonický orchestr (Janáč-
kova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace), které po-
skytují veřejnou kulturní službu, a těm byly rozděleny (mimo 
krajské Těšínské divadlo, jehož provoz je převážně financován 

z rozpočtu kraje – 43 mil  Kč) finanční prostředky o celkovém 
objemu 5 mil  Kč na jejich činnost 

Dotační Program obnovy kulturních památek a památ-
kově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 
na rok 2012 byl vyhlášen za účelem zachování a zlepšení sta-
vu a kondice památkového fondu v kraji  Na realizaci dotač-
ního programu byla pro rok 2012 vyhrazena částka 5 500 tis  
Kč  Ve stanoveném termínu bylo přijato 50 žádostí o dotaci 
s celkovým požadavkem ve výši 13 330 tis  Kč  Podpořeno 
bylo celkem 23 projektů  Finanční prostředky směřovaly z vel-
ké části na opravy střech, výměnu střešních krytin, na obnovu 
a nátěry fasád či opravy oken např  budovy zámku v Ostra-
vě-Porubě, kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově, došlo také 
k zrestaurování varhan v kostele ve Fulneku a z dotace byly 
uhrazeny náklady na obnovu historických kachlových kamen 
na faře v Radkově, která je dnes majetkem obce 

Dále byly podpořeny regionální funkce knihoven, které 
v kraji mimo krajskou vědeckou knihovnu naplňuje 15 pově-
řených knihoven (podpora v celkové výši 14 135 tis  Kč) a kul-
turní aktivity formou individuálních dotací 

Nejvýznamnější počin na úseku 
památkové péče
Ve sledovaném období byl úspěšně dokončen unikátní pro-
jekt oživení některých objektů jedné ze čtrnácti národních 
kulturních památek v kraji, a to s finanční spoluúčastí MK ČR 
v programu IOP  Hlavním cílem projektu „Zpřístupnění a nové 
využití NKP Vítkovice“ byla reaktivace hlavních částí národ-
ní kulturní památky ve Vítkovicích (NKP), jejich zpřístupnění 
veřejnosti a následné využití potenciálu NKP pro edukativní 
a kulturně-společenské aktivity 

V rámci projektu byla realizována rekonstrukce a reaktivace tří zá-
kladních objektů vítkovické části národní kulturní památky „Důl 
Hlubina a koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren“:

• Vysoká pec č  1 se proměnila ve VP1 – naučnou prohlídko-
vou trasu po stopách výroby surového železa s překrásným 
výhledem na Ostravu a okolí  

• Plynojem byl citlivou vestavbou do jeho vnitřních prostor 
transformován na dnes hojně využívanou multifunkční 
halu GONG, kterou lze nazvat nevšedním centrem pro 
vzdělávací, konferenční, kulturní i společenské aktivity  

Kultura, 
památková péče 
a cestovní ruch
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Jedná se o tyto projekty:

Neinvestiční

Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji – 11 813 074 Kč,

Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském 
kraji – 797 770 Kč,

Zajištění vzdělávání v eGovernmentu – 2 325 690 Kč,

Rozvoj řízení lidských zdrojů na KÚ MSK – 7 305 560 Kč,

Vzdělávací systém zaměstnanců KÚ MSK – 4 027 750 Kč,

Intercultural learning on the field of music education (Mezinárodní výměna zkušeností v oblasti uměleckého školství) – 472 190 Kč,

Plánování sociálních služeb – cesta k vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb na území Moravskoslezského 
kraje – 10 735 530 Kč,

Moravskoslezský kraj – kraj plný zážitků – 34 443 870 Kč,

Spaces for learning – 481 470 Kč 

Investiční

Silnice 2009 – obchvat Opava – 556 313 420 Kč,

Přeložka komunikace III/4682 – Vendryně – 77 737 740 Kč,

Komunikace II/479 – ulice Českobratrská, III  stavba – 161 121 630 Kč,

Rekonstrukce úseku silnice Turzovka – Bílá – II  etapa – 16 735 600 Kč,

Mosty 2010 – 116 297 820 Kč,

Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p o  na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně – 20 939 380 Kč,

Vozidla pro život – 51 183 200 Kč,

Implementace soustavy NATURA 2000 v Moravskoslezském kraji – I  etapa – 5 447 220 Kč,

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha – 126 807 030 Kč,

Zpřístupnění území NKP Důl Hlubina – 2 701 970 Kč,

Zateplení Střední průmyslové školy stavební v Ostravě-Zábřehu – 24 395 954 Kč,

Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené v Ostravě-Porubě – 17 481 840 Kč 

Projekty zateplení – realizované příspěvkovými organizacemi

Zateplení vybraných objektů Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Střední odborného učiliště v Kopřivnici – 8 587 039 Kč,

Zateplení Střední školy technických oborů v Havířově – 51 069 518 Kč,

Zateplení Střední školy na ulici Kapitána Jasioka v Havířově – 14 175 858 Kč,

Zateplení Základní školy na ulici Na Vizině ve Slezské Ostravě – 16 953 408 Kč,

Zateplení Střední zdravotnická školy v Karviné – 18 785 235 Kč,

Zateplení Střední školy hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm – 19 780 440 Kč,

Zateplení Gymnázia a Střední odborné školy ve Frýdku-Místku na ulici Cihelní – 24 934 291 Kč,

Zateplení vybraných objektů Nemocnice Třinec – 11 896 858 Kč,

Zateplení Dětského domova v Janovicích u Rýmařova – 1 417 826 Kč,

Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – 48 438 386 Kč,

Zateplení OLÚ Metylovice-Moravskoslezského sanatoria – 14 098 080 Kč 

Regionální rozvoj 
a evropské projekty

Odbor evropských projektů v průběhu roku 2012 ukončil 9 neinvestičních pro-
jektů s celkovými výdaji 72 402 904 Kč a 12 investičních projektů s celkovými 
výdaji 1 365 421 949 Kč, metodicky a finančně zaštíťoval 11 ukončených projek-
tů zateplení budov realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje v celkových 
výdajích 230 136 939 Kč, kde se finančně podílel na financování vlastního podílu 
příspěvkových organizací a neuznatelných výdajích projektů 
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Leden

11. ledna pod záštitou náměstků hejtmana kraje pro oblast 
školství Mgr  Věry Palkové a oblast sociálních věcí Ing  RSDr  
Svatomíra Recmana se uskutečnila konference s názvem 
„Možnosti spolupráce sociálních služeb a školství při začle-
ňování dětí do běžných škol“  Účastníci konference se zamě-
řili na vytvoření podmínek pro zdravotně postižené děti, aby 
bylo naplňováno jedno ze základních práv rovného přístupu 
ke vzdělání 

12.–15. ledna se Moravskoslezský kraj po jedenácté prezen-
toval na největším veletrhu cestovního ruchu ve střední Evro-
pě Regiontour a GO 2012 v Brně  Expozice našeho kraje byla 
vytvořena v rámci projektu „Moravskoslezský kraj – kraj plný 
zážitků“  

19. ledna navštívil obchodní rada Rakouského velvyslanectví 
Dr  Nikolaus Seiwald Moravskoslezský kraj 

29. ledna byla zahájená 5  zimní olympiáda dětí a mládeže 
2012, hostitelem byl Moravskoslezský kraj  Ostrava, Bílá, Fren-
štát pod Radhoštěm a Pustevny přivítaly celkem 1300 mladých 
sportovců do 16 let, jejich trenéry a vedoucí výprav  Sportovci 
se utkali v jedenácti sportovních disciplínách  

30. ledna byla vyhlášena a předána Cena hejtmana Morav-
skoslezského kraje za společenskou odpovědnost – za rok 
2011  V kategorii do 50 zaměstnanců zvítězila společnost LR 
Health and Beauty Systém, v kategorii do 250 zaměstnanců 
bylo vyhlášeno město Třinec a ve třetí kategorii nad 250 za-
městnanců pak ocenění získala akciová společnost OKD  

Únor

9.–12. února se Moravskoslezský kraj prezentoval na veletrhu 
cestovního ruchu „HOLIDAY WORLD 2012 v Praze 

10. února navštívil velvyslanec Indické republiky J  E  Venkate-
san Ashok Moravskoslezský kraj 

28. února navštívil velvyslanec Španělska J  E  Pascual Navarro 
Moravskoslezský kraj 

Březen

6. března Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Všesportov-
ním kolegiem Moravskoslezského kraje ocenil za vynikající 
sportovní výkony a výchovu sportovců Moravskoslezského 
kraje v roce 2011 nejúspěšnější sportovce, sportovní družstva, 
trenéry a cvičitele  Tradiční slavnostní předání ocenění se usku-
tečnilo letos již po desáté 

2. března na tiskové konferenci pořádané u příležitosti pre-
zentace Moravskoslezského kraje na veletrhu cestovního ru-
chu Dovolená a region v Ostravě byly představeny novinky 
2  ročníku projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“, který 
vznikl na podporu gastroturistiky v Moravskoslezském kraji 

6.–9. března proběhla ve Festivalovém paláci francouzského 
Cannes největší evropská přehlídka nemovitostí a investičních 
příležitostí, veletrh MIPIM  Mezi evropskými regiony a městy 
se snažil posílit svou pozici a přitáhnout pozornost zahranič-
ních investorů také Moravskoslezský kraj  Zástupci kraje spolu 
s Ostravou a Brnem také vystoupili při panelové diskusi „Čes-
ká republika – dynamická země střední Evropy“ 

16. března proběhlo za účasti náměstka hejtmana pro regi-
onální rozvoj Mariana Lebiedzika a náměstka hejtmana pro 
cestovní ruch Jiřího Vzientka pracovní setkání s předsedou 
Doněcké oblastní rady Andrejem Michajlovičem Fedorukem 
a dalšími představiteli oblasti  

22. března bylo slavnostně podepsáno memorandum, jehož 
obsahem je společná podpora požadavku Moravskoslezského 
kraje a Žilinského samosprávného kraje na zařazení koridoru 
Ostrava – Žilina do transevropské dopravní sítě TEN-T  Slav-
nostního aktu se zúčastnil hejtman Moravskoslezského kraje 
Jaroslav Palas, předseda Žilinského samosprávného kraje Juraj 
Blanár a další představitelé obou krajů 

27. března se uskutečnilo ocenění pedagogických pracovníků 
škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji  Slavnostní 
atmosféru umocnily prostory Minoritského kláštera v Opavě, 
kde se setkali ocenění učitelé a významní představitelé kraje, 
krajského úřadu, měst a obcí, ve kterých ocenění působí 

Duben

13. dubna proběhlo v AULE Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sest-
ra Moravskoslezského kraje, které se zúčastnil také náměstek 
hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Karel 
Konečný  

25.–27. dubna prezident republiky Václav Klaus s chotí Livií 
zavítal na třídenní návštěvu Moravskoslezského kraje 

Květen

3. května navštívila Její Jasnost Maria-Pia Kothbauer, prin-
cezna Lichtentein, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně 
Knížectví Lichtenštein pro Českou republiku a Rakousko Mo-
ravskoslezský kraj 

21. května Moravskoslezský kraj, jako jeden z nejúspěšněj-
ších žadatelů z České republiky o dotace z finančního nástroje 
LIFE, uspořádal mezinárodní konferenci v ostravském hotelu 
VISTA  Důstojně se tak přihlásil k oslavě 20  výročí existence 
programu LIFE – finančního nástroje, kterým Evropská komise 
podporuje projekty zaměřené na ochranu životního prostředí 

Červen

12. června zahájila delegace z vietnamské provincie Binh Thu-
an dvoudenní návštěvu Moravskoslezského kraje  Prvním nav-
štíveným místem byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
kde hosty v čele s předsedou lidového výboru provincie Le Tien 
Phuongem přivítal hejtman kraje Jaroslav Palas 

18. června byli hosté Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě 
svědky vyhlašování výsledků šestého ročníku soutěže STAVBA 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2011, která se každoročně 
koná pod záštitou hejtmana kraje  

Červenec

31. července Moravskoslezský kraj vydal novou publikaci 
s názvem „Hipostezky v Moravskoslezském kraji“, publikace 
představuje prvotní výstup stejnojmenného projektu na pod-
poru koňské turistiky a jezdectví  Sestává ze dvou částí  První 
částí je brožurka s přehledem rančů, stájí a dalších spolupra-
cujících subjektů poskytujících služby v oblasti hipoturistiky  
Druhou částí publikace je mapa hipostezek na území Morav-
skoslezského kraje 

Srpen

1. srpna Moravskoslezský kraj vydal novou publikaci s ná-
zvem „Turistický průvodce Moravskoslezského kraje“, který 
všem návštěvníkům našeho regionu ukáže možnosti, jak trávit 
svůj volný čas u nás  Tato zcela nová publikace má podobu 
turistického bedekru s mapkou, který si klade za cíl informo-
vat návštěvníky komplexně o všech dostupných atraktivitách 
v našem kraji a o možnostech trávení volného času u nás 

Září

5. září na zasedání zastupitelstva kraje ředitel Krajského úřa-
du Moravskoslezského kraje Jaroslav Soural slavnostně převzal 
od certifikačního orgánu mezinárodně platné osvědčení  Vyvr-
cholilo tak 18měsíční úsilí krajského úřadu o nastavení systé-
mu řízení instituce, které je prokazatelně přívětivé k životnímu 
prostředí a navazuje na aktivity, které v této oblasti úřad běžně 
činil již řadu let  Celý proces byl završen zavedením systému 
EMAS  Tento systém má zaveden v České republice v rámci 
krajských úřadů pouze Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Významné 
události
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Říjen

4.–6. října se v Průmyslovém paláci Výstaviště v Praze - Hole-
šovicích konal 1  ročník veletrhu PAMÁTKY 2012  Jednalo se 
o specializovaný oborový veletrh, který se zabýval především 
možnostmi regenerace, financování a využití památek  Ná-
vštěvníci stánku Moravskoslezského kraje si tak mohli pro-
hlédnout připravené grafické panely s památkami, které se 
v posledních letech podařilo „vrátit do života“: Dolní oblast 
Vítkovice, zámek Kunín, kostel sv  Josefa ve Fulneku a Archeo-
park v Chotěbuzi-Podoboře, a seznámit se i s dalšími památ-
kami našeho regionu 

