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Úvodní slovo 
hejtmana

Vážené dámy, vážení pánové,
rok 2014 byl v životě Moravskoslezského kraje druhým ro-
kem práce nové koalice vzešlé z voleb do krajských zastu-
pitelstev 

Agentura Moody´s opět potvrdila rating kraje se stabilním vý-
hledem, což bylo potvrzením uvážlivého rozpočtového hos-
podaření 

Je zřejmé, že tento rok byl přípravnou fází k závěru programo-
vacího období Evropské unie  Bylo tedy vykonáno maximum 
pro to, aby krajské finance byly připraveny na rok následující, 
který bude historicky rekordním v objemu čerpaných dotací 
a z nich vyplývající investiční aktivity  Avšak již koncem toho-
to roku dosáhla hodnota svěřeného majetku zhruba čtyřná-
sobné úrovně proti stavu, v němž byl majetek tohoto druhu 
kraji na  jeho počátku svěřen (zhruba 45,9 mld  Kč)  Svědčí 
to o uvážlivé práci dobrého hospodáře, která je ostatně vidět 
na vnějším vzhledu většiny krajských zařízení 

Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Morav-
skoslezského kraje k 31  12  2014 dosáhla výše 2 656 mil  
Kč , což je o 469 mil  Kč více než v  roce 2013  V  celkové 
zadluženosti jsou zahrnuty rovněž úvěry na předfinancování 
evropských akcí ve výši 468 mil  Kč, které mají krátkodobý 
charakter, jelikož jsou spláceny z  průběžně přijímaných ev-
ropských dotací  Vzhledem k  důvodu této zadluženosti by 
však tato neměla mít nepříznivý dopad na budoucí rating kraje 
a tím i na cenu jeho případného přístupu k mimorozpočtovým 
finančním nástrojům 

Kraj pokračoval v  naplňování schváleného programového 
prohlášení rady, což se příznivě odrazilo ve všech oblastech 
kompetencí svěřených krajům zákonem  Veřejné školství 
prochází po  letech optimalizace kapacit metodou slučování 
vzdělávacích subjektů i  jejich předávání privátnímu sekto-
ru (Třineckým železárnám a Vítkovicím) obdobím stabilizace 

a konsolidace a soustřeďuje se na problematiku sladění své 
nabídky s potřebami zaměstnavatelů 

Krajské zdravotnictví zastavilo ekonomický propad  Sázka 
na systém řízení vždy dvojice nemocnic z  jednoho místa se 
plně osvědčila stejně jako sázka na modernizaci přístrojového 
vybavení a stabilizace personálu  Odměnou je důvěra pacien-
tů, bez níž by financování jejich chodu nebylo možné 

V oblasti dopravy jsme v prosinci dokončili kolejové napojení 
mošnovského Letiště Leoše Janáčka, čímž byl dokončen uni-
kátní projekt kompletizace dopravních cest do  jednoho uzlu 
navíc v jedné z klíčových průmyslových zón kraje 

V oblasti práce krajského úřadu byl nastaven a důsledně rea-
lizován systém korporátního přístupu vedoucí ke sladění prá-
ce zřizovaných organizací, což se příznivě projevuje v oblasti 
hospodárnosti práce a  kvality poskytovaných služeb  Jeho 
hlavním motivačním nástrojem je princip, který přináší efektiv-
něji hospodařícímu subjektu prostředky zpět pro vlastní roz-
voj  Nejde tedy o samoúčelné a neefektivní úspory 

Rada kraje pokračovala ve  výjezdních zasedáních s  cílem 
na místě poznat problémy a spolu s místními orgány veřej-
né správy i zástupci podnikatelské sféry a občanského života 
hledat i realizovat jejich účinná řešení 

Naplno se rozvinul nový styl práce krajské Tripartity s účinným 
zapojením vládního zmocněnce pro Ústecký a Moravskoslez-
ský kraj  Tripartita se změnila z  platformy pro diskusi stran 
sociálního dialogu v orgán schopný pojmenovat klíčové pro-
blémy rozvoje kraje a vést efektivní komunikaci s centrálními 
orgány 

Právě z výše uvedených důvodů můžeme rok 2014 hodnotit 
pozitivně  



Miroslav Novák
hejtman Moravskoslezského kraje
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Základní informace 
o kraji

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

Moravskoslezský kraj je počtem přes 1 224 tis  obyvatel třetí 
nejlidnatější v ČR, se svými 300 obcemi však patří k regio-
nům s  nejmenším počtem sídel  Tomu odpovídá i  hustota 
osídlení 225 obyvatel na  km2, přičemž týž údaj pro celou 
ČR je 133 obyvatel na km2  Průměrná rozloha katastru obce 
18,1 km2 je druhá největší v republice a je o necelých 50 % 
větší než 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 obyvatel okolo 24 % obyvatel, v  obcích 
od 5 000 do 19 999 obyvatel žije 14 % občanů kraje  Větši-
na obyvatel kraje (přes 60 %), což je v rámci ČR výjimečné, 
žije ve městech nad 20 tisíc obyvatel  V  krajské metropoli 
Ostravě žije téměř 300 tis  obyvatel, tj  zhruba čtvrtina oby-
vatel 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 )  
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Moravskoslezský kraj je členěn na spádové obvody, jejichž já-
dra tvoří 22 obcí s rozšířenou působností: Bílovec, Bohumín, 
Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Mís-
tek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Kar-
viná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Ostrava, 
Rýmařov, Třinec a Vítkov 

Kraj se po  zániku Československa ocitl v  poloze severový-
chodního pohraničí, na hranicích s Polskem a Slovenskem, 
nejvíce vzdáleného od  přímých kontaktů s  metropolí státu 
a  s  hospodářskými podněty z  vyspělých zemí EU  Dálnice 
D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Bohumínem o délce téměř 
80 km řeší dopravní obslužnost a ekonomické oživení  Silniční 
komunikační systém dále doplňují hlavní mezinárodní silnice 
I/11 (E 75): Opava – Ostrava – Český Těšín – Mosty u Jablun-
kova a I/48 (E 462): Nový Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín, 
které procházejí východní částí kraje  Moravskoslezský kraj 
protínají dva železniční tahy evropského významu, elektrifiko-
vané tratě č  270 a č  320  Trať č  270 je významným úsekem 
hlavní železniční trasy ČR Praha – Bohumín  Dosažitelnost re-
gionu letecky je zabezpečována prostřednictvím mezinárod-
ního letiště Leoše Janáčka 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 442 základních školách plní po-
vinnou školní docházku 98 137 žáků  Oborově širokou škálu 
139 středních škol (z  toho 44 vyučujících v oboru gymnázií) 
a 2 konzervatoří doplňuje 13 vyšších odborných škol a 5 vy-
sokých škol (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ost-
rava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Vysoká 
škola podnikání Ostrava a Vysoká škola sociálně-správní, In-
stitut celoživotního vzdělávání Havířov), které svými 16 fakul-
tami zabezpečují výuku pro více než 38 000 studentů 

Na jednoho lékaře připadá v rámci kraje 248 obyvatel, přičemž 
v jednotlivých okresech tato hodnota kolísá mezi 172 (okres 
Ostrava-město) a 307 (okres Bruntál)  V celém kraji je k dis-
pozici 5 838 lůžek v 18 nemocnicích a dalších 2 880 lůžek 
v  odborných léčebných ústavech a  léčebnách dlouhodobě 
nemocných  Zařízení sociálních služeb disponují více než 
10 300 místy, především pro staré občany  

Tradičními kulturními centry regionu jsou Ostrava, Opava 
a pro území Těšínska, s významnou polskou menšinou, Čes-
ký Těšín  V  kraji nalezneme velké množství divadel, muzeí, 
galerií a kin  V Ostravě dále sídlí mezinárodně známá Janáč-
kova filharmonie  Milovníci literatury mohou využívat více než 
400 knihoven  Města a obce nabízejí pestrou škálu sportov-
ního vyžití prostřednictvím stadionů, víceúčelových hal a sto-
vek hřišť, tělocvičen, koupališť a  bazénů  Kromě kulturního 
a sportovního vyžití ve městech a obcích poskytuje malebná 
a  pestrá příroda severní Moravy a  Slezska nesčetné mož-
nosti pro rekreaci, turistiku, poznávání kulturních památek 
a léčebné pobyty  V letním období skýtá region díky rozsáhlé 
síti turistických tras podmínky pro pěší turistiku a cykloturis-
tiku, v zimě pak jsou horské celky Hrubého Jeseníku a Bes-

kyd vyhledávanými centry běžeckého a sjezdového lyžování  
Moravskoslezský kraj se může pochlubit mnoha kulturními 
památkami, na  jeho území se nachází městské památko-
vé rezervace (centra Příbora, Nového Jičína a Štramberka)  
Zámeckými skvosty kraje jsou sídla v  Hradci nad Moravicí, 
v Raduni, v Kravařích na Opavsku či ve Fulneku  Mezi nej-
významnější hrady patří Sovinec na Rýmařovsku, Starý Jičín 
a Hukvaldy v Pobeskydí  Specifikem regionu jsou podmínky 
pro průmyslovou turistiku (Technické muzeum automobilů 
v  Kopřivnici, Vagonářské muzeum ve  Studénce, Hornické 
muzeum v Ostravě-Petřkovicích, areál Dolních Vítkovic, NKP 
Důl Michal aj )  Fandové vodních sportů s oblibou sjíždějí řeku 
Moravici nebo Odru, ti, kteří dávají přednost rekreaci u vod-
ních ploch, navštěvují nádrže Žermanice a Těrlicko, v menší 
míře zatím Slezskou Hartu  Lázeňství v kraji je založeno na vy-
užití léčebných účinků jodobromové vody v  lázních Darkov 
s  rehabilitačním ústavem, od  počátku 90  let existuje nové 
lázeňské sanatorium v Klimkovicích s architektonicky zajíma-
vými budovami  



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

Zastupitelstvo kraje

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

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



Rozdělení mandátů v zastupitelstvu moRavskoslezského kRaje 

 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      

MOravsKOslezsKý Kraj 
zastupitelstvO Kraje

ing. jan Wolf mgr. ivan Žárský

petr Bechering. jan adámek ing. táňa apostolovovámgr. dagmar adamová

phdr. jaroslav dvořák ing. lenka Fojtíková tomáš hanzel

mgr. daniel havlík ing. kateřina Chybidziurová

ing. jaroslav kala mgr. pavel kawulok ing. helena kudelová doc. ing. marian lebiedzik, ph.d.

jaroslav marek ing. jiří martinek Bc. jan mayer

mvdr. Barbora jelonková

martin sikora mgr. Šárka tekielová ing. Ctibor vajda ing. jiří vzientek

judr. josef Babka pavel Bačgoň

david drastich mgr. Fotis Fotopulos mgr. alena Grosová ing. jitka hanusová Bc. monika havlíčková

ing. petr havránek jiří hurta

ing. martin juroška, ph.d. Rsdr. karel kuboš Bc. vlastimil kupka henryk małysz

ing. ivan strachoň karel Wiewiórka

ing. andreas hahn

ing. josef jalůvka mgr. petr juras

ing. petr konůpka

mgr. Radim miklas judr. jiří mlčoch

ing. jiří Carbol mgr. et mgr. lukáš Curylo mudr. ivan drábek

miroslav novák ing. pavlína nytrová

mgr. věra palková

ing. libor nowakjiří navrátil

ing. vít slováček ing. eva Šillerová

mgr. patrik hujdus ing. arch. liana janáčková

ing. Renáta Rykalováing. Břetislav piterák miroslav polakjana pohludková ing. Rsdr. svatomír Recmaning. eva poštová, Csc.Bc. věra pražákováBc. martin polášek

mgr. jaroslav stolařík
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Zastupitelstvo 
kraje
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david drastich mgr. Fotis Fotopulos mgr. alena Grosová ing. jitka hanusová Bc. monika havlíčková

ing. petr havránek jiří hurta

ing. martin juroška, ph.d. Rsdr. karel kuboš Bc. vlastimil kupka henryk małysz

ing. ivan strachoň karel Wiewiórka

ing. andreas hahn

ing. josef jalůvka mgr. petr juras

ing. petr konůpka

mgr. Radim miklas judr. jiří mlčoch

ing. jiří Carbol mgr. et mgr. lukáš Curylo mudr. ivan drábek

miroslav novák ing. pavlína nytrová

mgr. věra palková

ing. libor nowakjiří navrátil

ing. vít slováček ing. eva Šillerová

mgr. patrik hujdus ing. arch. liana janáčková

ing. Renáta Rykalováing. Břetislav piterák miroslav polakjana pohludková ing. Rsdr. svatomír Recmaning. eva poštová, Csc.Bc. věra pražákováBc. martin polášek

mgr. jaroslav stolařík
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Informace o činnosti Zastupitelstva Moravsko-
slezského kraje v roce 2014

V roce 2014 se uskutečnilo 5 zasedání Zastupitelstva Morav-
skoslezského kraje  Bylo přijato celkem 461 usnesení, jejichž 
plnění zastupitelstvo pravidelně kontrolovalo 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje vzalo na  vě-
domí mj.:
•	 předběžnou	informaci	o hospodaření	Moravskoslezského	

kraje za rok 2013 a Analýzu rozpočtových možností Mo-
ravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016

•	 Legislativní	plán	Moravskoslezského	kraje	ve znění	2.	ak-
tualizace

•	 Výroční	 zprávu	 o  stavu	 a  rozvoji	 vzdělávací	 soustavy	
v Moravskoslezském kraji za školní rok 2012/2013

•	 Vyhodnocení	realizace	Regionální	 inovační	strategie	Mo-
ravskoslezského kraje 2010-2020 za rok 2013

•	 informaci	o dalším	postupu	při	doplnění	Strategie	rozvoje	
Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 a při podpo-
ře klíčových projektů rozvoje kraje

Zastupitelstvo kraje dále mj.:
•	 rozhodlo	 poskytnout	 účelové	 neinvestiční	 dotace	 z  roz-

počtu Moravskoslezského kraje na  rok 2014 na  kulturní 
akce krajského a nadregionálního významu a profesionál-
ním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru 
v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních 
nákladů, s časovou použitelností od 1  1  2014 do 31  12  
2014, a individuální účelové dotace na zabezpečení péče 
o válečné hroby vybraným obcím Moravskoslezského kraje

•	 schválilo	Koncepci	rozvoje	veřejných	knihovnických	a in-
formačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2014 
– 2020

•	 rozhodlo	 zahájit	 realizaci	 projektu	 „Podpora	 sociálního	
podnikání v Moravskoslezském kraji“ v roce 2014

•	 vyzvalo	 Vládu	 České	 republiky,	 aby	 bezodkladně	 rea-
govala na neustálé nepřiměřené zvyšování cen vodného 
a stočného a přistoupila k systémovému řešení regulace 
těchto cen

•	 schválilo	 „Strategii	 protidrogové	 politiky	 Moravskoslez-
ského	kraje	na období	2015	–	2020“,	 „Strategii	 integra-
ce romské komunity Moravskoslezského kraje na období 
2015	–	2020“	a „Střednědobý	plán	rozvoje	sociálních	slu-
žeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020“

•	 vyhlásilo	„Program	podpory	malých	a středních	podniků	
v  Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřednictvím 
mikropůjček II“, s kontinuální výzvou do vyčerpání částky 
alokované na  tento program v  Regionálním rozvojovém 
fondu ve výši 1 000 tis  Kč

•	 rozhodlo	vyhlásit	Podmínky	dotačního	Programu	na pod-
poru poskytování sociálních služeb pro r  2015 a způsob 
rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 
rozpočtu

•	 souhlasilo	s celoročním	hospodařením	Moravskoslezské-
ho kraje za  rok 2013 bez výhrad a  schválilo Závěrečný 
účet Moravskoslezského kraje za rok 2013

•	 schválilo	rozpočet	Moravskoslezského	kraje	na rok	2015	
a  rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na  léta 
2016-2018

Zastupitelstvo kraje rozhodlo o  poskytnutí dotací 
v rámci těchto programů:
•	 „Moravskoslezský	 kraj	 podporuje	 Ostravu	 –	 Evropské	

město sportu 2014“
•	 „Podpora	sportu	v Moravskoslezském	kraji	pro	rok	2014“
•	 „Podpora	 aktivit	 v  oblastech	 využití	 volného	 času	 dětí	

a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním 
postižením pro rok 2014“

•	 „Program	 na  podporu	 projektů	 ve  zdravotnictví	 na  rok	
2014“

•	 „Podpora	dobrovolných	aktivit	v oblasti	udržitelného	roz-
voje ŽPZ/02/2014“

•	 „Příspěvky	na ozdravné	pobyty	ŽPZ/05/2013“
•	 „Poskytování	příspěvků	na podporu	hospodaření	v lesích	

v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“
•	 „Drobné	vodohospodářské	akce	ŽPZ/01/2014“
•	 „Program	podpory	aktivit	v oblasti	kultury	na rok	2014“
•	 „Program	obnovy	kulturních	památek	a památkově	chrá-

něných nemovitostí v  Moravskoslezském kraji na  rok 
2014“

•	 „Program	podpory	aktivit	příslušníků	národnostních	men-
šin žijících na  území Moravskoslezského kraje na  rok 
2014“

•	 „Program	realizace	specifických	aktivit	Moravskoslezské-
ho krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením na rok 2014“

•	 „Podpora	obnovy	a rozvoje	venkova	Moravskoslezského	
kraje 2014“

•	 „Příspěvky	 na  podporu	 včelařství	 v  Moravskoslezském	
kraji v roce 2014“

•	 „Program	podpory	 financování	 běžných	 výdajů	 souvise-
jících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslez-
ském kraji na rok 2014“