19. října došlo k slavnostnímu předání ocenění v soutěži 
„Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ a „Neúspěšnější 
žáci středních škol v Moravskoslezském kraji“ na Janáčkově 
konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě za přítomnosti náměstky-
ně hejtmana pro oblast školství Věry Palkové a ředitele Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje Jaroslava Sourala, kteří 
úspěšným žákům a školám předali věcné dary v celkové hod-
notě 200 tis  Kč 

30. října ocenila náměstkyně hejtmana Moravskoslezského 
kraje Mgr  Věra Palková čtyři talentované studenty, kteří kraj 
a Českou republiku úspěšně reprezentovali na mezinárodních 
sportovních a vědomostních olympiádách 

Listopad

26. listopadu navštívil generální konzul Ruské federace pan 
Andrej Jevgeněvič Šaraškin Moravskoslezský kraj 

Prosinec

4. prosince bylo příspěvkové organizaci Domovu Odry v Se-
nátu Parlamentu České republiky uděleno velmi prestižní oce-
nění „Cena kvality v sociální péči“ v kategorii Poskytovatelé 
služeb pro seniory, subkategorie Pobytové služby  Projekt je 
součástí Strategických projektů Rady kvality ČR v rámci Ná-
rodní politiky kvality a v sociálním sektoru je to jedno z nejvý-
znamnějších ocenění  

6. prosince hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav No-
vák slavnostně předal jednotkám sboru dobrovolných hasičů 
vybraných obcí a také Hasičskému záchrannému sboru MSK 
novou speciální techniku za 7 826 985,60 Kč  Slavnostního 
aktu se zúčastnilo 15 zástupců obdarovaných obcí, jakožto 
zřizovatelů jednotek sboru dobrovolných hasičů 

12. prosince byla slavnostně pokřtěna v pořadí již druhá 
kuchařka krajových specialit, která byla sestavena z receptů 
zaslaných do 2  ročníku kulinářské soutěže „Jak šmakuje Mo-
ravskoslezsko“ 

20. prosince podepsali na krajském úřadu v Ostravě hejtman 
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák spolu se svým prv-
ním náměstkem Josefem Babkou, dále pak prezident Českého 
svazu ledního hokeje Tomáš Král, viceprezident hokejového 
svazu Aleš Pavlík, primátor statutárního města Ostrava Petr 
Kajnar a jeho náměstek Martin Štěpánek „Memorandum 
o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro Mistrovství svě-
ta v ledním hokeji 2015 v České republice“ 

18. prosince navštívil velvyslanec Ázerbájdžánské republiky 
v České republice J  E  Tahir T  Taghizadeh Moravskoslezský 
kraj 

Významné 
události
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Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č  22/1837 ze dne 14  12  2011 rozpočet kraje na rok 2012  
Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 9 019 403 tis  Kč, a to jako schodkový  Schválený objem 
zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 6 932 099 tis  Kč a financováním ve výši 2 087 304 tis  Kč 

Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 4 543 700 tis  Kč, nedaňové příjmy ve výši 169 400 tis  Kč, kapi-
tálové příjmy ve výši 79 409 tis  Kč a přijaté dotace ve výši 2 139 590 tis  Kč  Schválený rozpočet výdajů ve výši 9 019 403 tis  Kč 
se členil na běžné výdaje ve výši 4 787 612 tis  Kč a kapitálové výdaje ve výši 4 231 791 tis  Kč 

V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných orgány kraje k navýšení rozpočtu kraje, a to rozpočtu 
příjmů o 9 335 945 tis  Kč na 16 268 044 tis  Kč a rozpočtu výdajů o 9 686 464 tis  Kč na 18 705 867 tis  Kč  Bylo provedeno 
442 rozpočtových opatření, všechny byly schváleny radou kraje v rozsahu jejího svěření 

K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze za-
hraničí v celkovém objemu 9 471 766 tis  Kč  Jednalo se především o část dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi 
ve výši 9 066 909 tis  Kč  Naproti tomu z důvodu posunutí realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů došlo 
v upraveném rozpočtu ke snížení zdrojové stránky (příjmy a financování) a výdajové stránky rozpočtu o 1 916 622 tis  Kč  K vý-
znamné úpravě rozpočtu došlo dále zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2011 ve výši 1 324 075 tis  Kč 
a v rámci účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje souvisejícím zapojením prostředků úvěru ČSOB na předfinancování 
akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 154 044 tis  Kč  K úpravě pouze výdajové části upraveného 
rozpočtu pak došlo snížením rozpočtovaného úvěrového rámce od Evropské investiční banky z důvodu časového zpoždění při 
realizaci financovaných investičních akcí o 76 190 tis  Kč  Zbývající rozpočtová opatření neměla významný dopad na celkovou 
výši rozpočtu kraje 

V průběhu roku 2012 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z –2 087 304 tis  Kč 
na –2 437 823 tis  Kč  Ve skutečnosti však dosáhlo k 31  12  2012 saldo příjmů a výdajů částky –418 820 tis  Kč, což je výsle-
dek o 2 019 003 tis  Kč lepší, než se předpokládalo  Tento výsledek však neodpovídá výši zůstatku prostředků na účtech kraje, 
který bez započtení prostředků peněžních fondů nezapojených do rozpočtu kraje k 31  12  2012 činil 1 827 388 tis  Kč, a to 
z důvodu rozdílné výše upraveného rozpočtu a skutečnosti u financujících položek  

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

Příjmy a výdaje kraje v roce 2012 v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč)
 

třída schválený 
rozpočet

upravený 
rozpočet

skutečnost 
k 31. 12. 2012

% plnění/ 
čerpání ur

PŘÍJMY celkem 6 932 099 16 268 044 16 402 816 100,8
z toho:
daňové příjmy 4 543 700 4 371 152 4 513 581 103,3

nedaňové příjmy 169 400 218 761 247 439 113,1

kapitálové příjmy 79 409 66 776 66 888 100,2

přijaté dotace 2 139 590 11 611 356 11 574 909 99,7

VÝDAJE celkem 9 019 403 18 705 867 16 821 636 89,9
z toho:
běžné výdaje 4 787 612 15 847 528 14 909 261 94,1

třída schválený 
rozpočet

upravený 
rozpočet

skutečnost 
k 31. 12. 2012

% plnění/ 
čerpání ur

kapitálové výdaje 4 231 791 2 858 339 1 912 375 66,9

SALDo příjmů a výdajů –2 087 304 –2 437 823 –418 820 x
FINANCoVÁNÍ celkem 2 087 304 2 437 823 418 820 x
z toho:
 – zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hos-
podaření roku 2011 625 821 1 949 896 79 764 x

 – nahrazení vlastních prostředků úvěrovými zdroji u akcí repro-
dukce majetku kraje 0 –70 000 0 x

 – převod do Fondu životního prostředí MSK 0 –42 744 0 x

 – zapojení Fondu životního prostředí MSK 0 5 789 5 789

 – čerpání úvěru od EIB na financování projektů Moravia-Silesia 
Regional Infra II 1 000 000 600 000 600 000 x

 – úhrada splátky jistiny úvěru od EIB –110 000 –110 000 –110 000 x

 – úhrada splátky návratných finančních prostředků od SFDI –133 395 –131 882 –131 882 x

 – čerpání úvěru ČSOB na předfinancování akcí spolufinancova-
ných z evropských fin  zdrojů 1 313 404 544 594 276 508 x

 – úhrada splátky části úvěru od ČSOB –608 526 –307 830 –301 033 x

 – saldo krátkodobých devizových operací 0 0 –5 x

 – nerealizované kurzové rozdíly 0 0 –319 x

Výsledek hospodaření běžného účetního období uvedený ve Výkazu zisku a ztráty představuje zisk ve výši 188 810 tis  Kč  Tento 
údaj vyjadřuje zcela jiný rozměr hodnocení hospodaření Moravskoslezského kraje, neboť jsou v něm obsaženy všechny aspekty 
akruálního principu zobrazování ekonomických skutečností  Akruální princip znamená, že se veškeré hospodářské operace 
účtují, ale hlavně také vykazují (zobrazení ve výkazech účetních závěrek) v období, kdy se uskutečnily, bez ohledu na to, zda 
a kdy byly zaplaceny  Na rozdíl od údaje o celkovém zůstatku finančních prostředků v rámci rozpočtového hospodaření, jenž 
uvádí pouze porovnání mezi přijatými platbami na účtech kraje a platbami z účtů vyplacenými, vypovídá účetní hospodářský 
výsledek mj  o výkonnosti účetní jednotky, neboť jsou náklady přiřazovány k výnosům, pro jejichž zajištění byly náklady vynalo-
ženy  Zastupitelstvo kraje rozhodlo použít výsledek hospodaření roku 2012 převedením na účet Výsledek hospodaření minulých 
účetních období 

Podrobnější informace o hospodaření kraje za rok 2012 jsou obsaženy v Závěrečném účtu Moravskoslezského kraje za rok 2012 
a v Účetní závěrce Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31  12  2012, obsahující Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu 
účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územ-
ních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12M) 

Zastupitelstvo na svém 4. zasedání dne 20. 6. 2013 schválilo Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2012, 
Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2012 a souhlasilo s celoročním hospodařením 
Moravskoslezského kraje za rok 2012 bez výhrad.

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2012 a Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31  12  2012 
jsou uveřejněny na webových stránkách internetového serveru kraje (www kr-moravskoslezsky cz) 

Základní údaje 
o rozpočtovém hospodaření 
kraje za rok 2012
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Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitá-
lové příjmy a přijaté dotace  Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2012 
ve výši 9 019 403 tis  Kč  V upraveném rozpočtu k 31  12  2012 počítal kraj s příjmy v celkové výši 16 268 044 tis  Kč  Příjmy 
byly plněny celkově na 100,8 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů 

V roce 2012 došlo k nenaplnění některých plánovaných příjmů z dotací u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdro-
jů v celkové výši 35 643 tis  Kč  Nenaplnění příjmů bylo způsobeno zejména změnami harmonogramů realizace projektů (ve výši 
29 655 tis  Kč) a z důvodu prohlášení neuznatelnosti části realizovaných výdajů ze strany řídících orgánů (ve výši 5 988 tis  Kč) 

Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní, správní poplatky a příjmy z licencí pro kamionovou dopravu  V roce 2012 
dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 4 511 353 tis  Kč, tj  103 % upraveného rozpočtu 

Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2012 (v tis. Kč)

daň schválený 
rozpočet

upravený 
rozpočet

skutečnost 
k 31. 12. 2012

plnění ur 
(%)

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 980 000 950 800 1 030 920 108,4

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 22 000 22 000 17 949 81,6

Daň z příjmů fyzických osob srážková 98 000 98 000 112 744 115,0

Daň z příjmů právnických osob 1 020 000 1 020 000 1 105 927 108,4

Daň z příjmů právnických osob za kraje 12 000 14 860 14 858 100,0

Daň z přidané hodnoty 2 410 000 2 263 000 2 228 955 98,5

Celkem 4 542 000 4 368 660 4 511 353 103,3

Daň z příjmů právnických osob za kraje (14 858 tis  Kč) byla v roce 2012 hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým 
poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty 

Příjmy z podílu kraje na ostatních sdílených daních dosáhly v roce 2012 částky 4 496 495 tis  Kč  Schválený rozpočet na rok 2012 
počítal s příjmy ze sdílených daní ve výši 4 530 000 tis  Kč, v průběhu roku 2012 byl rozpočet snížen na 4 353 800 tis  Kč z důvodu 
nižšího plnění příjmů z daně z přidané hodnoty v roce 2012 oproti původnímu předpokladu  Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů 
ze sdílených daní oproti upravenému rozpočtu o 3 % z důvodu významného přeplnění u daní z příjmů fyzických a právnických osob  
Tyto přeplněné příjmy ve výši 142 693 tis  Kč jsou součástí nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2012 

Na rozpočty krajů v roce 2012 měla negativní vliv změna zákona č  243/2000 Sb , o rozpočtovém určení výnosů některých daní 
územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), kdy od ledna roku 2012 do-
šlo ke snížení podílu, kterým se kraje a obce podílejí na celostátním hrubém výnosu u DPH (u krajů z 8,92 % na 8,29 %), a to 
z důvodu zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 %  Tento výnos měl být směřován pouze na financování důchodové refor-
my  Přestože se předpokládalo, že úprava podílu krajů a obcí u DPH nepovede k poklesu inkasa u této daně, Moravskoslezský 
kraj zaznamenal v roce 2012 z důvodu poklesu ekonomiky u této daně propad inkasa o 5,6 % (133 240 tis  Kč) ve srovnání 
s rokem 2011  Oproti tomu došlo k meziročnímu nárůstu inkasa u daní z příjmů fyzických a právnických osob v celkové výši 
151 183 tis  Kč  V absolutním vyjádření se na tomto nárůstu podílela především daň z příjmů právnických osob, jejíž inkaso 
meziročně narostlo o 111 178 tis  Kč  Meziročně tedy došlo k nárůstu celkových příjmů ze sdílených daní o 17 943 tis  Kč 

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2012 objemu 247 439 tis  Kč, tj  plnění na 113 % upraveného rozpočtu 

Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2012 (v tis. Kč)

druh příjmu upravený 
rozpočet

skutečnost 
k 31. 12. 2012

plnění ur (%)

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 70 916 70 568 99,5

Příjmy z úroků 30 138 47 076 156,2

Odvody příspěvkových organizací kraje 24 296 24 296 100,0

Příjmy z pronájmu 21 823 21 834 100,1

Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 21 772 145,1

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, případně jinými 
veřejnými rozpočty a ostatní přijaté vratky transferů 16 227 19 370 119,4

Přijaté sankční platby 11 708 12 894 110,1

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 159 10 186 100,3

Přijaté pojistné náhrady 5 299 5 342 100,8

Ostatní nedaňové příjmy 5 656 5 299 93,7

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 950 2 967 100,6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 893 2 787 96,3

Příjmy

Srovnání objemu jednotlivých sdílených daní

Daň z přidané hodnoty – 49,4 % 

Daň z příjmů fyzických 
osob srážková – 2,5 %

Daň z příjmů právnických 
osob – 24,5 %

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

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

Daň z příjmů právnických osob za kraje — 0,3 % 
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druh příjmu upravený 
rozpočet

skutečnost 
k 31. 12. 2012

plnění ur (%)

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných 
subjektů 1 450 1 450 100,0

Příjmy z prodeje majetku 136 1 484 1 095,2

Příjmy z prodeje zboží 109 109 100,0

Kursové rozdíly v příjmech 0 2 x

Přijaté neinvestiční dary 1 1 100,0

Nedaňové příjmy celkem 218 761 247 439 113,1

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly v roce 2012 splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí 
od příspěvkových organizací kraje  Příspěvkové organizace působící v odvětví sociálních věcí, školství a zdravotnictví vrátily 
ve stanoveném termínu dle zákona č  250/2000 Sb , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpi-
sů, návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2012 v úhrnné výši 70 568 tis  Kč  V odvětví sociálních věcí byly příspěvkovými 
organizacemi vráceny poskytnuté návratné finanční výpomoci v celkové výši 65 000 tis  Kč  Tyto výpomoci byly organizacím 
poskytnuty k zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č  108/2006 Sb , 
o sociálních službách  V odvětví školství a zdravotnictví se jednalo o vrácení návratných finančních výpomocí poskytnutých pří-
spěvkovým organizacím k zajištění přenesení daňové povinnosti v rámci realizovaných projektů energetických úspor 

K dalším každoročně významným nedaňovým příjmům patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje  Tyto příjmy dosáhly v roce 
2012 výše 47 076 tis  Kč  U příjmů z úroků došlo v meziročním srovnání k nárůstu o 12 % i přes skutečnost, že úrokové sazby byly 
v průběhu roku 2012 na historickém minimu  Takto významné hodnoty inkasovaných úroků bylo dosaženo zejména trvale dobrou 
spoluprací s bankami, což přispělo ke skutečnosti, že i přes výrazné poklesy úrokových sazeb v průběhu roku 2012 bylo zachováno 
alespoň přiměřené úrokové zhodnocení, a to ať využitím samostatných produktů (duplo účet, termínovaný vklad, municipální konta 
apod ), nebo napojením účtů např  do systému cash-poolingu, který kraji i napojeným příspěvkovým organizacím umožňuje dosáh-
nout vyššího úrokového zhodnocení běžných účtů  Uvedené vyžaduje soustavné řízení cash-flow tak, aby potřebná likvidita byla 
na účty převáděna až k okamžiku skutečné úhrady s tím, že do této doby se finanční prostředky zhodnocují na lépe úročených účtech 

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví školství a sociálních věcí dosáhly celkové výše 24 296 tis  Kč  Z toho byly na-
plňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 23 908 tis  Kč a odvody zůstatků bankov-
ních účtů ze zrušených příspěvkových organizací a převody za porušení rozpočtové kázně v odvětví školství ve výši 388 tis  Kč 

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 66 888 tis  Kč, tj  na 100 % upraveného rozpočtu 

Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2012 (v tis. Kč)

druh příjmu upravený 
rozpočet

skutečnost 
k 31. 12. 2012

plnění ur (%)

Příjmy z prodeje pozemků 29 458 29 460 100,0

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 12 071 12 181 100,9

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 17 17 100,0

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 10 000 10 000 100,0

Ostatní investiční příjmy 15 230 15 230 100,0

Kapitálové příjmy celkem 66 776 66 888 100,2

Přijaté dotace

V roce 2012 přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 11 586 069 tis  Kč, tj  99,9 % upraveného rozpočtu, z toho:

• účelově z jednotlivých kapitol státního rozpočtu 10 669 463 tis  Kč (z toho v rámci souhrnného dotačního vztahu 
113 129 tis  Kč),

• od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 862 470 tis  Kč,
• od cizích států 18 231 tis  Kč,
• od Národního fondu 33 431 tis  Kč,
• od mezinárodních institucí 429 tis  Kč,
• od ostatních rozpočtů ústřední úrovně 1 310 tis  Kč a
• od veřejných rozpočtů územní úrovně (kraje a obec) 735 tis  Kč 

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

Objemy přijatých dotací v roce 2012 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující 
tabulce 

objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2012 (v tis. Kč)

poskytovatel dotace přijato 
v roce 2012

Kapitola státního rozpočtu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10 143 065
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 478 005

Ministerstvo dopravy 198 587
Ministerstvo práce a sociálních věcí 96 830
z toho ISPROFIN: 22 113

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 59 147

Ministerstvo pro místní rozvoj 11 887
z toho ISPROFIN: 8 587

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 3 299

Ministerstvo financí 122 502
z toho Souhrnný dotační vztah 113 129

z toho ISPROFIN: 845

Ministerstvo životního prostředí 42 235
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 42 092

Ministerstvo zemědělství 21 302
Ministerstvo vnitra 17 643
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 9 622

Ministerstvo zdravotnictví 10 231
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 3 414

Ministerstvo kultury 2 925
z toho ISPROFIN: 560

Příjmy
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poskytovatel dotace přijato 
v roce 2012

Státní fond životního prostředí 1 907
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 1 091

Úřad vlády České republiky 350
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 10 669 463
ostatní zdroje: 
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 862 470
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 862 470

Cizí státy 18 231
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 18 122

Národní fond 33 431
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 33 431

Mezinárodní instituce 429
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 429

ostatní rozpočty ústřední úrovně 1 310
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 1 310

Kraje v rámci ČR 717
z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 422

obce v rámci ČR 18
CELKEM ostatní zdroje 916 606
CELKEM PŘIJATÉ DoTACE 11 586 069
z toho ISPROFIN: 32 105

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 1 512 855

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2012 ve výši 9 019 403 tis  Kč  
Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31  12  2012 výše 18 705 867 tis  Kč, z toho běžných výdajů 15 847 528 tis  Kč a kapi-
tálových výdajů 2 858 339 tis  Kč  Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými 
nedaňovými příjmy a zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2011  

Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2012 (v tis. Kč)

druh výdaje rozpočet na rok 2012 skutečnost 
k 31. 12. 2012

čerpání ur (%)

schválený upravený

Běžné výdaje 4 787 612 15 847 528 14 909 261 94,1

Kapitálové výdaje 4 231 791 2 858 339 1 912 375 66,9

Výdaje celkem 9 019 403 18 705 867 16 821 636 89,9

Skutečné čerpání výdajů k 31  12  2012 dosáhlo výše 16 821 636 tis  Kč, což představuje plnění na 90 % upraveného rozpočtu  
Běžné výdaje byly čerpány na 94 % a kapitálové výdaje na 67 % upraveného rozpočtu 

Příjmy Výdaje

Struktura skutečných výdajů Moravskoslezského kraje v roce 2012

Běžné výdaje – 89 % 

Kapitálové výdaje – 11 % 
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Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2012 (v tis. Kč)
 

odvětví rozpočet na rok 2012 skutečnost 
k 31. 12. 2012

čerpání ur (%)

schválený upravený

Doprava 4 503 081 3 411 529 3 205 308 94,0

Krizové řízení 65 505 133 021 102 494 77,1

Kultura 267 935 245 802 234 957 95,6

Prezentace kraje a ediční plán 21 140 22 632 16 529 73,0

Regionální rozvoj 188 080 324 128 170 630 52,6

Cestovní ruch 61 937 85 196 52 372 61,5

Sociální věci 552 785 460 624 359 355 78,0

Školství 1 294 960 11 715 071 11 225 454 95,8

Územní plánování a stavební řád 2 100 6 840 4 146 60,6

Zdravotnictví 1 203 075 1 089 665 788 177 72,3

Životní prostředí 130 265 173 619 112 075 64,6

Finance a správa majetku 224 176 573 944 122 996 21,4

Činnost zastupitelstva kraje 40 412 36 344 31 322 86,2

Vlastní správní činnost kraje 455 629 416 993 386 402 92,7

Ostatní 8 323 10 460 9 420 90,1

Výdaje celkem 9 019 403 18 705 867 16 821 636 89,9

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2012 dosáhly celkové výše 
2 418 740 tis  Kč, z toho investiční prostředky ve výši 2 237 424 tis  Kč a neinvestiční prostředky ve výši 181 316 tis  Kč  Sku-
tečné čerpání představovalo 72,2 % rozpočtovaných výdajů  Součástí byly i výdaje financované z dotace přijaté ze státního 
rozpočtu v rámci informačního systému programového financování ve výši 30 700 tis  Kč a finanční prostředky z evropských 
finančních zdrojů určených na financování reprodukce majetku ve výši 1 202 010 tis  Kč  

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

reprodukce majetku kraje 2012

upravený 
rozpočet

skutečnost čerpání 
rozpočtu v %

Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů 738 978,2 513 262,2 69,5

Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu 31 072,3 30 700,1 98,8

Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů 1 648 689,9 1 202 009,5 72,9

Celkem 2 418 740,4 1 745 971,8 72,2

Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů 

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č  22/1837 ze dne 14  12  2011 schválilo na oblast reprodukce majetku kraje částku 
588 936 tis  Kč  V průběhu roku 2012 byl rozpočet navýšen na částku 738 978 tis  Kč  Čerpání výdajů na reprodukci majetku 
kraje v jednotlivých odvětvích k 31  12  2012 činilo 513 262 tis  Kč, tj  69,5 % upraveného rozpočtu 

Výdaje Reprodukce 
majetku kraje

Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje  
v roce 2012

Školství – 66,7 % 

Kultura – 1,4 % 

Zdravotnictví – 4,7 % 

Životní prostředí – 0,7 % 

Sociální věci – 2,1 % 
Krizové řízení – 0,6 % 
Cestovní ruch – 0,3 % 

Všeobecná veřejná správa a služby – 2,5 % 
Ostatní – 0,9 % 

Regionální rozvoj – 1,0 % 

Doprava – 19,1 % 

Podíl výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích  
v roce 2012

Doprava – 54,0 % 

Činnost krajského úřadu 
a zastupitelstva kraje – 1,6 % 

Zdravotnictví – 14,0 % 

Krizové řízení – 1,0 % 
Kultura – 1,0 % 

Cestovní ruch – 0,1 % 

Sociální věci – 4,0 % 

Školství – 24,0 % 

Územní plánování 
a stavební řád – 0,3 % 
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Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu

V roce 2012 se kraj zapojil do jednotlivých programů v rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN) 
a byly mu poskytnuty dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v celkové ve výši 31 072 tis  Kč  Skutečné čerpání poskyt-
nutých dotací činilo 30 700 tis  Kč, což představuje 98,8 % poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu  Koneč-
ným příjemcem investiční a neinvestiční dotace v rámci jednotlivých programů byl Moravskoslezský kraj 

Vyhlášené programy v rámci informačního systému programového financování ISPRoFIN a jejich čerpání (v tis. Kč) 

program poskytnuto čerpáno

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou 8 959,6 8 587,4

Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 22 112,7 22 112,7

Celkem 31 072,3 30 700,1

Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů

Objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na rok 2012 na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evrop-
ských finančních zdrojů činil 3 357 247 tis  Kč  V průběhu roku 2012 byl rozpočet upraven na částku 1 648 690 tis  Kč 

Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2012 (v tis. Kč)

odvětví 2012

schválený 
rozpočet

upravený 
rozpočet

skutečnost čerpání ur 
(%)

Doprava 2 100 732,0 898 635,1 780 453,0 86,8

Krizové řízení 0,0 9 388,6 9 388,6 100,0

Regionální rozvoj 0,0 2 782,1 2 422,1 87,1

Cestovní ruch 1 000,0 1 148,8 148,8 13,0

Sociální věci 232 902,0 104 276,4 59 539,9 57,1

Školství 377 340,0 251 060,6 124 966,4 49,8

Zdravotnictví 588 337,0 373 149,5 222 878,4 59,7

Životní prostředí 7 100,0 769,7 575,7 74,8

Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 49 836,0 7 479,2 1 636,7 21,9

Celkem 3 357 247,0 1 648 689,9 1 202 009,5 72,9

Na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (včetně majetku pořízeného formou 
investičních dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje) spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů bylo 
vynaloženo k 31  12  2012 celkem 1 202 010 tis  Kč  Částka zahrnuje veškeré investiční výdaje spolufinancované z evropských 
finančních zdrojů  Z celkové částky byly vynaloženy v rámci informačního systému programového financování (ISPROFIN) finanč-
ní prostředky ve výši 64 660 tis  Kč  Část těchto finanční prostředků byla kraji poskytnuta ze státního rozpočtu předem, to je 
před uskutečněním úhrady faktury a část kraj obdržel nebo ještě obdrží až na základě žádosti o dotaci 

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační programy každoročně od roku 2002 a jejich tematika se mění v závislosti na potřebách 
finanční podpory v daných odvětvích  V roce 2012 byly vyhlášeny dotační programy v odvětví dopravy, kultury, regionálního 
rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, územního plánování a stavebního řádu, zdravotnictví, životního prostředí  
Výběr projektů a poskytování dotací probíhá na základě jednotného a závazného vnitřního předpisu „Postupy vyhlašování do-
tačních programů a poskytování veřejné finanční podpory v rámci dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ 

V případech, kdy nebylo možné v roce 2012 již podpořit projekty v rámci dotačních programů (zejména z důvodu, že nespl-
ňovaly plně všechny podmínky dotačních programů, nebo byl příjem žádostí do dotačního programu již ukončen), poskytoval 
Moravskoslezský kraj individuální dotace  Individuální dotace byly poskytovány v odvětví dopravy, krizového řízení, kultury, 
prezentace kraje a edičního plánu, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, životního 
prostředí, financí a správy majetku 

Dotační programy

Pro rok 2012 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 213 265 tis  Kč  V prů-
běhu roku byla tato částka navýšena na 337 154 tis  Kč a vyčerpáno bylo 58,4 % těchto prostředků  Nevyčerpané prostředky 
byly z větší části účelově převedeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2013  

Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2012 a délka jejich financování

odvětví název dotačního programu délka jeho 
financování

Doprava Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích 2012–13

Kultura

Program podpory aktivit v oblasti kultury 2012

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslez-
ském kraji 2012

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslez-
ského kraje 2012

Regionální rozvoj

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

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007–12, 2010–12, 
2011–13, 2012–13

Program na podporu přípravy projektové dokumentace
2006–13, 2007–13, 
2010–13, 2011–13, 
2012–13

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2009–15, 2010–12,  
2011–13, 2012–13

Podpora místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012–13

Cestovní ruch

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2011–12, 2012–13

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2011–12, 2012–13

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2010–13, 2012–13

Sociální věci

Program protidrogové politiky kraje 2012

Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2012

Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2012

Reprodukce 
majetku kraje Dotační programy 

a individuální dotace
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odvětví název dotačního programu délka jeho 
financování