•	 „Program	 na  podporu	 zvýšení	 kvality	 sociálních	 služeb	
poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014“

•	 „Program	protidrogové	politiky	kraje	na rok	2014“
•	 „Program	na podporu	neinvestičních	aktivit	z oblasti	pre-

vence kriminality na rok 2014“
•	 „Program	na podporu	 komunitní	 práce	 a  na  zmírňování	

následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lo-
kalitách Moravskoslezského kraje na rok 2014“

•	 „Program	 rozvoje	 sociálních	 služeb,	 včetně	 navazujících	
činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí 
na rok 2014“

•	 „Podpora	 aktivit	 v  oblasti	 prevence	 rizikových	 projevů	
chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015“

•	 „Příspěvky	na hospodaření	v lesích	v Moravskoslezském	
kraji pro rok 2014“

•	 „Podpora	 podnikání	 v  Moravskoslezském	 kraji	 2014“	
a „Podpora	podnikání	v Moravskoslezském	kraji	2014	II“

•	 „Podpora	 turistických	 informačních	 center	 v  Moravsko-
slezském kraji pro rok 2014“

•	 „Podpora	turistických	oblastí	v Moravskoslezském	kraji“
•	 „Podpora	 start	 ups	 v  Moravskoslezském	 kraji	 2013“	

a „Podpora	start	ups	v Moravskoslezském	kraji	2014“
•	 „Úprava	lyžařských	běžeckých	tras	v Moravskoslezském	

kraji v zimní sezóně 2014/2015“
•	 „Podpora	technických	atraktivit	v Moravskoslezském	kraji	

v roce 2014 – 2  kolo“
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Rada kraje

výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, připra-
vuje 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 

Složení Rady Moravskoslezského kraje 

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

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích bezpečnosti a krizového řízení, inte-
grovaného záchranného systému, zahraničních vztahů a financí 

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

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úseku legislativy 

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

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

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

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úseku zdravotnictví 

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

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

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

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích sociálních věcí, kultury a památkové 
péče 
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Informace o činnosti Rady Moravskoslezské-
ho kraje v roce 2014

V roce 2014 se uskutečnilo celkem 26 schůzí Rady Morav-
skoslezského kraje a  bylo přijato celkem 2156 usnesení, 
jejichž plnění rada kraje pravidelně kontrolovala  Rada kraje 
připravovala a  projednávala návrhy a  podklady pro jednání 
Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, zabezpečovala plně-
ní zastupitelstvem kraje přijatých usnesení  Schválila celkem 
428 rozpočtových opatření v  rámci rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje  Projednala v  souladu se zákonem o  veřejných 
zakázkách celkem 193 veřejných zakázek 

Rada Moravskoslezského kraje mimo jiné:
•	 aktualizovala	Legislativní	plán	Moravskoslezského	kraje
•	 schválila	výroční	zprávu	o činnosti	orgánů	Moravskoslez-

ského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím za rok 2013

•	 zabývala	 se	 dopisy	 a  peticemi	 adresovanými	 orgánům	
kraje

•	 rozhodla	 o  vyhlášení	 dotačních	 programů	 na  rok	 2014	
v různých oblastech působnosti kraje 

•	 schválila	 souhrnné	 zprávy	 o  činnosti	 a  plnění	 úkolů	 pří-
spěvkových organizací Moravskoslezského kraje za  rok 
2013

•	 schválila	ocenění	pedagogických	pracovníků	škol	a škol-
ských zařízení působících na  území Moravskoslezského 
kraje, zařazených v  rejstříku škol a  školských zařízení, 
u příležitosti Dne učitelů v roce 2014

•	 rozhodla	vyhlásit	4.	ročník	soutěže	„Jak	šmakuje	Morav-
skoslezsko“ a schválila její pravidla

•	 rozhodla	 vyhlásit	 soutěž	 „Ekologická	 škola	 v Moravsko-
slezském kraji“ ve školním roce 2013/2014

•	 schválila	návrh	na ocenění	nejúspěšnějších	žáků	a škol-
ních týmů středních škol v  Moravskoslezském kraji 
ve školním roce 2013/2014

•	 rozhodla	 o  udělení	 Ceny	 hejtmana	 Moravskoslezské-
ho kraje pro rok 2014 u  příležitosti Mezinárodního dne 
zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která 
přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním po-

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

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

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

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích investic a majetku, územního pláno-
vání a cestovního ruchu 

Další členové rady kraje:

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

Tomáš Hanzel (ČSSD) 
člen zastupitelstva a rady kraje 

RSDr. Karel Kuboš (KSČM) 
člen zastupitelstva a rady kraje 
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stižením a podporují myšlenku jejich 
společenské integrace

•	 schválila	ediční	plán	na rok	2014	
•	 rozhodla	 vyhlásit	 soutěž	 „Inovační	

firma Moravskoslezského kraje pro 
rok 2014“

•	 rozhodla	 uzavřít	 Rámcovou	 smlou-
vu mezi Moravskoslezským kra-
jem a  statutárním městem Ostrava 
o spolupráci při přípravě a  realizaci 
významných dopravních staveb 
na území města Ostravy pro pláno-
vací období 2014 – 2020

•	 rozhodla	 vyhlásit	 Program	 na  pod-
poru miniprojektů mládeže v  rámci 
projektu	 „Napříč	 krajem	 s mládeží“	
realizovaného v rámci programu EU 
Mládež v akci

•	 schválila	 finanční	plány	nemocnic	–	
zdravotnických zařízení zřizovaných 
krajem pro rok 2014

•	 rozhodla	 uzavřít	 Memorandum	
o spolupráci k přípravě Společného 
akčního plánu pro programové období 2014 – 2020 mezi 
Moravskoslezským krajem a Sdružením pro rozvoj Morav-
skoslezského kraje

•	 rozhodla	 uzavřít	 se	 společností	 ČEZ,	 a.	 s.,	 Memoran-
dum o spolupráci v  rámci podpory rozvoje elektromobi-
lity v Moravskoslezském kraji, dále smlouvu o poskytnutí 
služby Elektromobilita a smlouvu o podnájmu elektromo-
bilu v rámci projektu E-mobility

•	 souhlasila	s dalším	postupem	při	doplnění	Strategie	roz-
voje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 a při 
podpoře klíčových projektů rozvoje kraje

•	 vyhlásila	 8.	 SPOLEČNOU	 VÝZVU	 Moravskoslezského	
kraje a Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí 
o poskytnutí dotace ze Společného programu na podpo-
ru výměny kotlů

•	 schválila	 rozvojový	 program	 Moravskoslezského	 kraje	
KVALITA 2014 – 2018

•	 rozhodla	poskytnout	věcný	dar	nejlepšímu	starostovi/pri-
mátorovi za období 2010 – 2014, kterým se za Moravsko-
slezský kraj stal starosta obce Slavkov

•	 rozhodla	uzavřít	Memorandum	o porozumění	a dlouhodo-
bé spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a společ-
ností TATRA TRUCKS a s  a dále se společností Tawesco, 
s r o 

•	 rozhodla	o uzavření	Memoranda	o spolupráci	v oblasti	so-
ciálního podnikání mezi Moravskoslezským krajem a Klas-
trem sociálních inovací a podniků – SINEC, o  s 

•	 schválila	Politiku	energetického	managementu	Moravsko-
slezského kraje

•	 vyhodnotila	nejúspěšnější	sportovce,	sportovní	družstva,	
trenéry a cvičitele Moravskoslezského kraje za rok 2014

•	 schválila	 novou	 podobu	Manuálu	 jednotného	 vizuálního	
stylu (Corporate design manual)

•	 souhlasila	 s  plánem	 rekonstrukcí	 mostů,	 opěrných	 zdí,	
propustí a ostatních součástí silnic II  a  III  tříd v Morav-
skoslezském kraji a jejich stavební přípravy v roce 2015

•	 rozhodla	 uzavřít	 „Dohodu	 o  rozvoji	 přátelských	 vztahů	

mezi Metropolitním městem Ulsan, Korejská republika 
a Moravskoslezským krajem, Česká republika

•	 vzala	na vědomí	„Strategii	Krajského	úřadu	Moravskoslez-
ského kraje do roku 2020“

Vydala:
•	 nařízení	 kraje	 č.	 1/2014,	 kterým	 se	 stanoví	 podmínky	

k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezské-
ho kraje jednotkami požární ochrany

•	 nařízení	kraje	č.	2/2014,	kterým	se	mění	nařízení	Morav-
skoslezského kraje č  2/2011, kterým se vydává Požární 
poplachový plán Moravskoslezského kraje

•	 nařízení	kraje	č.	3/2014	o zřízení	přírodní	rezervace	Hořina	
a  jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších 
ochranných podmínek
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Vstřícná řešení

Poskytujeme vysoce profesionální 
služby s proklientským přístupem 
v prostředí vzájemné důvěry.