Sociální věci
Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb 
v Moravskoslezském kraji 2012

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 2012

Školství

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 2011–12

Podpora aktivit v oblasti sportu 2012

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání 
osob se zdravotním postižením 2012

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

Územní plánová-
ní a stavební řád Program podpory tvorby územních plánů obcí 2009–15

Zdravotnictví Program na podporu projektů ve zdravotnictví 2012

Životní prostředí 

Drobné vodohospodářské akce  2011–12, 2012–13

Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 2012

Příspěvky na hospodaření v lesích 2012

Příspěvky na podporu včelařství 2012

Podpora aktivit v oblasti místní Agendy 21 2012

Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2005–12, 2007–12,  
2008–13, 2009–13

Program na podporu výměny starých kotlů 2012–14

Objem finančních prostředků vyčleněných na realizaci dotačních programů ve schváleném rozpočtu na rok 2012 představoval 
2,4 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje  Cílem finanční podpory je prostřednictvím poskytnutých prostředků v rámci 
projektů podpořit v kraji významné kulturní aktivity, napomoci obnovovat kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti 
Moravskoslezského kraje, zabezpečit odpovídající sociální služby, uplatňovat sociální politiku kraje, mimo jiné i podporu preven-
tivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů, podpořit kvalitní školské i vol-
nočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, ovlivnit územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední 
řadě i zvýšit jeho propagaci nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora turistických destinací  
Neméně důležitá je finanční podpora přípravy projektové dokumentace pro podávání žádostí do programů financovaných z ev-
ropských finančních zdrojů a podpora rozvojových záměrů obcí do 10 tisíc obyvatel prostřednictvím poskytování investičních 
dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie  

Individuální dotace

V roce 2012 byly mimo dotační programy poskytnuty z rozpočtu kraje individuální dotace obcím, dobrovolným svazkům obcí, 
jiným veřejným rozpočtům a ostatním právnickým a fyzickým osobám v celkové výši 145 916 tis  Kč  V této částce nejsou zahr-
nuty dotace pro organizace krajem zřízené nebo založené, dotace poskytované dle zvláštního zákona (např  na dopravní obsluž-
nost, regionální funkce knihoven apod ) a dotace financované z jiných zdrojů (např  dotacemi ze státního rozpočtu, příspěvkem 
od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany, poplatky za odběr podzemní vody apod )  

Dotační programy 
a individuální dotace

Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích  
v roce 2012

Odvětví regionálního 
rozvoje – 44,4 % 

Odvětví cestovního ruchu – 5,1 % 

Odvětví kultury – 5,1 % 

Odvětví zdravotnictví – 0,8 % 

Odvětví dopravy – 5,3 % 

Odvětví školství – 4,3 % 

Odvětví územního plánování – 1,4 % 

Odvětví sociálních věcí – 9,9% 

Odvětví životního 
prostředí  – 23,7 % 
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Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela širší možnost využívání finančních prostředků ze společného rozpočtu 
Evropské unie, a to zejména prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti  V roce 2012 Moravskoslezský kraj 
pokračoval v přípravě a v realizaci individuálních projektů a globálních grantů v rámci operačních programů blíže uvedených 
v následující tabulce 

Akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2012 v rámci programového období 2007–2013 (v tis. Kč)

operační program počet akcí čerpáno

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 62 962 722

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 20 394 511

Operační program Životní prostředí 16 220 096

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 14 123 145

Operační programy Přeshraniční spolupráce 6 24 853

Integrovaný operační program 9 26 518

Komunitární programy 7 4 540

Program švýcarsko-české spolupráce 1 41

CELKEM 135 1 756 426

V roce 2012 bylo na 40 připravovaných individuálních projektů vyčleněno v rozpočtu kraje 276 739 tis  Kč  Skutečné čerpání 
k 31  12  2012 činilo 147 342 tis  Kč, tj  53 % upraveného rozpočtu  Výše čerpání výdajů na přípravu projektů je závislá na ča-
sovém průběhu vyhlašování výzev jednotlivých operačních programů a rychlosti schvalování projektů řídícími orgány 

Přehled připravovaných projektů pro programového období 2007–2013 (v tis. Kč)

odvětví počet 
projektů

upravený 
rozpočet 

2012

skutečné 
čerpání 2012

skut/ur 
v %

Doprava 8 20 747 11 322 54,6

Krizové řízení 1 1 170 150 12,8

Kultura 2 780 202 25,9

Cestovní ruch 1 200 25 12,5

Sociální věci 13 27 454 13 660 49,8

Školství 9 108 840 51 161 47,0

Zdravotnictví 3 116 348 70 713 60,8

Životní prostředí 3 1 200 109 9,1

Celkem 40 276 739 147 342 53,2

Upravený rozpočet roku 2012 ve výši 1 537 082 tis  Kč představoval zdroje pro 68 realizovaných projektů  Skutečně byl 
k 31  12  2012 čerpán ve výši 1 134 868 tis  Kč, což představuje čerpání 74 % upraveného rozpočtu  Čerpání prostředků na re-
alizaci projektů bylo ovlivněno z důvodu:

• zapojení přijatých dotací do rozpočtu kraje na realizaci víceletých grantových projektů, projektů technické pomoci a indivi-
duálních projektů, které jsou poskytovány zálohově a výdej prostředků nekoresponduje se skutečnou potřebou v příslušném 
rozpočtovém roce,

• posunu harmonogramu realizace projektů,

• prodloužení lhůty pro dodání majetku,
• časové náročnosti procesu výběru dodavatelů stavebních prací,
• průtahů v rámci procesu výběru zhotovitelů staveb (prodloužení lhůt pro podání nabídek vzhledem k velkému množství 

dotazů),
• dlouhého schvalovacího procesu předkládaných žádostí o dotace 

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

odvětví počet 
projektů

upravený 
rozpočet 

2012

skutečné 
čerpání 2012

skut/ur 
v %

Doprava 11 894 807 770 929 86,2

Regionální rozvoj 4 8 064 4 819 59,8

Cestovní ruch 3 26 771 14 784 55,2

Sociální věci 11 135 935 86 734 63,8

Školství 35 892 039 469 121 52,6

Zdravotnictví 8 262 260 152 869 58,3

Životní prostředí 2 8 434 3 972 47,1

Krajský úřad 7 22 212 10 397 46,8

Celkem 81 2 250 522 1 513 625 67,3

V počtu 81 realizovaných projektů je zahrnuto 68 individuálních projektů, 7 globálních grantů a 6 projektů technické pomoci 

Upravený rozpočet pro 14 projektů, jejichž realizace, případně finanční vypořádání bylo ukončeno v roce 2012, činil 
101 344 tis  Kč a k 31  12  2012 byl vyčerpán ve výši 95 459 tis  Kč 

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

odvětví počet 
projektů

upravený 
rozpočet 

2012

skutečné 
čerpání 2012

skut/ur 
v %

Doprava 1 6 978 6 978 100,0

Cestovní ruch 3 11 380 11 333 99,6

Sociální věci 1 66 818 63 519 95,1

Školství 5 10 221 8 294 81,1

Zdravotnictví 1 188 0 0,0

Životní prostředí 1 671 583 86,9

Krajský úřad 2 5 088 4 752 93,4

Celkem 14 101 344 95 459 94,2

Akce spolufinancované 
z evropských finančních zdrojů
v rámci programového období 
2007–2013
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V souladu s § 5 zákona č  250/2000 Sb , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, měl 
kraj k 31  12  2012 zřízeny 4 peněžní fondy, a to Sociální fond, Zajišťovací fond, Regionální rozvojový fond a Fond životního 
prostředí Moravskoslezského kraje 

Sociální fond

Statut sociálního fondu byl schválen usnesením rady kraje č  155/5570 dne 5  12  2007 a účinnosti nabyl dnem 1  1  2008 
(nahrazuje statut sociálního fondu schválený 7  3  2003 včetně jeho pěti doplňků)  Tento statut byl následně upraven doplňky 
č  1–4  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. 2012 po zúčtování: 1 466 tis. Kč

Zajišťovací fond

Zajišťovací fond byl vytvořen na základě usnesení zastupitelstva kraje ze dne 12  12  2002  Usnesením zastupitelstva kraje 
ze dne 22  6  2011 byl schválen nový statut Zajišťovacího fondu, a to v souvislosti s opakovanými povodněmi, které postihly 
Moravskoslezský kraj v posledních letech a získanými zkušenostmi z těchto živelných pohrom  Hlavním účelem fondu je vytvořit 
zdroje pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil 
a jevů vyvolaných činnostmi člověka, přírodními vlivy a haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 
a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací  Účelem fondu je rovněž snaha o zabezpečení finan-
cování neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho 
samosprávy 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2012: 103 108 tis. Kč

Regionální rozvojový fond

Statut regionálního rozvojového fondu byl schválen dne 18  12  2003 a nabyl účinnosti dnem schválení  Zastupitelstvo kraje 
schválilo svými usneseními č  5/293/1 ze dne 23  6  2005, č  4/253 ze dne 22  4  2009 a č  2/66 ze dne 20  12  2012 změny 
ve statutu fondu  Poslední změnou došlo k úpravě použití fondu, kdy statut fondu nyní umožňuje použití fondu na zajištění Pro-
gramu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím poskytování mikropůjček  

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

Konečný stav fondu k 31. 12. 2012: 3 862 tis. Kč

Peněžní 
fondy

Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje

Statut fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje byl schválen dne 14  12  2011  Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro 
zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn  lokálních 
topenišť využívající tuhá paliva  Účelem fondu je rovněž financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany 
a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2012: 48 329 tis. Kč
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Struktura výdajů Moravskoslezského kraje 
v letech 2005−2012 (v tis. Kč)
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Struktura příjmů Moravskoslezského kraje 
v letech 2005−2012 (v tis. Kč)
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Srovnání hospodaření Moravskoslezského kraje v letech 2005–2012 
(v tis. Kč) – upravený rozpočet

třída 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Daňové příjmy 3 687 023 3 897 070 4 045 332 4 447 183 4 299 639 4 127 968 4 372 149 4 371 152

Nedaňové příjmy 230 482 208 502 164 205 240 352 411 547 290 502 442 134 218 761

Kapitálové příjmy 47 124 40 180 48 677 58 305 83 604 71 934 40 287 66 776

Přijaté dotace 9 905 789 10 710 916 10 277 483 10 823 055 12 380 217 11 341 899 11 802 409 11 611 356

Příjmy celkem 13 870 418 14 856 668 14 535 697 15 568 895 17 175 008 15 832 303 16 656 979 16 268 044
Běžné výdaje 12 761 889 13 595 250 13 615 251 14 308 006 15 622 276 15 433 930 15 668 836 15 847 528

Kapitálové výdaje 1 686 696 2 770 510 2 169 217 3 474 373 3 454 807 2 903 137 2 923 238 2 858 339

Výdaje celkem 14 448 585 16 365 760 15 784 468 17 782 379 19 077 083 18 337 067 18 592 074 18 705 867
SALDo příjmů 
a výdajů –578 167 –1 509 092 –1 248 771 –2 213 484 –1 902 076 –2 504 764 –1 935 095 –2 437 823

Financování 578 167 1 509 092 1 248 771 2 213 484 1 902 076 2 504 764 1 935 095 2 437 823

Srovnání hospodaření Moravskoslezského kraje v letech 2005–2012 
(v tis. Kč) – skutečnost

třída 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Daňové příjmy 3 921 787 4 193 720 4 573 580 4 972 512 4 353 820 4 475 605 4 495 227 4 513 581

Nedaňové příjmy 260 510 249 901 228 889 317 151 445 942 314 809 469 640 247 439

Kapitálové příjmy 48 468 21 678 275 208 87 839 90 490 75 794 41 157 66 888

Přijaté dotace 9 905 978 10 747 559 10 355 369 10 985 659 12 404 835 11 209 287 11 790 804 11 574 909

Konsolidace příjmů 6 101 297 8 468 493 8 934 242 11 653 033 12 267 259 10 796 938 11 941 000 10 013 461

Příjmy celkem 14 136 743 15 212 858 15 433 046 16 363 161 17 295 088 16 075 494 16 796 827 16 402 816
Běžné výdaje 12 489 341 13 308 270 13 135 040 13 733 819 14 927 606 14 619 688 14 769 003 14 909 261

Kapitálové výdaje 1 190 711 2 309 157 1 748 402 2 741 160 2 177 358 2 091 182 2 062 280 1 912 375

Konsolidace výdajů 6 101 297 8 468 493 8 934 242 11 653 033 12 267 259 10 796 938 11 941 000 10 013 461

Výdaje celkem 13 680 052 15 617 427 14 883 442 16 474 979 17 104 964 16 710 870 16 831 283 16 821 636
SALDo příjmů 
a výdajů 456 691 –404 569 549 604 –111 818 190 123 –635 377 –34 456 –418 820

Financování –456 691 404 569 –549 604 111 818 –190 123 635 377 34 456 418 820
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2011 2012