VIZE

MOTTO
STRATEGIE KRAJSKÉHO ÚŘADU 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
do roku 2020

Krajský úřad svou činností naplňuje strategické vize volených orgánů a současně vykonává svěřené úkoly 
v zastoupení státu. Při rozhodování a správě dodržujeme a ctíme zákonnost a transparentnost našich kroků 
postavených na principech dlouhodobě udržitelného rozvoje. Snažíme se, aby naše konání vytvářelo, udržovalo 
a prohlubovalo důvěru veřejnosti v nás a v celou veřejnou správu.

HODNOTY

POSLÁNÍ

PROKLIENTSKÝ ÚŘAD
•   Poskytujeme dostupné a vysoce kvalitní služby
•   Nabízíme inovativní řešení
•   Máme profesionální proklientský přístup
•   Prosazujeme pozitivní obraz úřadu
•   Jsme otevření, transparentní, důvěryhodní, 
 ohleduplní a k lidem přistupujeme s respektem a úctou
•   Chceme být příkladem dobré praxe, nebojíme se ukázat 
 výsledky své práce

DOBRÝ HOSPODÁŘ
•   Stabilizujeme náklady na činnost úřadu
•   Kvalifikovaným nakládáním s finančními prostředky 
 zajistíme a udržíme dobrou finanční kondici kraje
•   Bez zbytečné byrokracie budeme efektivněji pořizovat 
 a řádně spravovat majetek včetně zajištění zdrojů k obnově

KORPORÁTNÍ ŘÍZENÍ
•   Společně se zřízenými organizacemi představujeme jeden celek
•   Standardizujeme podpůrné procesy
•   Prosazujeme princip dlouhodobé udržitelnosti

KOMPETENTNÍ ZAMĚSTNANCI
•   Podporujeme kvalitu a výkon zaměstnanců tak, 
 aby poskytovali profesionální služby s přidanou hodnotou
•   Rozvíjíme firemní kulturu v prostředí vzájemné důvěry

KVALITNÍ ŘÍZENÍ
•  Zavedeme systém managementu kvality
•  S využitím controllingových nástrojů optimalizujeme procesy 
 s cílem zvyšovat efektivnost vlastní práce zaměstnanců
•   Zefektivníme komunikaci a spolupráci uvnitř úřadu – vytváříme 
 prostor pro předávání dobré praxe, všichni zaměstnanci mají 
 k dispozici potřebné informace a mohou lépe využívat vlastní potenciál
•   Rozvoj informačních technologií vnímáme jako příležitost k růstu
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Slovo 
ředitele

Vážené dámy, vážení pánové,
ohlédnu-li se za děním uplynulého roku, s hrdostí mohu kon-
statovat, že rok 2014 byl pro krajský úřad velmi významný  
Přijali jsme v  něm Strategii Krajského úřadu Moravskoslez-
ského kraje do roku 2020, definující dlouhodobé směry roz-
voje úřadu  Tyto jsou promítnuty do strategických cílů, kterých 
chce úřad dosáhnout v období do roku 2020  Strategie úřa-
du je postavena na hodnotách, které uznáváme, a v souladu 
s nimi i úspěšně konáme  Důkazem toho jsou ocenění získa-
ná krajským úřadem v roce 2014 

Za  zavedení přísnější vnitřní kontroly všech pracovních 
procesů, než ukládá zákon, ocenila krajský úřad jedna 
z  nejvýznamnějších světových auditorských společností 
Ernst	&	Young.	Získaný	certifikát	„Soulad	činnosti	útvaru	 in-
terního auditu se Standardy IIA“ je dokladem toho, že jsme 
interní audit povýšili na mezinárodní úroveň, což je vizitka úřa-
du 21  století  

K ní neodmyslitelně patří skutečnost, že krajský úřad vykoná-
vá veškerou činnost s ohledem na ochranu životního prostře-
dí  Zavedením a certifikací systému environmentálního řízení 
a auditu EMAS jsme jako první krajský úřad v České republice 
deklarovali, že stav životního prostředí není této instituci lho-
stejný  Za počiny v tomto směru byl úřad v loňském roce no-
minován odbornou porotou na udělení evropské ceny EMAS 
AWARDS 2014, která je jednou z nejprestižnějších ocenění 
v oblasti životního prostředí a EMAS  Krajský projekt tzv  kot-
líkových dotací byl v kategorii velkých organizací ve veřejném 
sektoru vybrán mezi pět nejvýznamnějších projektů zemí Ev-
ropské unie 

Krajský úřad v  souladu s  přijatou Strategií a  péčí řádného 
hospodáře přistoupil jako jeden z prvních úřadů k zavedení 
standardů korporátního řízení a přijal tak koncepci poskytová-
ní sdílených služeb, tj  služeb využívaných vícerem organizací  

V  rámci koncepce poskytování sdílených služeb se Morav-
skoslezský kraj rozhodl zavést nejnovější poznatky facility 
managementu, neboli správy majetku  Za  tento krok získal 
ocenění mezinárodní profesní organizace IFMA  V  prostředí 
veřejné správy jde totiž o počin ojedinělý, a to jak z pohledu 
rychlosti zavedení softwarové podpory správy majetku, tak 
rozsahu evidovaného majetku a počtu uživatelů  Cílem facility 
managementu je dobrá správa majetku kraje  

Ve Strategii jsme se rovněž zavázali, že chceme být otevře-
ným, transparentním a důvěryhodným úřadem s profesionál-
ním a proklientským přístupem  I v tomto směru jsme učinili 
kroky  Přistoupili jsme k  dobrovolnému zveřejňování všech 
smluv a  významnějších objednávek na  internetových strán-
kách kraje, zorganizovali jsme Den otevřených dveří, na zákla-
dě požadavků našich klientů jsme zřídili pro rodiče s malými 
dětmi dva přebalovací pulty a dětský koutek s postýlkou  

Jsem rád, že mohu říci, že Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje byl i  v  roce 2014 vnímán jako efektivně fungující, ko-
munikující, kompetentní instituce, která má spokojené klienty 
a partnery a profesionální tým zaměstnanců 
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Ing  Tomáš Kotyza
ředitel Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje
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odbor KANCELÁŘ HEJTMANA KrAJE

Paeddr. VLASTISLAV KUCHAŘ

odbor KANCELÁŘ ŘEdITELE KrAJSKÉHo ÚŘAdU

Ing. LEo NEVŘELA

ŘEdITEL KrAJSKÉHo ÚŘAdU
Ing. ToMÁŠ KoTYZA

odbor KoNTroLY A SdÍLENÝCH SLUŽEb
Ing. IVANA dUrCZoKoVÁ

odbor PrÁVNÍ A orGANIZAČNÍ
 JUdr. PETr PoSPÍŠIL, Ph.d., LL.M.

odbor INForMATIKY
Ing. ToMÁŠ VAŠICA

odbor VNITrA A KrAJSKÝ ŽIVNoSTENSKÝ ÚŘAd
JUdr. VĚrA doSTÁLoVÁ

odbor INVESTIČNÍ A MAJETKoVÝ

Ing. MILAN NoVoTNÝ

odbor FINANCÍ

Ing. ANNA KLIMŠoVÁ 

odbor ZdrAVoTNICTVÍ

bc. VrATISLAVA KrNÁČoVÁ

odbor ÚZEM. PLÁNoV., STAVEb. ŘÁdU A KULTUrY

JUdr. MArTA WrobLoWSKÁ

odbor rEGIoNÁLNÍHo roZVoJE A CEST. rUCHU A KULTUrY 

 Mgr. MArTIN rAdVAN, LL.M.