AKTIVA CELKEM (v tis  Kč) 9 390 101 11 096 674

A. STÁLÁ AKTIVA 5 403 588 7 455 370
Software 36 444 43 206

Ocenitelná práva 1 609 939

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 48 661 41 770

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 3 238 2 388

Pozemky 281 157 229 676

Kulturní předměty 249 129

Stavby 1 082 758 1 632 042

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 394 076 541 960

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 829 480 2 556 308

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 266 1 652

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 769 228 781 746

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 17 460 17 460

Termínované vklady dlouhodobé 150 000 150 000

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 11 11

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 1 450

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 7 787

Ostatní dlouhodobé pohledávky 786 501 744 599

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 703 695

B. oBĚŽNÁ AKTIVA 3 986 513 3 641 305
Materiál na skladě 2 208 1 246

Odběratelé 29 526 65 491

Krátkodobé poskytnuté zálohy 888 1 154

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 48 845 4 393

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 6 760

Pohledávky za zaměstnanci 4

Daň z přidané hodnoty 1 621

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 1 332 1

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 764 842 83 571

Náklady příštích období 2 746 49 913

Příjmy příštích období 1 428 2 447

Dohadné účty aktivní 1 213 821 1 592 062

Ostatní krátkodobé pohledávky 145 339

Termínované vklady krátkodobé 150 000

Jiné běžné účty 3 305 3 537

Běžný účet 143

Základní běžný účet územních samosprávných celků 1 799 070 1 523 995

Běžné účty fondů územních samosprávných celků 116 711 156 233

Ceniny 21 20

v tis. kč 2011 2012

PASIVA CELKEM (v tis  Kč) 9 390 101 11 096 674

C  VLASTNÍ KAPITÁL 5 424 646 6 098 753

Jmění účetní jednotky 4 058 102 3 624 977

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 1 363 522 2 395 999

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody –1 047 512 –1 201 233

Opravy minulých období 205

Ostatní fondy 116 752 156 215

Výsledek hospodaření běžného účetního období 441 907 188 810

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 491 874 933 781

D  CIZÍ ZDROJE 3 965 455 4 997 922

Dlouhodobé úvěry 1 338 821 1 804 296

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 133 305 1 423

Ostatní dlouhodobé závazky 67 500 533 184

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 1 413 534

Dodavatelé 242 355 396 868

Krátkodobé přijaté zálohy 19 612 682

Zaměstnanci 72 78

Jiné závazky vůči zaměstnancům 15 795 16 082

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 9 011 8 964

Jiné přímé daně 2 522 2 494

Daň z přidané hodnoty 5 596

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 2 765

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 340 1 712

Závazky k vybraným místním vládním institucím 9 319 6 103

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 12 970

Přijaté zálohy na dotace 1 424 209 171

Výdaje příštích období 600 4 286

Výnosy příštích období 4 881

Dohadné účty pasivní 677 106 793 941

Ostatní krátkodobé závazky 7 039 5 744

Majetek Moravskoslezského kraje vedený v účetnictví kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku 
kraje předaného k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl 
k 31  12  2012 ve výši 41 917 990 tis  Kč  Přehled majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce 

Rozvaha 
Moravskoslezského kraje 
(bez příspěvkových organizací)

Stálá a oběžná aktiva jsou kryta vlastním kapitálem a cizími zdroji 
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Přehled majetku kraje v roce 2012 (v tis. Kč)

druh majetku kraj jako 
účetní 

jednotka

příspěvkové 
organizace 

kraje

celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 219 943 225 229 445 173

z toho:

 – software 101 123 137 260 238 382

 – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 118 821 87 970 206 790

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku –131 640 –189 657 –321 297

Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek – netto) 88 303 35 572 123 875

Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 6 065 281 39 092 886 45 158 167

z toho:

 – nemovitosti 2 311 632 30 567 208 32 878 840

 – věci movité 1 195 560 7 776 205 8 971 765

 – nedokončený majetek a poskytnuté zálohy 2 557 960 736 958 3 294 918

 – ostatní dlouhodobý hmotný majetek 129 11 193 11 322

Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku –1 103 513 –11 350 051 –12 453 564

Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek – netto) 4 961 768 27 742 835 32 704 603

Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 1 067 615 234 1 067 849

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku –118 398 0 –118 398

Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek – netto) 949 217 234 949 451

Dlouhodobé pohledávky 1 456 081 7 853 1 463 934

Stálá aktiva (po zohlednění oprávek a opravných položek – netto) 7 455 369 27 786 494 35 241 863
Zásoby (v pořizovacích cenách – brutto) 1 615 301 758 303 373

Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách – brutto) 1 844 003 993 360 2 837 363

Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 1 833 928 1 744 849 3 578 777

Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám –38 241 –5 145 –43 386

oběžná aktiva (po zohlednění opravných položek – netto) 3 641 305 3 034 822 6 676 127
Aktiva celkem (v pořizovacích cenách – brutto) 12 488 466 42 366 169 54 854 636
Aktiva celkem (po zohlednění celkových oprávek a opravných položek – 
netto) 11 096 674 30 821 315 41 917 990

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2012 následujícími způsoby:

• z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (ISPROFIN),
• z účelových prostředků státního rozpočtu,
• z evropských zdrojů,
• z rozpočtu kraje,
• formou darování a bezúplatných převodů,
• formou směny 

V rámci programového financování reprodukce majetku ISPROFIN obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2012 dotace v celkové 
výši 30 700 tis  Kč 

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2012 pořídil také majetek v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdro-
jů, kde se z hlediska objemu pořízeného majetku v jednotlivých odvětvích řadí k nejvýznamnějším akce:

• v odvětví dopravy, kde v rámci akcí souvisejících s rekonstrukcí a modernizací silnic II  a III  tříd byl pořízen majetek v obje-
mu 682 606 tis  Kč a v rámci akce „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov – II  etapa, část MSK“ majetek v objemu 
69 673 tis  Kč,

• v odvětví školství, kde v rámci akcí zateplení vybraných objektů škol Moravskoslezského kraje byl pořízen majetek v objemu 
39 097 tis  Kč,

• v odvětví zdravotnictví, kde v rámci akce „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“ byl pořízen majetek 
v objemu 62 004 tis  Kč a v rámci akcí zateplení vybraných objektů nemocnic Moravskoslezského kraje majetek v objemu 
55 768 tis  Kč 

Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2012 
(v tis. Kč)

odvětví akce přijaté k financování akce před 
přijetím 

k financování

celkem

podíl eu ostatní 
podíly

Doprava 487 767 276 656 9 274 773 697

Krizové řízení 0 0 150 150

Regionální rozvoj 20 2 423 0 2 443

Cestovní ruch 167 30 0 197

Sociální věci 42 189 8 120 4 821 55 131

Školství 48 958 27 491 524 76 972

Zdravotnictví 109 043 41 742 0 150 785

Životní prostředí 482 94 0 576

Vlastní správní činnost kraje 1 347 371 0 1 718

odvětví celkem 689 973 356 925 14 770 1 061 668

Na základě 78 darovacích smluv schválených orgány kraje v roce 2012 daroval Moravskoslezský kraj cizím subjektům majetek 
v celkové hodnotě 145 221 tis  Kč 

Struktura darovaného majetku krajem v roce 2012 (v Kč)

předmět darovaného majetku pořizovací cena

Pozemky 54 738 173

Stavby 69 198 230

Movitý majetek 21 050 993

Kulturní předměty 234 026

Celkem 145 221 422

Rozvaha 
Moravskoslezského kraje 
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Největší část darovaného majetku představuje majetek darovaný obcím, městům a statutárním městům na území Moravskoslez-
ského kraje v celkovém objemu 103 996 tis  Kč, z toho darovaný nemovitý majetek v objemu 88 049 tis  Kč a movitý majetek 
v objemu 15 947 tis  Kč  Jednalo se především o darovaný nemovitý i movitý majetek po zrušených nebo sloučených příspěv-
kových organizacích kraje, darovaný nemovitý majetek pod komunikacemi, darovaný movitý majetek jako např  kompletní 
přetlakové vzduchové izolační přístroje včetně masek, hmatové mapy Moravskoslezského kraje pro nevidomé a slabozraké  
Zbývající hmatové mapy Moravskoslezského kraje v hodnotě 247 tis  Kč byly darovány společnostem a institucím zabývajícím 
se poskytováním služeb veřejnosti (knihovny, knihkupectví, organizace pro zdravotně postižené, školy, informační a turistická 
centra, charitativní organizace apod ) 

V roce 2012 nepostoupil Moravskoslezský kraj formou bezúplatných převodů cizím subjektům žádný majetek kraje 

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

• dlouhodobý nehmotný majetek 225 229 tis  Kč
• dlouhodobý hmotný majetek 39 092 886 tis  Kč
• dlouhodobý finanční majetek 234 tis  Kč
• dlouhodobé pohledávky 7 853 tis  Kč

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

Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2012 (v tis. Kč)

druh majetku stav 
k 31. 12. 2011

přírůstky / 
úbytky

stav  
k 31. 12. 2012

Stavby 25 980 688 547 484 26 528 171

Pozemky 4 012 315 26 722 4 039 037

Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 29 993 003 574 205 30 567 208
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 725 –450 275

Software 159 002 –21 743 137 260

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 044 –715 6 329

Movité věci a soubory (nad 40 tis  Kč) 5 827 308 –405 749 5 421 559

Pěstitelské celky 416 0 416

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 895 –573 1 322

Kulturní předměty 10 262 516 10 777

Dlouhodobý movitý majetek celkem 6 006 652 –428 714 5 577 938
Dlouhodobý majetek celkem 35 999 655 145 492 36 145 146

Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 2012 dle od-
větví (v tis. Kč)

druh majetku odvětví celkem

doprava kultura sociální věci školství zdravotnictví 

Stavby 12 763 585 603 776 1 628 265 6 552 685 4 979 861 26 528 171

Pozemky 3 332 363 27 035 43 452 559 451 76 736 4 039 037

Dlouhodobý nemovitý majetek 
celkem 16 095 948 630 811 1 671 717 7 112 136 5 056 597 30 567 208

Nehmotné výsledky výzkumu 
a vývoje 0 0 70 0 205 275

Software 234 6 722 170 9 214 120 919 137 260

Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek 3 431 119 888 1 891 0 6 329

Movité věci a soubory (nad 40 tis  Kč) 1 000 619 117 752 220 209 1 029 919 3 053 061 5 421 559

Rozvaha 
Moravskoslezského kraje Majetek kraje 

vedený na účtech 
příspěvkových organizací 

kraje
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druh majetku odvětví celkem

doprava kultura sociální věci školství zdravotnictví 

Pěstitelské celky 0 0 0 416 0 416

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 76 1 246 0 1 322

Kulturní předměty 0 836 1 076 5 531 3 334 10 777

Dlouhodobý movitý majetek 
celkem 1 004 284 125 429 222 488 1 048 218 3 177 520 5 577 938

Dlouhodobý majetek celkem 17 100 231 756 239 1 894 205 8 160 353 8 234 117 36 145 146

V průběhu roku 2012 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 29 845 tis  Kč  Darem získal 
kraj pozemky v celkové hodnotě 2 448 tis  Kč a budovy a stavby v hodnotě 27 397 tis  Kč  Rozpis dárců a předmět darů je 
uveden v níže uvedeném přehledu 

Přehled majetku darovaného kraji v roce 2012 (v Kč)

dárce předmět daru pořizovací 
cena

předáno k hospodářskému využití příspěvkovým 
organizacím

Město Vrbno pod Pradědem pozemky 122 917 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, pří-
spěvková organizace

Statutární město Opava
budovy 11 305 000

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
pozemky 1 438 746

Ředitelství silnic a dálnic ČR pozemky 141 840 Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Statutární město Karviná pozemky 6 291 Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Město Studénka pozemky 3 195 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, pří-
spěvková organizace, Ostrava

Město Nový Jičín
budovy 16 092 162

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
pozemky 734 700

Celkem 29 844 851

Moravskoslezský kraj v roce 2012 získal také formou bezúplatných převodů majetek od postupitelů v celkové hodnotě 
10 853 tis  Kč  Touto formou získal kraj pozemky v celkové hodnotě 1 203 tis  Kč a budovy a stavby v hodnotě 9 650 tis  Kč  
Přehled postupitelů a předmět převodů je uveden v následující tabulce 

Bezúplatné převody od cizích subjektů kraji v roce 2012 (v Kč)

postupitel předmět 
převodu

pořizovací 
cena

předáno k hospodářskému využití příspěvkovým 
organizacím

ČR – Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových

budovy  
pozemky 10 292 590 Fontána, příspěvková organizace

pozemky 560 400 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovan-
ského 25, příspěvková organizace

Celkem 10 852 990

Na základě směnných smluv proběhla v roce 2012 směna pozemků mezi směnnými stranami, Moravskoslezským krajem a cizí-
mi subjekty, uvedenými v následující tabulce  

Směněný majetek v roce 2012 (v Kč)

směnné strany předmět 
směny

hodnota 
směněného 

majetku

předáno k hospodářskému využití příspěvkovým 
organizacím

Moravskoslezský kraj
Lesy České 

republiky, s p , 
Hradec Králové

pozemky 1 120 143 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková orga-
nizace, Ostrava

Celkem 1 120 143

Moravskoslezský kraj měl k 31  12  2012 účast v níže uvedených obchodních společnostech a v obecně prospěšné společnosti 

Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje

název % podíl kraje ič výsledek 
hospodaření 

v tis. kč

Bílovecká nemocnice, a  s 100,0 26865858 180

Sanatorium Jablunkov, a  s 100,0 27835545 49

Letiště Ostrava, a  s 100,0 26827719 –29 624

Agentura pro regionální rozvoj, a  s 100,0 47673168 870

Koordinátor ODIS, s  r  o 50,0 64613895 – 46

KIC Odpady, a  s 33,7 28564111 –1 690

VaK Bruntál a s 0,003 47675861 2 146

Společnost založená krajem

název ič výsledek 
hospodaření 

v tis. kč

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o  p  s 27848230 –54

Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Bílovecká nemocnice, a.s.
Celková výše základního kapitálu Bílovecké nemocnice, a  s  k 31  12  2012 uvedená v obchodním rejstříku činila 74 120 tis  Kč, 
podíl kraje na základním kapitálu je 100 %  Společnost Bílovecká nemocnice, a  s  skončila za rok 2012 své hospodaření ziskem 
ve výši 180 tis  Kč  

Sanatorium Jablunkov, a.s.
V roce 2012 byl navýšen základní kapitál nepeněžitým vkladem ve výši 3 063 tis  Kč, a to na základě rozhodnutí zastupitelstva 
kraje ze dne 5  9  2012  Celková výše základního kapitálu Sanatoria Jablunkov, a  s  k 31  12  2012 uvedená v obchodním 
rejstříku činila 173 955 tis  Kč, podíl kraje na základním kapitálu tvoří 100%  Společnost Sanatorium Jablunkov, a  s  dosáhla 
za rok 2012 zisku ve výši 49 tis  Kč  

Hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2012 (v tis. Kč)

ukazatel výnosy náklady výsledek 
hospodaření

Bílovecká nemocnice, a s 189 502 189 322 180
Sanatorium Jablunkov, a s 76 084 76 035 49

Obchodní společnosti 
s majetkovou účastí 

Moravskoslezského kraje 
a ostatní společnosti
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Obchodní společnosti v odvětví dopravy

Letiště ostrava, a.s.
Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 14  12  2011 o peněžitém vkladu do základního kapitálu ve výši 95 029 tis  Kč  Jednalo se 
o zajištění dofinancování zbylé části investiční akce spolufinancované z evropských zdrojů Stroje a zařízení II  Peněžitý vklad byl 
splacen v březnu 2012  