odbor ŽIVoTNÍHo ProSTŘEdÍ A ZEMĚdĚLSTVÍ

 Ing. SILVIE SoUČKoVÁ

odbor ŠKoLSTVÍ, MLÁdEŽE A SPorTU 

 Paeddr. LIbor LENČo

odbor EVroPSKÝCH ProJEKTŮ
Ing. HYNEK orSÁG

odbor SoCIÁLNÍCH VĚCÍ

Mgr. dANIEL rYCHLIK

odbor doPrAVY

Ing. IVo MUrAS

03

02

01

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

oddĚLENÍ MEZINÁrodNÍCH VZTAHŮ 

 TAJEMNICE ŘEdITELE bEZPEČNoSTNÍ MANAŽEr

01.1
oddĚLENÍ VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH A VZTAHŮ 

oddĚLENÍ PErSoNÁLNÍ
02.1

oddĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

oddĚLENÍ SdÍLENÝCH SLUŽEb A KoNTroLY 
PŘÍSPĚVKoVÝCH orGANIZACÍ 03.1

oddĚLENÍ PŘEZKoUMÁNÍ HoSPodAŘENÍ
ÚZEMNÍCH CELKŮ

oddĚLENÍ PrÁVNÍ
04.1

oddĚLENÍ LEGISLATIVNÍ A orGANIZAČNÍ

oddĚLENÍ SPrÁVY SÍTÍ 
A VYPoČETNÍ TECHNIKY 05.1

oddĚLENÍ SPrÁVY dATAbÁZÍ A APLIKACÍ

oddĚLENÍ STÁTNÍHo obČANSTVÍ A MATrIK
06.1

oddĚLENÍ SPrÁVNÍCH ČINNoSTÍ
A KrAJSKÝ ŽIVNoSTENSKÝ ÚŘAd

oddĚLENÍ INVESTIČNÍ
07.1

oddĚLENÍ MAJETKoVÉ

oddĚLENÍ roZPoČTU
08.1

oddĚLENÍ FINANCoVÁNÍ A STÁTNÍ PoKLAdNY

oddĚLENÍ ZdrAVoTNÍ SPrÁVY
09.1

oddĚLENÍ ŘÍZENÍ orGANIZACÍ 
A ZdrAVoTNÍ PÉČE

oddĚLENÍ ÚZEMNÍHo PLÁNoVÁNÍ
10.1

oddĚLENÍ STAVEbNÍHo ŘÁdU

oddĚLENÍ rEGIoNÁLNÍHo roZVoJE
11.1

oddĚLENÍ STrUKTUrÁLNÍCH FoNdŮ

oddĚLENÍ VodNÍHo HoSPodÁŘSTVÍ
12.1

oddĚLENÍ oCHrANY oVZdUŠÍ
A INTEGroVANÉ PrEVENCE

oddĚLENÍ SPrÁVY ŠKoL
13.1

oddĚLENÍ roZVoJE VZdELÁVÁNÍ

oddĚLENÍ roZVoJE LIdSKÝCH ZdroJŮ
14.1

oddĚLENÍ roZVoJE SoCIÁLNÍCH SLUŽEb
15.1

oddĚLENÍ doPrAVY
16.1

oddĚLENÍ doPrAVNĚ SPrÁVNÍCH AGENd

oddĚLENÍ SoCIÁLNÍ oCHrANY

oddĚLENÍ roZVoJE rEGIoNÁLNÍ 
NFrASTrUKTUrY

01.2

02.2

03.2

04.2

05.2

06.2

07.2

08.2

09.2

10.2

11.2

12.2

13.2

16.2

15.2

14.2

Organizační struktura krajského
úřadu k 31  12  2014



19

INTErNÍ AUdIToŘI

oddĚLENÍ Pro KrIZoVÉ ŘÍZENÍ 
01.3

oddĚLENÍ SLUŽEb A ÚdrŽbY
02.3

oddĚLENÍ AUTodoPrAVY

oddĚLENÍ ČINNoSTÍ SEKrETArIÁTŮ 

02.4

01.4

03.3
oddĚLENÍ STÍŽNoSTÍ A KoNTroLY VEŘEJNÉ 

FINANČNÍ PodPorY

oddĚLENÍ SPrÁVY GIS A ProJEKTŮ
05.3

oddĚLENÍ SPISoVÉ SLUŽbY
06.3

oddĚLENÍ ÚČETNICTVÍ A METodIKY
08.3

oddĚLENÍ KULTUrY A PAMÁTKoVÉ PÉČE
10.3

oddĚLENÍ CESToVNÍHo rUCHU
11.3

oddĚLENÍ oCHrANY PŘÍrodY
A ZEMĚdĚLSTVÍ 12.3

oddĚLENÍ odPAdoVÉHo HoSPodÁŘSTVÍ
12.4

oddĚLENÍ HodNoCENÍ VLIVŮ NA ŽIVoTNÍ ProSTŘEdÍ 
A LESNÍHo HoSPodÁŘSTVÍ

oddĚLENÍ SAMoSPrÁVNÍCH ČINNoSTÍ

12.5

12.6

oddĚLENÍ MLÁdEŽE A SPorTU

oddĚLENÍ METodIKY 
A FINANCoVÁNÍ ProJEKTŮ

13.3

14.3

oddĚLENÍ PŘÍMÝCH NÁKLAdŮ
13.4

oddĚLENÍ SILNIČNÍHo HoSPodÁŘSTVÍ
16.3

oddĚLENÍ EKoNoMICKÉ
15.3

oddĚLENÍ FINANCoVÁNÍ ŠKoL
13.5
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Počet zaměstnanců krajského 
úřadu a vzdělanostní struktura 
zaměstnanců MSK zařazených 
do krajského úřadu k 31  12  2014 

číslo 
odboru

zkr. 
odboru

název odboru schválený počet 
zaměstnanců 

2014

skutečný 
počet 

31.12.2014

základní střední 
odborné

úplné 
střední

vyšší 
odborné

VŠ bakalářský VŠ magisterský VŠ doktorský celkem

ředitel  5 5 1 1

1 KH
odbor kancelář 
hejtmana kraje

28 28 5 7 16 28

2 KŘ
odbor kancelář 
ředitele krajského 
úřadu

44 41 1 6 13 2 16 3 41

3 KON
odbor kontroly 
a sdílených služeb

42 41 3 1 2 35 41

4 POR
odbor právní 
a organizační

24 24 8 1 14 1 24

5 INF odbor informatiky 26 26 4 22 26

6 VŽ
odbor vnitra 
a krajský 
živnostenský úřad

35 36 1 7 4 24 36

7 IM
odbor investiční 
a majetkový

43 44 2 3 39 44

8 FIN odbor financí 43 43 8 3 2 30 43

9 ZDR odbor zdravotnictví 25 26 6 3 17 26

10 ÚPS

odbor územního 
plánování, 
stavebního řádu 
a kultury

36 35 3 2 30 35

11 RRC
odbor regionálního 
rozvoje 
a cestovního ruchu

44 43 7 4 32 43

12 ŽPZ
odbor životního 
prostředí 
a zemědělství

70 71 3 2 63 3 71

13 ŠMS
odbor školství, 
mládeže a sportu

76 75 9 2 5 59 75

14 EP
odbor evropských 
projektů

63 66 7 2 56 1 66

15 SOC
odbor sociálních 
věcí

45 44 1 2 5 36 44

16 DSH odbor dopravy 39 38 6 4 27 1 38

688 686 1 7 92 8 48 521 9
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Významné 
události

Leden

16. – 19. ledna se Moravskoslezský kraj prezentoval na vele-
trhu GO a REGIONTOUR 2014 na výstavišti v Brně  Ve spolu-
práci se třemi  partnerskými moravskými kraji (Jihomoravským, 
Olomouckým a Zlínským) vydal nového turistického průvodce  
Publikace	s názvem	„Lázně	s chutí	Moravy	a Slezska“	nabízí	
přehled lázeňských míst nejen v Moravskoslezském kraji, ale 
také v krajích partnerských, a zve návštěvníky k ochutnávce 
tradičních krajových specialit  

30. ledna až 2. února se prezentoval Moravskoslezský kraj 
na největším veletrhu cestovního ruchu na Slovensku – Slo-
vakiatour Bratislava 2014 zcela netradičním způsobem, a to 
v roli hlavního partnera celého veletrhu  

31. ledna hejtman Miroslav Novák za Moravskoslezský kraj 
a generální ředitel Jan Světlík za společnost VÍTKOVICE, a  s  
ze skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP podepsali me-
morandum o spolupráci v oblasti rozvoje nízkoemisních druhů 
dopravy  Obě strany k dohodě vedla snaha podpořit využití 
environmentálně šetrného paliva – stlačeného zemního plynu 
(CNG) – ve veřejné i  soukromé dopravě, a snížit tak tvorbu 
látek znečišťujících ovzduší  

31. ledna podepsal moravskoslezský hejtman Miroslav No-
vák Memorandum o  porozumění mezi provincií Armavir Ar-
ménské republiky a  Moravskoslezským krajem  Dokument 
o spolupráci v oblasti státní správy, ekonomiky, zemědělství, 
kultury, vzdělávání, cestovního ruchu a sportu byl podepsán 
u příležitosti návštěvy arménského prezidenta Serže Sargsja-
na v České republice 

Únor

5. února při příležitosti oslav lunárního nového roku morav-
skoslezského hejtmana Miroslava Nováka navštívil prezident 
nošovické automobilky Hyundai Kim Jun Ha 

7. února navštívil Moravskoslezský kraj velvyslanec Fran-
couzské republiky J  E  Jean-Pierre Asvazadourian 

10. února navštívil Moravskoslezský kraj poslanec Poslanec-
ké sněmovny České republiky Vojtěch Filip 

18. – 19. února Ministerstvo vnitra České republiky ocenilo 
Moravskoslezský kraj a jeho úřad za kvalitu a inovaci ve veřej-
né správě v roce 2013  Zaměstnanci Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje systematicky pracují na zvyšování kvality 
služeb občanům a  inovaci ve  veřejné správě  Na  desátém 
ročníku Národní konference kvality ve veřejné správě v Hrad-
ci Králové převzali náměstek hejtmana pro dopravu a život-
ní prostředí Daniel Havlík a  ředitel krajského úřadu Tomáš  
Kotyza dvě bronzové medaile  Krajský úřad Moravskoslez-
ského kraje byl také nominován odbornou porotou spolu 
s dalšími čtyřmi aspiranty z Německa, Rakouska, Velké Britá-
nie a Polska na udělení evropské ceny EMAS AWARDS 2014, 
která je jednou z nejprestižnějších ocenění v oblasti životní-
ho prostředí a EMAS  Krajský projekt byl v kategorii velkých 
organizací ve veřejném sektoru vybrán mezi pět nejvýznam-
nějších projektů zemí EU, realizovaných subjekty, které mají 
zaveden systém EMAS 