Zastupitelstvo kraje dne 29  2  2012 souhlasilo se záměrem vložit nemovitý majetek kraje v pořizovací hodnotě 65 103 tis  Kč 
jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu 

Zastupitelstvo kraje dne 6  6  2012 rozhodlo o peněžitém vkladu 9 000 tis  Kč, z toho 1 000 tis  Kč do základního kapitálu 
a 8 000 tis  Kč ke splacení emisního ážia a o nepeněžitém vkladu nemovitého majetku v hodnotě 36 200 tis  Kč dle znaleckého 
posudku  Peněžitý vklad byl realizován zápočtem pohledávky za dlužné nájemné 

Celková výše základního kapitálu Letiště Ostrava, a  s  k 31  12  2012 uvedená v obchodním rejstříku činila 531 142 tis  Kč, podíl 
kraje na základním kapitálu činí 100% 

Hospodaření společnosti Letiště Ostrava, a s  za rok 2012 skončilo ztrátou ve výši 29 624 tis  Kč  

Koordinátor oDIS, s.r.o.
Základní kapitál dle obchodního rejstříku k 31  12  2012 činil 920 tis  Kč, podíl kraje je 460 tis  Kč  Společnost Koordinátor ODIS, 
s r o  dosáhla za rok 2012 ztráty ve výši 46 tis  Kč  

Hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy za rok 2012 (v tis. Kč)

ukazatel výnosy náklady výsledek 
hospodaření

Letiště Ostrava, a s 187 157 216 781 –29 624
Koordinátor ODIS, s r o 12 239 12 285 –46

Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Celková výše základního kapitálu Agentury pro regionální rozvoj, a s , činila k 31  12  2012 1 000 tis  Kč, podíl kraje na základ-
ním kapitálu je 100 %  Společnost Agentura pro regionální rozvoj, a s  dosáhla za rok 2012 zisku ve výši 870 tis  Kč 

VaK Bruntál, a.s.
Základní kapitál obchodní společnosti činí 289 336 tis  Kč  Majetkový podíl Moravskoslezského kraje v obchodní společnosti 
činí 0,003 % na základním kapitálu a v roce 2012 zůstal nezměněn  Společnost VaK Bruntál, a s  dosáhla za rok 2012 zisku 
ve výši 2 146 tis  Kč  

Hospodaření obchodních společností v odvětví regionálního rozvoje za rok 2012 (v tis. Kč)

ukazatel výnosy náklady výsledek 
hospodaření

Agentura pro regionální rozvoj, a s 31 346 30 476 870
VaK Bruntál, a s 70 794 68 408 2 146

Obchodní společnost v odvětví životního prostředí

KIC odpady, a.s.
Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 23  3  2011 o změně výše majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti KIC Odpa-
dy, a  s  při zvyšování základního kapitálu této společnosti a o peněžitém vkladu Moravskoslezského kraje ve výši 3 300 tis  Kč  
Základní vklad má být navýšen celkem o 10 000 tis  Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na další chod společnosti a po-
kračování příprav projektu integrovaného centra  Na zvýšení základního kapitálu se kraj podílí tak, aby mu neklesla majetková 
účast na jednu třetinu základního kapitálu a níže, takže využil přednostního práva na upsání nových akcií a upsal 33 % z navr-
hované částky  Valná hromada společnosti v průběhu roku 2012 odložila realizaci navýšení na neurčito v souvislosti s případným 
vstupem kapitálového strategického partnera  Celkem výše základního kapitálu společnosti KIC Odpady, a s  k 31  12  2012 
činila 50 400 tis  Kč, podíl kraje na základním kapitálu zůstává 33,7 % 

Společnost KIC Odpady, a s  dosáhla za rok 2012 ztráty ve výši 1 690 tis  Kč  

Hospodaření obchodní společnosti v odvětví životního prostředí za rok 2012 (v tis. Kč)

název výnosy náklady výsledek 
hospodaření

KIC Odpady, a s 36 1 726 –1 690

Ostatní společnosti

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 24  4  2008 byla založena obecně prospěšná společnost pod názvem „Krajská ener-
getická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.“  Zastupitelstvo kraje schválilo zakládací listinu a vklad do společnosti 
formou neinvestiční dotace ve výši 350 tis  Kč  Společnost byla dnem 4  6  2008 zapsána do rejstříku obecně prospěšných spo-
lečností  Společnost Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o p s  vykázala za rok 2012 ztrátu ve výši 54 tis  Kč 

Obchodní společnosti 
s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje 
a ostatní společnosti
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ANALÝZA 

SUB-SOVEREIGN 
13. ČERVNA 2013 

Tato analýza poskytuje hloubkové pojednání 
o ratingu Moravskoslezského kraje a 
doporučuje se číst ji ve spojitosti s 
nejaktuálnějším Výrokem o ratingu a s 
relevantními ratingovými informacemi, které 
je možné nalézt na stránkách společnosti 
Moody's.  

Moravskoslezský kraj 
Česká republika  

Ratingy 

Kategorie Rating Moody's 

Výhled   Stabilní 

Rating subjektu A2 

Základní ukazatele 

(k 31. prosinci) 2008 2009 2010 2011 2012 

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

Dluhová služba/Celkové příjmy (%) 0,6 1,4 2,3 2,8 3,5 

Hrubý provozní výsledek/Provozní příjmy (%) 11,5 5,9 4,3 6,4 4,0 

Saldo rozpočtu/Celkové příjmy (%) -0,7 1,1 -4,0 -0,2 -2,6 

Běžné transfery/Provozní příjmy (%) [1] 97,5 97,3 97,9 98,2 98,7 

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

Kapitálové výdaje/Celkové výdaje (%) 16,7 13,0 13,1 13,1 12,4 

[1] Běžné transfery = provozní dotace + sdílené daně 

Zdůvodnění uděleného ratingu 

Dlouhodobý mezinárodní rating Moravskoslezského kraje (MSK) A2 zohledňuje řadu 
faktorů, zejména jeho konzervativní rozpočtovou politiku, která se projevuje 
v téměř vyrovnaném hospodaření, konzervativním přístupu ke kapitálovým výdajům 
a dostatečné výši finančních rezerv.

Ratingové hodnocení však bere v úvahu také nízký růst příjmů, který bude
pravděpodobně pokračovat i v příštích dvou letech, nízkou provozní výkonnost a zároveň 
očekávaný nárůst v míře zadluženosti.

MSK je jediný kraj v ČR s uděleným mezinárodním ratingem. nicméně další tři kraje 
hodnocené společností Moody’s mají národní rating na úrovni Aa1.cz. 
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ANALÝZA: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 

Silné stránky 

Mezi silné stránky Moravskoslezského kraje patří:

» Konzervativní řízení rozpočtu, které se projevuje v téměř vyrovnaném hospodaření.

» Dostačující finanční rezervy.

Slabé stránky 

Slabé stránky kraje jsou:

» Nárůst zadluženosti očekávaný v nadcházejících letech.

» Omezené provozní přebytky.

Ratingový výhled 

Výhled ratingu je stabilní.

Co by mohlo rating - ZVÝŠIT  

Udržitelné zlepšení provozních přebytků k vyšším dvouciferným hodnotám a stabilizace nebo 
snížení dluhu mohou mít pozitivní vliv na rating kraje.

Co by mohlo rating - SNÍŽIT 

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

Podrobné zdůvodnění uděleného ratingu 

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

Základní úvěrové hodnocení 

Základní úvěrové hodnocení (BCA, je dílčím vstupem pro výsledný rating A2) Moravskoslezského 
kraje na úrovni a3 se opírá o následující faktory:

Rating kraje 
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ANALÝZA: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 

Finanční výkonnost a profil zadluženosti  

V roce 2012 zaznamenal MSK téměř 2% meziroční pokles provozních příjmů způsobený
z největší části stagnujícími příjmy ze sdílených daní a nižšími provozními transfery. Pokles 
provozních příjmů byl kombinován s mírným 1% nárůstem provozních výdajů zejména z důvodu 
vyššího financování krajských organizací. To se odrazilo na slabším provozním přebytku na úrovni 
4 % provozních příjmů, což představuje pokles ze 6 % zaznamenaných v roce předcházejícím. 

Struktura rozpočtu krajů, které dominují účelově vázané státní dotace, nedává krajským 
samosprávám možnost přijmout zásadnější úsporná opatření na straně provozních výdajů. 
Provozní výsledky Moravskoslezského kraje budou tedy do budoucna záviset hlavně na vývoji 
provozních příjmů, především sdílených daní. Vzhledem k pravděpodobnému mírnému poklesu
HDP v roce 2013 a negativnímu dopadu nedávných změn RUD na příjmy ze sdílených daní pro 
kraje, očekáváme, že hrubý provozní výsledek (HPV) Moravskoslezského kraje zůstane na nižší 
jednociferné úrovni. Nicméně HPV by měl zůstat i v příštích letech dostatečný na krytí dluhové 
služby.

Díky poněkud nižším než plánovaným investicím v letech 2008 až 2012 se kraj dokázal vyhnout 
výrazným rozpočtovým deficitům (před financováním), s průměrným saldem rozpočtu na úrovni 
1 % celkových příjmů během sledovaného období. Nicméně očekáváme, že potřeba 
spolufinancovat připravené investiční projekty podporované EU v příštích letech vytvoří tlak na
rozpočet, což může prohloubit rozpočtové deficity až k 5 % celkových příjmů alespoň v roce 2013. 
Tyto deficity budou kryty již existujícím překlenovacím úvěrem a investičním úvěrem, které jsou 
k dispozici do roku 2013, respektive 2015.

Kapitálové výdaje MSK v letech 2008 až 2012 dosahovaly průměrně 13,7 % celkových výdajů. 
Z celkové investované částky 11 miliard Kč v tomto období připadalo 60 % na projekty 
spolufinancované z EU. Méně než polovina realizovaných kapitálových výdajů byla financována 
z vlastních zdrojů kraje. Investiční dotace od státu a dotace z EU pokryly 44 % kapitálových 
výdajů, naproti tomu z úvěrů bylo hrazeno zhruba 20 %. 

Mírný rozpočtový deficit (před financováním) na úrovni téměř 3 % celkových příjmů v roce 2012 
oslabil hotovostní rezervy kraje, které klesly pod 12 % provozních příjmů ke konci roku. Nicméně, 
hotovostní rezervy kraje jsou stále blízko 13% průměru v letech 2007 až 2011. I když budou
finanční rezervy kraje pravděpodobně postupně využity na spolufinancování kapitálových výdajů,
očekáváme, že likvidita MSK se ve střednědobém výhledu výrazně neoslabí. Navíc kraj disponuje 
krátkodobou úvěrovou linkou ve výši 500 milionů Kč (3 % provozních příjmů kraje v roce 2012) 
za účelem pokrytí možných krátkodobých finančních výpadků během roku. MSK tuto úvěrovou 
linku dosud nevyužil. 

V roce 2012 dosáhl čistý přímý a nepřímý dluh kraje 12 % provozních příjmů, což představuje 
mírný nárůst z úrovně 10 % v předcházejícím roce. Hlavním důvodem růstu zadluženosti bylo 
čerpání druhé tranše investičního úvěru od EIB dostupného od roku 2011 ve výši 600 milionů Kč 
(4 % provozních příjmů). V souvislosti s plánovaným čerpáním třetí tranše úvěru od EIB v roce 
2013 očekáváme, že ke konci roku zadluženost kraje naroste na téměř 17 % provozních příjmů. 
Věříme, že zadluženost MSK se udrží pod úrovní 20 % provozních příjmů i po roce 2013, ačkoli
malé odchylky z této cílové úrovně mohou nastat. Kraj využívá překlenovací úvěr na 
předfinancování projektů sponzorovaných z EU. Splácení tohoto úvěru je navázáno na refundace
od EU, které jsou ve své podstatě značně volatilní.

Kraj v současné době splácí jeden úvěr od EIB v objemu 1,1 miliardy Kč s konečnou splatností 
v roce 2018. Druhý úvěr od EIB na 2 miliardy Kč je k dispozici pro období 2011 až 2015 a slouží 
ke spolufinancování projektů převážně podporovaných z EU. Jeho pravidelné umořování začne 
v roce 2016. Kraj má také k dispozici specializovaný překlenovací úvěr ve výši 1,5 miliardy Kč
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splatný v roce 2015. Tento úvěr je určený k předfinancování projektů hrazených dotacemi z EU 
v období 2010 až 2013. MSK navíc využívá zanedbatelný objem krátkodobých půjček od SFDI,
které budou plně splaceny v roce 2013.

Díky dlouhodobé splatnosti a odkladu splátek u úvěrů od EIB zůstává pravidelná dluhová služba
(splátky jistiny EIB a celkové úroky) Moravskoslezského kraje udržitelná pod úrovní 2 % 
provozních příjmů. V roce 2012 představovala pravidelná dluhová služba kraje 0,9 % provozních 
příjmů, což je srovnatelné s 1% úrovní v roce 2011. Připomínáme, že celková dluhová služba kraje 
může dočasně narůst nad 2 % provozních příjmů, a to vzhledem k čerpání a splácení 
překlenovacího úvěru. Není však pravděpodobné, že by existence tohoto úvěru mohla podstatným 
způsobem zatížit rozpočet kraje vzhledem k jeho bezproblémovému čerpání a splácení, které je 
z vysoké míry kryto refundacemi od EU.     

Faktory správy a řízení 

Správa i řízení MSK jsou na dobré úrovni a významně se neliší od metod a postupů 
užívaných ostatními českými kraji hodnocenými agenturou Moody‘s. Představitelé MSK nadále 
uplatňují konzervativní rozpočtovou politiku, o čemž svědčí jak opatrné odhady budoucích příjmů, 
tak obezřetné plnění schváleného rozpočtu. Odklon od této strategie nepředpokládáme ani přes 
očekávaný nárůst zadluženosti v roce 2013.

Kraj pravidelně poskytuje komplexní a transparentní finanční výkazy, které jsou auditované
Ministerstvem financí. Moody’s však považuje zkušenosti kraje s řízením dluhu za omezené,
s přihlédnutím k jednoduché struktuře dluhu a dosavadní nízké úrovni zadluženosti. 

Ekonomická základna 

Moravskoslezský kraj leží na východě České republiky kde hraničí s Polskem a Slovenskem. 
Se svým 1,23 milionem obyvatel, tj. 12 % populace, je třetím nejlidnatějším krajem ČR. 

Moravskoslezský kraj je jedním z tradičních průmyslových regionů České republiky. V roce 2011
vytvořil okolo 10 % HDP ČR a zaujímal tak čtvrté místo mezi všemi čtrnácti kraji. Při srovnání 
HDP na obyvatele dosáhl MSK 83 % národního průměru. Struktura místní ekonomiky odráží 
historickou orientaci kraje na těžký průmysl (zejména hutnictví a těžbu uhlí), který prochází 
v posledních dvou desetiletích intenzivní restrukturalizací a tím negativně ovlivňuje místní trh 
práce, který se potýká s výrazně nadprůměrnou nezaměstnaností. Údaje z prosince 2012 poukazují 
na míru nezaměstnanosti 12,3 % (2011 – 11,2 %), což je nad celostátním průměrem 9,4 % (2011 –
8,6 %). Negativní ekonomický sentiment, který bude pravděpodobně přetrvávat i v roce 2013, 
nevytvoří dostatečný prostor pro zlepšení míry nezaměstnanosti v průběhu roku.

I když dochází k postupné restrukturalizaci místní ekonomiky, kraj si i nadále udržuje 
nadprůměrnou zaměstnanost v průmyslu a ve stavebnictví (43 %). Vedle tradičních oborů jako je 
hutnictví železa, těžba uhlí a strojírenství, se v kraji etablují také investoři orientující se na moderní 
technologie (např. oblast elektrotechniky, vývoje software a farmaceutiky). S příchodem korejské 
automobilky Hyundai a jejích subdodavatelů do regionu roste také význam automobilového 
průmyslu.

Moody’s podotýká, že místní ekonomické prostředí má pouze omezený dopad na bonitu kraje. 
Ve stávajícím institucionálním a finančním rámci platném pro české regionální a místní 
samosprávy téměř nemá místní ekonomická základna dopad na rozpočty. Ty jsou naopak skoro 
plně závislé na vývoji národní ekonomiky. Proto jsou příjmy kraje závislé hlavně na příjmech 
ze sdílených daní a státních dotací. 
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Institucionální rámec 

Krajské samosprávy v České republice vznikly v roce 2000. Způsob financování základních 
kompetencí krajů a struktura jejich rozpočtů se ustálily a je nepravděpodobné, že by v blízké době 
došlo k jejich zásadním změnám. Avšak úsporná opatření, která zavedla centrální vláda jako reakci 
na dluhovou krizi v eurozóně, a zhoršující se výhled ekonomiky budou mít dopad i na regionální 
a místní samosprávy.

Rozpočty českých krajů zůstávají pod tlakem v důsledku zvyšující se nejistoty v příjmech 
v souvislosti se změnami v dani z přidané hodnoty (DPH) a dani z příjmů fyzických osob (DPFO) 
a s úpravou podílu krajů na sdílených daních s platností od roku 2013. Legislativní změny 
v kombinaci s ekonomickou recesí a slabým hospodářským růstem pravděpodobně omezí 
očekávaný růst příjmů v lepším případě jen v roce 2013. Bonita českých územních samospráv 
bude do budoucna záviset na jejich schopnosti přizpůsobit se nízkému očekávanému růstu příjmů 
a udržet pod kontrolou růst zadluženosti navzdory přetrvávajícím potřebám investic do 
infrastruktury. 

Provozní příjmy krajů se téměř výhradně skládají z transferů (62 % v roce 2012) a ze sdílených 
daní (35 %). K rozhodnutí o poskytnutí a výši státní dotace dochází na vládní úrovni a proces 
jejího využití je úzce monitorován. Sdílené daně jsou určovány státem a rozdělovány bez jakékoliv 
návaznosti na hospodářskou výkonnost daného kraje. Jsou naopak výhradně navázané na vývoj 
národní ekonomiky jako celku. Přes existující snahy nahradit některé transfery sdílenými daněmi, 
je nepravděpodobné, že by krajům byly dány jakékoli pravomoci umožňující jim přímo ovlivňovat 
výši svých daňových příjmů.

Stejná nepružnost panuje i na straně výdajů a omezuje schopnost krajů regulovat jejich strukturu 
a růst. Přibližně 66 % provozních výdajů bylo v roce 2012 (rozhodující podíl tvoří výdaje na
školství) financováno ze státních transferů a šlo především o nedávno přenesené kompetence, 
u kterých je velmi obtížné rychle snížit výdaje nebo je restrukturalizovat. Je však na každé krajské 
samosprávě, zda dokáže zvýšit efektivnost výkonu služeb, které poskytuje a to prostřednictvím 
regulace růstu provozních výdajů, např. reorganizací úřadu a struktury svých příspěvkových 
organizací, personálními změnami, omezením poskytovaných grantů apod. Kraje také mohou 
snížit své kapitálové výdaje, které v roce 2012 tvořily 13 % jejich celkových výdajů. Některé 
investiční výdaje však postrádají potřebnou flexibilitu. Například je vyloučena manipulace 
s investicemi spolufinancovanými fondy EU a transfery od státu, jelikož nemohou být použity na 
jiné účely, než na které byly poskytnuty. Navíc musí být vráceny příslušnému orgánu, nedojde-li
k jejich využití.     

Přímý dluh krajů je nízký (16 % provozních příjmů v roce 2012), a to i přes omezenou flexibilitu 
jejich rozpočtů. V roce 2013 očekáváme zpomalení tempa růstu zadluženosti krajů. Investiční 
projekty spolufinancované z fondů EU v rámci končícího programovacího období 2007 - 2013,
jakožto jeden z hlavních důvodů pro čerpání úvěrů kraji v posledních letech, byly již z velké části 
realizovány, nebo jsou zdroje pro jejich financování již zajištěny.
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Zohlednění mimořádné podpory 

Moody's se ve svém hodnocení přiklání ke střední pravděpodobnosti mimořádné podpory ze strany 
vlády, přičemž zohledňuje úsilí centrální vlády o posílení odpovědnosti a samostatnosti českých 
krajů. Ve vztahu ke krajům dává vláda přednost spíše neintervenční politice, jak o tom svědčí 
i skutečnost, že vůči nim uplatňuje pouze všeobecný kontrolní dohled. Riziko, že by v souvislosti 
s hospodařením kraje mohlo dojít k poškození reputace českého státu a jeho vlády je třeba 
považovat za velmi mírné, a to s ohledem na nízkou zadluženost krajů, kterou tvoří spíše bankovní 
úvěry.

Výstup z bodovací karty BCA 

V případě Moravskoslezského kraje vygenerovala bodovací karta BCA hodnocení na úrovni 
baa1 blízko BCA na úrovni a3 uděleného ratingovým výborem. 

Maticí vygenerované BCA na úrovni baa1 odráží (1) skóre individuálního rizika na úrovni 4 (viz 
níže) na stupnici od 1 do 9, kde 1 představuje nejlepší relativní úvěrovou kvalitu a 9 nejslabší; a (2) 
systémové riziko na úrovni A1, které reflektuje rating státu (A1 stabilní).

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

O Moody’s ratingu místních a regionálních samospráv 

Národní a mezinárodní ratingy 

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

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

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

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

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

Faktory ratingu 

Moravskoslezský kraj 

Základní úvěrové hodnocení 
Bodovací karta Body  Hodnota 

Váhy 
dílčích 

faktorů 

Dílčí  
faktory 
celkem 

Váhy pro 
rozvíjející  

se země Celkem 

Faktor 1: Ekonomická základna       

Regionální HDP na obyvatele/celostátní HDP na obyvatele    7 82,70 70 %  5,2 20 %  1,04 

Volatilita ekonomiky  1  30 %    

Faktor 2: Institucionální rámec       

Legislativa 1  50 % 5,0 20 % 1 

Fiskální flexibilita 9  50 %    

Faktor 3: Finanční výkonnost a profil zadluženosti 

Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 5 4,73 12,5 % 3,0 30 % 0,90 

Úrokové platby/provozní příjmy (%) 1 0,16 12,5 %    

Likvidita 1  25 %    

Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 1 11,90 25 %    

Krátkodobý přímý dluh/přímý dluh (%) 7 31,30 25 %    

Faktor 4: Správa a řízení města          

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

Řízení investic a dluhu 5      

Transparentnost a úroveň výkaznictví 1      

Posouzení individuálního rizika         4,44(4) 

Posouzení systematického rizika          A1 

Navrhované základní úvěrové hodnocení       baa1 
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Finanční ukazatele  

Moravskoslezský kraj 

v milionech Kč 
2008 

SKUT. % 
2009 

SKUT. % 
2010 

SKUT. % 
2011 

SKUT. % 
2012 

SKUT. % 

Finanční ukazatele           

Celkové příjmy [1] 16 363  17 295  16 075  16 797  16 403  
Celkové výdaje [2] 16 475  17 105  16 711  16 831  16 822  
           
Provozní příjmy           
Daňové příjmy 4 973 32,1 4 354 27,5 4 476 29,5 4 495 28,8 4 514 29,4 

Sdílené daně 4 895 31,5 4 319 27,3 4 447 29,3 4 479 28,7 4 496 29,3 
 Daň z příjmů fy. osob 1 162 7,5 1 069 6,8 1 083 7,1 1 122 7,2 1 162 7,6 
 Daň z příjmů práv. osob 1 536 9,9 1 078 6,8 1 065 7,0 995 6,4 1 106 7,2 
 DPH 2 196 14,2 2 172 13,7 2 299 15,1 2 362 15,1 2 229 14,5 
Daň z příjmů právnických osob za kraj 75 0,5 31 0,2 25 0,2 14 0,1 15 0,1 
Ostatní daňové příjmy 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 2 0,0 
Transfery 10 234 66,0 11 054 69,9 10 415 68,6 10 870 69,6 10 661 69,5 
Nedaňové příjmy 308 2,0 399 2,5 285 1,9 260 1,7 175 1,1 
Provozní příjmy celkem 15 514 100,0 15 808 100,0 15 176 100,0 15 624 100,0 15 350 100,0 
           
Provozní výdaje                   
Mzdové náklady 327 2,4 358 2,4 354 2,4 371 2,5 363 2,5 
Služby 277 2,0 440 2,9 446 2,9 416 2,8 283 1,9 
Poskytnuté dotace 13 097 95,4 14 050 94,1 13 687 94,1 13 820 94,5 14 057 95,4 
Úroky 28 0,2 32 0,2 19 0,1 17 0,1 26 0,2 
Ostatní 1 0,0 2 0,3 11 0,1 7 0,0 5 0,0 
Provozní výdaje celkem 13 730 100,0 14 881 100,0 14 518 100,0 14 631 100,0 14 733 100,0 
           
Provozní výsledek bez dluhové služby 1 813  958  677  1 011  643  
Hrubý provozní výsledek [3] 1 785  926  658  993  617  
Čistý provozní výsledek [4] 1 713  717  322  544  74  
           
Kapitálové příjmy           
Příjmy z prodeje majetku 85 10,1 44 3,0 48 5,3 26 2,2 42 4,0 
Prodej finančního majetku 0 0,0 26 1,8 13 1,4 0 0,0 0 0,0 
Investiční transfery 751 88,5 1 351 90,8 794 88,2 921 78,6 914 86,8 
Ostatní 13 1,4 67 4,4 45 5,0 226 19,2 97 9,2 
Kapitálové příjmy celkem 849 100,0 1 488 100,0 900 100,0 1 172 100,0 1 053 100,0 
Kapitálové výdaje           
Investice 1 752 63,9 1 442 64,8 1 398 63,7 1 409 64,0 1 217 58,3 
Nákup finančního majetku 90 3,3 143 6,4 50 2,3 66 3,0 108 5,2 
Investiční dotace  899 32,8 592 26,6 644 29,3 587 26,7 686 32,8 
Poskytnuté půjčky a ostatní 4 0,1 47 2,1 102 4,7 138 6,3 77 3,7 
Kapitálové výdaje celkem 2 745 100,0 2 224 100,0 2 193 100,0 2 200 100,0 2 088 100,0 
           
Kapitálový deficit/přebytek -1 896  -736  -1 293  -1 028  -1 036  
           
Finanční deficit/přebytek -112  190  -635  -34  -419  
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Moravskoslezský kraj 

v milionech Kč 
2008 

SKUT. % 
2009 

SKUT. % 
2010 

SKUT. % 
2011 

SKUT. % 
2012 

SKUT. % 

Ukazatele zadluženosti           
Vývoj zadluženosti            
Přijaté úvěry  553  25  486  781  877  
Splátky jistiny  71  209  343  449  543  
           
Změna zadluženosti [5] 482  -184  143  331  334  
           
Výsledek hospodaření [6] 370  6  -492  297  -85  
           
Celková zadluženost           
Přímý dluh 1 182 95,6 998 89,3 1 141 88,9 1 472 93,6 1 806 93,6 
Nepřímý dluh 55 4,4 120 10,7 143 11,1 101 6,4 93 4,9 
- z toho dluh finančně nesoběstačných 

subjektů 
55 4,4 45 4,0 68 5,3 25 1,6 15 2,4 

           
Přímý a nepřímý dluh 1 237 100,0 1 118 100,0 1284 100,0 1 574 100,0 1 899 100,0 
Čistý přímý a nepřímý dluh 1 237 100,0 1043 93,3 1209 94,2 1 498 95,2 1 821 95,9 
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Moravskoslezský kraj 
2008 

SKUT. 
2009 

SKUT. 
2010 

SKUT. 
2011 

SKUT. 
2012 

SKUT. 