Březen

3. března přijel na  pracovní návštěvu Moravskoslezského 
kraje premiér České republiky Bohuslav Sobotka  Na  kraj-
ském úřadu v  Ostravě ho přivítal hejtman Miroslav Novák  
Poté spolu s členy pracovní skupiny, která má pomoci řešit 
hospodářskou a sociální situaci v regionu, jednali především 
o aktivní politice zaměstnanosti, vytváření nových pracovních 
míst, připravenosti průmyslových zón v  Moravskoslezském 
kraji  

4. března předal hejtman Miroslav Novák prezidentce spo-
lečnosti Komplet energo Olze Vladimirovně Dolgové pamětní 
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list za  rozvoj hospodářské spolupráce mezi Moravskoslez-
ským krajem a Ruskou federací 

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

7. března navštívil Moravskoslezský kraj ministr životního 
prostředí České republiky Richard Brabec  Jednal se členy 
pracovní skupiny, jež má řešit kvality ovzduší v Moravskoslez-
ském kraji  Setkal se také se zástupci největších průmyslo-
vých podniků v regionu 

11. – 14. března svůj potenciál pro investiční záměry před-
stavil Moravskoslezský kraj na prestižním veletrhu nemovitostí 
a investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes 

13. března navštívil Moravskoslezský kraj předseda Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček  Na krajském 
úřadu v Ostravě se setkal s 1  náměstkem hejtmana Josefem 
Babkou  Jednali o  legislativním plánu Moravskoslezského 
kraje a návrzích moravskoslezských zastupitelů na změny ně-
kterých zákonů  

26. března navštívil Moravskoslezský kraj ministr dopravy 
České republiky Antonín Prachař  Jednal o přípravě a realizaci 
důležitých dopravních staveb v Moravskoslezském kraji a fi-
nancování železniční dopravy s  moravskoslezským hejtma-
nem Miroslavem Novákem a  jeho náměstkem pro dopravu 
a životní prostředí Danielem Havlíkem 

31. března navštívil Moravskoslezský kraj velvyslanec Spol-
kové republiky Německo v ČR J  E  Detlef Lingemann 

Duben

8. dubna ministryně práce a  sociálních věcí Michaela 
Marksová při své návštěvě Moravskoslezského kraje zaví-

tala i  na  krajský úřad  S  hejtmanem Miroslavem Novákem, 
jeho náměstky a vládním zmocněncem pro Moravskoslezský 
a Ústecký kraj Jiřím Ciencialou diskutovala o příčinách a mož-
nostech řešení nezaměstnanosti v regionu, prioritách v sociál-
ní oblasti a financování sociálních služeb 

10. dubna ministr zemědělství Marian Jurečka navštívil 
Moravskoslezský kraj  S  hejtmanem Miroslavem Novákem 
a jeho náměstky Věrou Palkovou a Danielem Havlíkem jednali 
o možnostech podpory rozvoje a obnovy vodohospodářské 
infrastruktury a prevenci před povodněmi 

10. dubna moravskoslezský hejtman Miroslav Novák předal 
ceny za společenskou odpovědnost za loňský rok  Slavnostní 
vyhlášení soutěže se konalo v ostravském Clarion Congress 
Hotelu  Do letošního pátého ročníku soutěže, kterou vyhlásila 
Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR, se 

přihlásilo rekordních 60 uchazečů – firmy, obce a společnosti 
veřejného sektoru  

15. dubna převzal ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza 
od  zástupců jedné z  nejvýznamnějších světových auditor-
ských společnosti Ernst & Young certifikát, který je dokladem 
toho, že jsme interní audit povýšili na  mezinárodní úroveň, 
což	je	vizitka	úřadu	21.	století.	„Fakt,	že	jsme	si	sami	nastavili	
přísnější pravidla pro vnitřní kontrolu, než ukládá zákon, může 
na první	 pohled	 vypadat,	 že	 jsme	 „papežštější	 než	 papež“,	
nicméně ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí  Interní au-
dit nám totiž poskytuje cennou zpětnou vazbu, která přispívá 
ke zkvalitnění všech podstatných procesů v naší organizaci  
Krajský úřad tak funguje jako vysoce profesionální, spolehli-
vá organizace veřejné služby,“ uvedl ředitel Krajského úřadu 
MSK Tomáš Kotyza 

Květen

6. května navštívila Moravskoslezský kraj velvyslankyně Bos-
ny a Hercegoviny J  E  Danka Savič 
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9. května předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil spo-
lečně s  ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem 
Moravskoslezský kraj  Jednali o vývoji a perspektivě investic 
v průmyslové zóně Nové Pole v Karviné a s rektory vysokých 
škol o podpoře zahraničních studentů na regionálních univer-
zitách  Hosty doprovázel moravskoslezský hejtman Miroslav 
Novák 

9. května oficiálně otevřel ministr průmyslu a obchodu Jan 
Mládek kancelář vládního zmocněnce pro Moravskoslezský 
a Ústecký kraj  Slavnostního otevření se za vedení Moravsko-
slezského kraje zúčastnili 1  náměstek hejtmana Josef Babka, 
náměstkyně hejtmana pro školství, mládež a  tělovýchovu 
Věra Palková, hejtmanův náměstek pro investice a cestovní 
ruch Ivan Strachoň a  náměstek pro životní prostředí a  do-
pravu Daniel Havlík  Funkce zmocněnce vlády pro řešení 
problémů spojených s  revitalizací Moravskoslezského a Ús-
teckého kraje vznikla usnesením vlády č  952 z 11  prosince 
2013  Tento krok byl jedním z  mnoha navržených opatření 
pracovní skupiny pro řešení hospodářské a  sociální situace 
v Moravskoslezském kraji – tzv  krizového štábu pod vedením 
hejtmana Miroslava Nováka  Na základě návrhu představitelů 
regionálních tripartit Moravskoslezského a  Ústeckého kraje 
vláda jmenovala s účinností od 1  ledna 2014 zmocněncem 
Doc  Ing  Jiřího Ciencialu, CSc 

22. května navštívil Moravskoslezský kraj velvyslanec Špa-
nělska J  E  Pascual Ignacio Navarro Rios 

Červen

3. června navštívila Moravskoslezský kraj velvyslankyně Čín-
ské lidové republiky v ČR J  E  Ma Keqing 

12. června Ministerstvo průmyslu a  obchodu a  Generální 
ředitelství Evropské Komise pro podniky a  průmysl udělily 
Moravskoslezskému kraji čestné uznání za projekt Cena hejt-
mana kraje za společenskou odpovědnost  Projekt se umís-
til na  druhém místě v  národním kole celoevropské soutěže 
Evropské ceny za podporu podnikání 2014 v kategorii Cena 
za podporu podnikatelského ducha  

12. června zastupitelé Moravskoslezského kraje na  svém 
jednání schválili závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2013  
I přes problémy, se kterými se kraj kvůli světové finanční kri-
zi potýkál, skončilo jeho hospodaření v přebytku 410 milionů 
korun a udržel si mezinárodní ratingové hodnocení na úrovni 
A2 se stabilním výhledem  Moravskoslezskému kraji ho uděli-
la ratingová agentura Moody‘s Investors Service  

16. června v  krnovské nemocnici odstartoval projekt Po-
čteníčko s babičkou, jehož hlavním partnerem je Moravsko-
slezský kraj, patronem pak náměstek moravskoslezského 
hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek  

23. června předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka navštívil 
v rámci svých pravidelných cest do regionů Moravskoslezský 
kraj  Navštívil průmyslovou zónu Ostrava-Mošnov, kde se set-
kal s hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Nová-
kem, ředitelem CzechInvestu Ondřejem Votrubou a zástupci 

statutárního města Ostravy  Společně projednali aktuální regi-
onální témata  Poté předseda vlády navštívil v Kopřivnici spo-
lečnost Tatra Trucks  Pracovní cesta v  Moravskoslezském 
kraji byla zakončena jednáním se zástupci Nového Jičína 

30. června 1  náměstek hejtmana Josef Babka ocenil 
význam armády při příležitosti Dne ozbrojených sil  V pro-
storách Krajského vojenského velitelství se uskutečnilo 
krátké společenské setkání  Ředitel KVV Jaroslav Hrabec 
na  ně pozval zástupce Armády České republiky, před-
stavitele územní samosprávy, státní správy, příslušníky 
ČsOL a ČSBS, kteří potleskem přivítali také generálmajora 
Mikuláše Končického, veterána 2  světové války a čestné-
ho občana města Ostravy  

Červenec

1. července přešel Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
na nový, moderní způsob zveřejňování dokumentů na úřední 
desce  Občané tak budou moci zveřejněné dokumenty vy-
hledávat prostřednictvím interaktivního dotykového panelu 
umístěného u  vchodu do  budovy krajského úřadu - elek-
tronické	 úřední	 desky.	 „Elektronická	 úřední	 deska	 umožní	
pohodlnější a  rychlejší vyhledání zveřejněných písemností, 
než	tomu	bylo	u klasické	„kamenné“	úřední	desky.	Prostřed-
nictvím tohoto efektivního nástroje se tak zlepší dostupnost 
a  „čitelnost“	 zveřejněných	 dokumentů.	 Citelně	 se	 rovněž	
omezí spotřeba papíru, a sníží se tak zátěž na životní pro-
středí,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje Tomáš Kotyza 

2. července byla zasedací místnost zastupitelstva krajské-
ho úřadu zaplněna téměř výhradně nově přijatými policisty  
Jednalo se o 51 policistů a 3 policistky, kteří začátkem čer-
vence nastoupili do služebního poměru a posílí řady morav-
skoslezských policistů  Na  krajském úřadu oficiálně složili 
policisté služební slib za účasti moravskoslezského hejtmana 
Miroslava Nováka a 1  náměstka hejtmana Josefa Babky 

2. července odborná komise soutěže Regionální potravina 
2014 ocenila devět výrobků z Moravskoslezského kraje, kte-
ré se vyznačují výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi  
Soutěž už popáté zastřešilo ministerstvo zemědělství  O tuto 
značku, která je zárukou poctivé potraviny domácí produkce, 
vyráběné na  území kraje, s  převažujícím procentem domá-
cích surovin, se letos ucházelo 104 produktů od 39 výrob-
ců.	 „Cílem	už	 tradiční	 soutěže	 je	nejen	představit	 veřejnosti	
kvalitní potravinářské výrobky a přispět k  lepší orientaci zá-
kazníků na  trhu, kteří pak vědí, co kupují, ale také podpora 
rozvoje místních podnikatelů, firem a průmyslu  Jsem rád, že 
se dalších devět výrobků z našeho kraje bude moci chlubit 
označením Regionální potravina Moravskoslezského kraje 
a připojí se k vítězům předchozích čtyř let,” uvedl náměstek 
moravskoslezského hejtmana pro životní prostředí, zeměděl-
ství a dopravu Daniel Havlík 

15. – 16. července se poprvé představil v Ostravě Gastrofes-
tival	„Jak	šmakuje	Moravskoslezsko“.	Dva	dny	plné	dobrého	
jídla, pití a zábavy mohli zájemci prožít v nově otevřeném areá-
lu Trojhalí v Ostravě  Návštěvníci gastrofestivalu mohli po oba 
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dny ochutnat vítězné recepty kulinářské soutěže a regionální 
potraviny, nebo se podívat na ohnivou barmanskou show  

Od  půlky června do  6. července pořádal Moravskoslez-
ský kraj s Agenturou pro regionální rozvoj 3  ročník víkendo-
vých akcí pro děti, mládež i  rodiče s názvem FAJNE LÉTO 
na  TECHNO TRASE  Technické unikáty přilákaly 4 305 ná-
vštěvníků  Projekt pod názvem TECHNO TRASA podporuje 
industriální zajímavosti a památky v kraji  Běží od roku 2012 
a je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a evrop-
ských peněz ROP Moravskoslezsko  V létě je pak obohacen 
o akce pro celou rodinu s názvem FAJNE LÉTO 

17. července	 „Pět	 proti	 gestapu“	 –	 to	 je	 název	 publikace,	
která vyšla za  finanční podpory Moravskoslezského kraje 
ve  vydavatelství Montanex  Radomír Seďa a  kolektiv auto-
rů v publikaci přibližují příběh diverzní skupiny Karla Břenka 
a odboje zaměstnanců Vítkovických železáren v letech 1943 
až 1944 

Srpen

28. srpna prezentoval hejtman Miroslav Novák potenciál 
Moravskoslezského kraje na  China Investment Foru 2014 
na Pražském hradě, kde se setkali hosté z čínských provincií 
a zemí střední a východní Evropy  Vyjádřil zde také podporu 
Memorandu o založení Asociace guvernérů provincií Čínské 
lidové republiky a  reprezentantů regionů zemí střední a  vý-
chodní Evropy, které bylo podepsáno, a na jehož prezidenta 
za Českou republiku byl nominován 

Září

5. září - bezmála 800 dětských knih se podařilo shromáždit 
zaměstnancům moravskoslezského krajského úřadu  Daro-
vané knihy v Ostravě slavnostně převzali ředitelé sedmnácti 
dětských domovů  Moravskoslezský kraj se tak zapojil do ce-
lorepublikového programu Druhý život dětské knihy, díky kte-
rému	mohou	 znovu	 „ožít“	 už	 přečtené,	 odložené	 knihy	 pro	
děti  Program je součástí projektu SENzační SENioři Konta 
bariéry  

18. září náměstek hejtmana kraje Daniel Havlík spolu s dal-
šími významnými představiteli předal Základní škole Krnov, 
Smetanův okruh p o  4, cyklistická kola jako poděkování 
za úspěšnou reprezentaci Moravskoslezského kraje  Při této 
příležitosti	 se	opětovně	 setkal	 i  se	 „zlatými“	 účastníky	Do-
pravní	soutěže	mladých	cyklistů.	„Vítězství	 tohoto	družstva	
ve finále České republiky tak jen potvrdilo, že dopravní vý-
chova je v Moravskoslezském kraji na velice dobré úrovni,“ 
uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu 
Daniel Havlík 

20. – 21. září 2014 v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava 
se konaly Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády 
ČR 2014  Návštěvníci měli možnost vidět kromě nejmoder-
nější armádní techniky a bojových letounů také to nejlepší, 
co má k dispozici policie, hasiči, záchranná služba nebo cel-
níci  

23. září členové Národního shromáždění Arménské repub-
liky během oficiální návštěvy České republiky zavítali také 
do Moravskoslezského kraje  Delegace, vedená místopřed-
sedou národního shromáždění Eduardem Šarmazanovem, 
se na  základě květnové návštěvy hejtmana kraje Miroslava 
Nováka v Arménii rozhodla strávit jeden den i v našem regio-
nu a seznámit se tak mimo jiné i s úspěšnými podnikatelskými 
projekty zdejších arménských rodáků  

Říjen

2. října ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček v doprovo-
du náměstka hejtmana kraje pro zdravotnictví Jiřího Martinka 
navštívil čtyři nemocnice v Moravskoslezském kraji 

6.- 8. října Moravskoslezský kraj spolu s  městem Ostrava 
se představil na 17  ročníku prestižního evropského veletrhu 
komerčních nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real, 
který se konal v areálu Nového výstaviště v Mnichově  Svo-
ji expozici měl mezi významnými evropskými metropolemi 
od Berlína přes Moskvu až po Paříž  

8. října se konal již 15  ročník mezinárodní konference IFO 
(Investment & Business Forum) v  hotelu Imperial Ostrava  
Konference byla zaměřena na témata týkající se podpory vý-
roby s vyšší přidanou hodnotou, tvorby pracovních příležitostí 
pro absolventy univerzit a prezentace investičních příležitostí 
a investičního prostředí v MS kraji 

8. října pořádal Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Mo-
ravskoslezského kraje meziresortní setkání sociálních pracov-
níků obcí a zdravotnických zařízení s názvem Sociální služby 
jako součást systémového pojetí sociální práce  Cílem setkání 
bylo poskytnout pracovníkům vhled do problematiky sociál-
ních služeb a posílit jejich kompetence při řešení nepříznivé 
sociální situace osob, které jsou závislé na péči jiné fyzické 
osoby  Dalším cílem bylo rovněž otevřít mezirezortní komu-
nikační platformu a zdůraznit potřebnost a přínos spolupráce 
rezortů sociálních věcí a zdravotnictví 

28. října	se	konal	„Den	otevřených	dveří“,	během	čtyř	hodin	
- mezi 9:00 a 13:00 hodinou státního svátku navštívilo morav-
skoslezský krajský úřad v Ostravě okolo tisícovky lidí, přilákal 
nejen	 rodiny	 s  dětmi,	 ale	 i  studenty	 a  seniory.	 „Přejeme	 si,	
aby veřejnost poznala moravskoslezský krajský úřad i  jinak 
než jako formální státní instituci, aby lidé úřad vnímali jako 
přátelskou, spolehlivou organizaci s  vlídnými, vstřícnými za-
městnanci, kteří jim poskytují kvalitní služby a perfektní servis  
Věřím, že dnešní akce k tomu přispěla  Velký zájem občanů 
nás potěšil, velmi jim děkuji,“ uvedl ředitel Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza 