Základní ukazatele      
Rozpočtové ukazatele      
Míra růstu celkových příjmů [1] (%) 6,0 5,7 -7,1 4,5 -2,3 
Míra růstu celkových výdajů [2] (%) 10,7 3,8 -2,3 0,7 -0,1 
Celkové příjmy na obyvatele v tis. Kč 13,1 13,9 12,9 13,5 13,2 
Celkové výdaje na obyvatele v tis. Kč 13,2 13,7 13,4 13,5 13,5 
Daňové příjmy/celkové příjmy (%) 30,4 25,2 27,8 26,8 27,5 
Přijaté transfery (sdílené daně, investiční a provozní dotace)/celkové příjmy (%) 97,0 96,7 97,4 96,9 98,0 
Poskytnuté transfery (investiční a provozní) z rozpočtu kraje/celkové výdaje (%) 85,0 85,6 85,8 85,6 87,6 
Saldo rozpočtu v % celkových příjmů (%) -0,7 1,1 -4,0 -0,2 -2,6 
      
Provozní rozpočet      
Provozní příjmy/celkové příjmy (%) 94,8 91,4 94,4 93,0 93,6 
Provozní výdaje/celkové výdaje (%) 83,3 87,0 86,9 86,9 87,6 
Daňové příjmy/provozní příjmy (%) 32,1 27,5 29,5 28,8 29,4 
Přijaté provozní transfery (sdílené daně, provozní dotace)/provozní příjmy (%) 97,5 97,3 97,9 98,2 98,7 
Poskytnuté provozní transfery z rozpočtu kraje/provozní výdaje (%) 95,4 94,4 94,3 94,5 95,4 
Prov. výsledek bez dluh. služby/prov. příjmy (%) 11,7 6,1 4,5 6,5 4,2 
Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 11,5 5,9 4,3 6,4 4,0 
Čistý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 11,0 4,5 2,1 3,5 0,5 
Saldo rozpočtu v % provozních příjmů (%) -0,7 1,2 -4,2 -0,2 -2,7 

      
Kapitálový rozpočet      
Kapitálové příjmy/celkové příjmy (%) 5,2 8,6 5,6 7,0 6,4 
Kapitálové výdaje/celkové výdaje (%) 16,7 13,0 13,1 13,1 12,4 
Investiční dotace/kapitálové příjmy (%) 88,5 90,8 88,2 78,6 86,8 
Čistý provozní výsledek/kapitálové výdaje (%) 62,4 32,3 14,3 24,7 3,5 
      
Zadluženost      
Míra růstu čistého přímého a nepřímého dluhu (%) 10,7 -15,7 15,9 23,9 21,6 
Čistý přímý a nepřímý dluh na obyvatele v tis. Kč 1,0 0,8 1,0 1,2 1,5 
Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 8,0 6,6 8,0 9,6 11,9 
Čistý přímý a nepřímý dluh/hrubý provozní výsledek (v letech) 1 1 1 1 1 
Míra růstu splátek úroků (%) 68,4 11,5 -38,8 -11,4 50,2 
Splátky úroků/provozní příjmy (%) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 
Míra růstu dluhové služby (%) 492,1 142,0 50,6 28,7 21,9 
Dluhová služba/provozní příjmy (%) 0,6 1,5 2,4 3,0 3,7 
Přijaté úvěry/přímý dluh (%) 46,8 2,5 42,6 53,0 48,5 
Přijaté úvěry/splátky dluhu (%) 777,1 11,9 141,8 173,7 161,4 
Přijaté úvěry/kapitálové výdaje (%) 20,1 1,1 22,2 35,5 42,0 
Splátky jistiny/hrubý provozní výsledek (%) 4,0 22,6 52,2 45,2 88,0 

POZN.: 

[1] Bez přijatých úvěrů 

[2] Bez splátek jistiny 

[3] Po splátkách úroků 

[4] Po splátkách jistiny a úroků 

[5] Přijaté úvěry - splátky jistiny 

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

Články: 

» Increasing Revenue Uncertainty Represents a Challenge to Czech Municipal Budgets, leden 2012 
(139448)  

Metodologie: 

» Regional and Local Governments, leden 2013 (147779) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

  

SUB-SOVEREIGN 

12   13. ČERVNA 2013 
   

ANALÝZA: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 

Číslo zprávy: 155164 

Autor 
Ivan Kuvík 

Výroba 
Sarah Warburton 

© 2013 Moody’s Investors Service, Inc. a/nebo její nositelé licencí a společnosti spojené s ní ve skupině (společně dále jen 
„MOODY’S”). Všechna práva vyhrazena. 

ÚVĚROVÉ RATINGY UDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTÍ MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. („MIS”) A SPOLEČNOSTMI 
SPOJENÝMI S NÍ VE SKUPINĚ PŘEDSTAVUJÍ NÁZOR AGENTURY MOODY'S NA RELATIVNÍ MÍRU BUDOUCÍCH 
ÚVĚROVÝCH RIZIK SUBJEKTŮ, NA UVĚROVÉ ZÁVAZKY NEBO DLUHY A DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY AKTUÁLNĚ PLATNÝ V 
DANÉM ČASE. ÚVĚROVÉ RATINGY MOODY'S A NÁZORY PREZENTOVANÉ V ANALYTICKÝCH PUBLIKACÍCH 
VYDÁVANÝCH MOODY'S ("PUBLIKACE MOODY'S") MOHOU OBSAHOVAT AKTUÁLNÍ STANOVISKO MOODY'S OHLEDNĚ 
RELATIVNÍHO ÚVĚROVÉHO RIZIKA JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ, JEJICH ÚVĚROVÝCH ZÁVAZKŮ ČI DLUHŮ A DLUHOVÝCH 
CENNÝCH PAPÍRŮ. MOODY'S DEFINUJE UVĚROVÉ RIZIKO JAKO RIZIKO, ŽE SUBJEKT NESPLNÍ SVÉ SMLUVNÍ, FINANČNÍ 
ZÁVAZKY V OKAMŽIKU SPLATNOSTI, VČETNĚ ODHADU FINANČNÍCH ZTRÁT PRO PŘÍPAD PORUŠENÍ ("DEFAULTU"). 
ÚVĚROVÉ RATINGY SE NETÝKAJÍ JAKÝCHKOLIV JINÝCH RIZIK, VČETNĚ, ALE NEJENOM: RIZIKA NEDOSTATEČNÉ 
LIKVIDITY, RIZIKA POKLESU TRŽNÍ HODNOTY NEBO CENOVÉ VOLATILITY. ÚVĚROVÉ RATINGY A NÁZORY MOODY'S 
ZVEŘEJNĚNÉ V PUBLIKACÍCH MOODY'S NEJSOU VÝPOVĚDÍ O FAKTICKÉM SOUČASNÉM NEBO HISTORICKÉM STAVU. 
ÚVĚROVÉ RATINGY ANI NÁZORY V PUBLIKACÍCH MOODY'S  NEPŘEDSTAVUJÍ INVESTIČNÍ NEBO FINANČNÍ RADY, ANI 
JE NELZE CHÁPAT JAKO DOPORUČENÍ K NÁKUPU, PRODEJI NEBO K DRŽENÍ URČITÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ. UVĚROVÉ 
RATINGY MOODY'S ANI PUBLIKACE MOODY'S NEKOMENTUJÍ A NEHODNOTÍ VHODNOST NĚJAKÉ INVESTICE PRO 
KONKRÉTNÍHO INVESTORA. UVĚROVÉ RATINGY MOODY'S A NÁZORY ZVEŘEJŇOVANÉ V PUBLIKACÍCH MOODY'S 
VYCHÁZEJÍ Z PŘEDPOKLADU, ŽE KAŽDÝ INVESTOR SI SÁM PROZKOUMÁ A OHODNOTÍ KAŽDÝ Z CENNÝCH PAPÍRŮ, O 
JEJICHŽ NÁKUPU, DRŽENÍ NEBO PRODEJI UVAŽUJE. 

VŠECHNY ZDE OBSAŽENÉ INFORMACE JSOU CHRÁNĚNY ZÁKONEM, VČETNĚ, ALE NEJENOM, AUTORSKÉHO PRÁVA, A ŽÁDNÁ 
Z TĚCHTO INFORMACÍ NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNA NEBO JINAK REPRODUKOVÁNA, PŘEFORMULOVÁNA, DÁLE PŘEDÁVÁNA, 
PŘEVÁDĚNA, ŠÍŘENA, DISTRIBUOVÁNA NEBO DÁLE PRODÁVÁNA NEBO UKLÁDÁNA PRO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ K JAKÉMUKOLIV 
TAKOVÉMU ÚČELU, CELKOVĚ NEBO ČÁSTEČNĚ, V JAKÉKOLIV PODOBĚ ČI JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM NEBO JAKÝMKOLIV 
PROSTŘEDKEM, JAKOUKOLIV OSOBOU BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU MOODY’S.  

Všechny informace zde obsažené získala MOODY’S ze zdrojů, které považuje za přesné a spolehlivé. Vzhledem k možnosti lidských 
nebo mechanických chyb a také dalších faktorům jsou nicméně všechny informace zde obsažené poskytovány „JAKO TAKOVÉ”, bez 
jakékoliv záruky. MOODY’S používá veškeré nástroje a prostředky nutné k tomu, aby informace sloužící jako podklad pro udělení 
ratingu byly dostatečně kvalitní a pocházely z ověřených zdrojů považovaných za spolehlivé včetně, pokud je to možné a účelné, 
nezávislých zdrojů třetích stran. Nicméně MOODY’S není auditorem, a proto nemůže nezávisle ověřit či překontrolovat každou 
informaci obdrženou v průběhu ratingového procesu. MOODY’S se v každém případě zříká jakékoli budoucí odpovědnosti vůči 
jakékoliv osobě nebo subjektu za (a) jakoukoliv ztrátu nebo škodu, k níž by došlo, buď úplně nebo částečně, v důsledku chyby (ať z 
nedbalosti či jinak) nebo jiných souvisejících okolností a podmínek, ať už tyto okolnosti byly pod kontrolou nebo mimo kontrolu 
MOODY’S, včetně jakýchkoliv jejích ředitelů, vedoucích, zaměstnanců nebo osob za ni jednajících, a to v souvislosti s obstaráním, 
sběrem, sestavením, analýzou, interpretací, sdělením, publikací nebo poskytnutím jakékoliv takové informace, nebo (b) jakoukoliv 
přímou, nepřímou, zvláštní, následnou nebo náhodnou škodu nebo regresní náhradu jakékoliv povahy (mimo jiného včetně ušlého 
zisku), dokonce i tehdy, když  MOODY’S měla předem k dispozici informace, že k těmto škodám může dojít v důsledku použití nebo 
nemožnosti použít právě tyto informace. Jakékoli případné ratingy, zprávy, finanční analýzy, předpovědi a další připomínky, které jsou 
součástí informací zde obsažených, je třeba interpretovat pouze jako vyjádření názoru a nikoliv jako konstatování skutečnosti či jako 
doporučení k nákupu, prodeji nebo držení jakéhokoliv cenného papíru. Každý uživatel zde obsažených informací si musí provést svou 
vlastní analýzu a ohodnotit každý cenný papír, jehož nákup, držení nebo prodej zvažuje.  

POKUD JDE O ZDE POPISOVANÉ RATINGY MOODY'S NEBO O JINÉ NÁZORY ČI INFORMACE POSKYTNUTÉ MOODY’S V 
JAKÉKOLI PODOBĚ A JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, MOODY'S NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, VÝSLOVNOU ANI MLČKY 
UČINĚNOU, OHLEDNĚ JEJICH PŘESNOSTI, VČASNOSTI, ÚPLNOSTI, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI K 
JAKÉMUKOLIV KONKRÉTNÍMU ÚČELU. 

MIS, uvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností Moody’s Corporation („MCO”), tímto dává ve známost, že většina 
hodnocených emitentů dluhových cenných papírů (včetně korporátních a municipálních obligací, dluhopisů, dlužních úpisů a 
obchodovatelných směnek) a prioritních účastnických cenných papírů se ještě před udělením jakéhokoli ratingu uvolila zaplatit MIS 
za její hodnocení a ratingové služby poplatky v úrovni od 1 500 USD až zhruba do 2 500 000 USD. Zároveň  MCO a MIS uplatňují a 
dodržují politiku a postupy, které mají zaručit nezávislost ratingového procesu a ratingů udělovaných MIS. Informace ohledně 
určitých spojení, která mohou existovat mezi řediteli MCO a hodnocenými subjekty, a mezi subjekty, které mají ratingy od MIS a 
současně  veřejně oznámily Komisi pro cenné papíry a burzovní operace ( SEC) že jejich majetková účast v  MCO je větší než 5 %, jsou 
každý rok zveřejňovány na www.moodys.com v části „Vztahy s akcionáři – Správa a řízení — Propojení ředitelů a 
akcionářů.(”Shareholder Relations — Corporate Governance — Director and Shareholder Affiliation Policy”) 

Platí pouze pro Austrálii: Veškeré zveřejňování tohoto dokumentu v Austrálii se uskutečňuje v souladu s licencí Australsk ých 
finančních služeb číslo 336969 (Australian Financial Services License no. 336969) udělenou dceřiným společnostem Moody's, a sice 
Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969, případně  Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 
136 972 AFSL 383569 Tento dokument by měl být předkládán pouze „institucionálním klientům“ ve smyslu oddílu 761G Zákona o 
korporacích z roku 2001 (Corporations Act of 2001). Tím, že k tomuto dokumentu přistupujete  na území Austrálie, stvrzujete 
společnosti Moody's, že jste "institucionálním klientem" nebo jeho pověřeným agentem a že ani Vy, ani Vámi zastupovaná instituce 
nebudete přímo nebo nepřímo šířit tento dokument či jeho obsah mezi "drobnými investory"  ve smyslu oddílu 761G Zákona o 
korporacích  z roku 2001 (Corporations Act of 2001). Úvěrové ratingy udělované Moody's představují názor na úvěrovou 
důvěryhodnost emitenta a bonitu jeho dluhových závazků; nehodnotí bonitu jeho kmenových akcií nebo cenných papírů dostupných 
drobným investorům. Pro drobného investora by mohlo být nebezpečné dělat nějaká investiční rozhodnutí na základě uděleného 
úvěrového ratingu Moody's. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte vašeho finančního nebo jiného odborného poradce. 

 

 

 

Rating kraje 



Výroční zpráva Moravskoslezského kraje pro rok 201290

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

Kontakty 

Moravskoslezský kraj 
Krajský úřad
28  října 117 
702 18 Ostrava
Tel : 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky cz
Datová schránka Moravskoslezský kraj ID / E-corespondence ID: 8x6bxsd
GPS: N 49°49 782 - E 018°16 232

Uzávěrka obsahu Výroční zprávy 2012: 07/2013

Identifikace 
ekonomického 
subjektu



Vydavatel: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
  28  října 117, 702 18 Ostrava
Redakční zpracování: Odbor financí a Odbor kancelář hejtmana kraje
Fotografie: Archiv MSK
Realizace a design: Creativo D´ Arte s r o 
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-87503-32-4   