Listopad

10. listopadu zahájil třídenní cestu po  Moravskoslezském 
kraji prezident Miloš Zeman návštěvou krajského úřadu v Os-
travě  Přivítali ho moravskoslezský hejtman Miroslav Novák 
a ředitel úřadu Tomáš Kotyza  Prezident se tu setkal se za-
městnanci úřadu, krajskými zastupiteli, poslanci a  senátory 
zvolenými za Moravskoslezský kraj  
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11. listopadu úctu a  vděč-
nost padlým i  žijícím vá-
lečným veteránům vyjádřili 
na pietním aktu u Památníku 
Rudé armády v Komenského 
sadech v Ostravě také před-
stavitelé kraje - 1  náměstek 
hejtmana Josef Babka a ředi-
tel moravskoslezského kraj-
ského úřadu Tomáš Kotyza  

13. listopadu navštívil Mo-
ravskoslezský kraj náměstek 
primátora Suzhou, provincie 
Jiangsu Čínské lidové republiky 
Zhang Yuejin 

20. listopadu navštívil 
Moravskoslezský kraj vel-
vyslanec Běloruské repub-
liky J  E  Vasilij Machajlovič 
Markevič  Podpořit vzá-
jemnou obchodní výměnu 
i  spolupráci mezi regiony 
– Moravskoslezským kra-
jem a oblastmi Běloruska bylo cílem jednodenní návštěvy 
mimořádného a  zplnomocněného velvyslance Běloruské 
republiky v  ČR Vasilije Markoviče, obchodního rady Bě-
loruska v ČR Viktara Ševcova a  jejich doprovodu  Bělo-
ruská delegace měla v  Ostravě nabitý program  Kromě 
setkání s  představiteli kraje, Sdružení pro rozvoj Morav-
skoslezského kraje, Krajské hospodářské komory Morav-
skoslezského kraje i například s vládním zmocněncem pro 
Moravskoslezský kraj se sešla s více než čtyřmi desítkami 
zástupců podniků a firem z regionu, kteří mají zájem na-
vázat s Běloruskem obchodní styky  

25. listopadu manželka prezidenta republiky paní Ivana 
Zemanová zahájila svoji dvoudenní návštěvu Moravskoslez-
ského kraje  Během návštěvy ji doprovázela manželka mo-
ravskoslezského hejtmana paní Martina Nováková  Paní Ivana 
Zemanová se setkala mimo jiné s dětmi z Dětského domova 
v Ostravě-Hrabové, navštívila rekonstruovanou školu v Hrča-
vě, také se pozdravila s obyvateli Domova důchodců Slezská 
humanita v Orlové 

28. listopadu zástupci vedení Moravskoslezského kraje 
a Skupiny ČEZ podpisem dokumentu Prohlášení o spolupráci 
stvrdili dohodu o zodpovědném přístupu k využívání energií, 
zachování příznivého životního prostředí a o dalších možných 
energetických úsporách  V  loňském roce již kraj uzavřel se 
Skupinou ČEZ memorandum o spolupráci v oblasti podpory 
rozvoje elektromobility, které doprovázelo předání dvou elekt-
romobilů a zprovoznění veřejné dobíjecí stanice před budovou 
krajského úřadu 

Prosinec

3. prosince v  rámci evropského projektu PIMMS CAPI-
TAL, jehož cílem je propagovat veřejnou dopravu a spolufi-

nancovat ho, se veřejnosti před krajským úřadem v Ostravě 
představil speciální propagační autobus ODISbus  Akce se 
zúčastnil také náměstek hejtmana pro dopravu a životní pro-
středí Daniel Havlík 

4. prosince veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová na-
vštívila Moravskoslezský kraj  V  rámci osvětové kampaně 
„Zajímáte	nás“	se	setkala	s občany,	se	zástupci	úřadů	a na-
vštívila domov pro osoby se zdravotním postižením  Cílem 
je zvyšovat právní povědomí občanů, povzbudit je v řešení 
problémů a  informovat je o  působnosti veřejného ochrán-
ce práv  Zájemci mohli využít návštěvu i k podání podnětu 
ochránkyni  

16. prosince Moravskoslezský kraj se stal prvním regionem 
v Česku, který má mezinárodní letiště napojené na železni-
ci  Hned vedle haly mošnovského letiště totiž vznikl vlakový 
terminál  Stavba kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka 
Ostrava za zhruba 553 milionů korun byla slavnostně ote-
vřena 

17. prosince pokřtil náměstek moravskoslezského hejtmana 
pro investice a cestovní ruch Ivan Strachoň čtvrtou kuchařku 
krajových specialit  Kuchařka, vydaná v nákladu 12 500 kusů, 
je sestavena z  receptů zaslaných do  4  ročníku kulinářské 
soutěže Jak šmakuje Moravskoslezsko  

10. prosince	 obdrželi	 umělci	 „Cenu	 hejtmana	 kraje“,	 kteří	
ve svých literárních, publicistických, zpravodajských a jiných 
dílech přispívají k  poznání problémů občanů se zdravotním 
postižením a podporují myšlenku jejich společenské integra-
ce  Cena je už jedenáctým rokem udělována u příležitosti Me-
zinárodního dne zdravotně postižených  Letos se do soutěže 
přihlásilo celkem čtrnáct umělců, ze kterých ty nejlepší vybra-
la Rada Moravskoslezského kraje  
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Odvětví dopravy
(Název, IČO, město)

•	 Správa	silnic	Moravskoslezského	kraje,	příspěvková	organizace	00095711	Ostrava

Odvětví kultury

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

Odvětví sociálních věcí

•	 Zámek	Dolní	Životice,	příspěvková	organizace	71197052	Dolní	Životice
•	 Sírius,	příspěvková	organizace	71197036	Opava
•	 Marianum,	příspěvková	organizace	71197061	Opava
•	 Fontána,	příspěvková	organizace	71197044	Hlučín
•	 Náš	svět,	příspěvková	organizace	00847046	Pržno
•	 Domov	Letokruhy,	příspěvková	organizace	71197010	Budišov	nad	Budišovkou
•	 Domov	Vítkov,	příspěvková	organizace	71196951	Vítkov
•	 Domov	Na zámku,	příspěvková	organizace	71197001	Kyjovice	
•	 Domov	U jezera,	příspěvková	organizace	73214566	Hlučín
•	 Domov	Pohoda,	příspěvková	organizace	00846635	Bruntál
•	 Sagapo,	příspěvková	organizace	00846350	Bruntál
•	 Harmonie,	příspěvková	organizace	00846384	Krnov	–	Pod	Cvilínem
•	 Nový	domov,	příspěvková	organizace	00847330	Karviná	–	Nové	Město
•	 Domov	Březiny,	příspěvková	organizace	00847348	Petřvald
•	 Domov	Jistoty,	příspěvková	organizace	00847372	Bohumín
•	 Benjamín,	příspěvková	organizace	00847461	Petřvald
•	 Centrum	psychologické	pomoci,	příspěvková	organizace	00847267	Karviná	-	Fryštát
•	 Zámek	Nová	Horka,	příspěvková	organizace	48804860	Studénka
•	 Domov	Příbor,	příspěvková	organizace	48804878	Příbor
•	 Domov	Odry,	příspěvková	organizace	48804894	Odry
•	 Domov	Hortenzie,	příspěvková	organizace	48804843	Frenštát	pod	Radhoštěm
•	 Domov	Duha,	příspěvková	organizace	48804886	Nový	Jičín
•	 Domov	Paprsek,	příspěvková	organizace	48804908	Nový	Jičín
•	 Domov	Bílá	Opava,	příspěvková	organizace	00016772	Opava

Odvětví školství

•	 Základní	umělecká	škola,	Ostrava	–	Zábřeh,	Sologubova	9/A,	příspěvková	organizace	63731983	Ostrava	-	Zábřeh
•	 Základní	umělecká	škola,	Ostrava	–	Petřkovice,	Hlučínská	7,	příspěvková	organizace	61989177	Ostrava-Petřkovice
•	 Základní	umělecká	škola	Heleny	Salichové,	Ostrava	–	Polanka	n/O,	1.	května	330,	příspěvková	organizace	61989231	

Ostrava-Polanka n/O
•	 Základní	umělecká	škola,	Ostrava	–	Poruba,	J.	Valčíka	4413,	příspěvková	organizace	64628221	Ostrava-Poruba
•	 Základní	umělecká	škola	Edvarda	Runda,	Ostrava	–	Slezská	Ostrava,	Keltičkova	4,	příspěvková	organizace	61989193	

Ostrava - Slezská Ostrava
•	 Základní	umělecká	škola	dr. Leoše	Janáčka,	Ostrava	–	Vítkovice,	příspěvková	organizace	64628116	Ostrava	-	Vítkovice
•	 Základní	umělecká	škola	Viléma	Petrželky,	Ostrava–Hrabůvka,	Edisonova	90,	příspěvková	organizace	61989223	Ostrava-Hrabůvka
•	 Základní	umělecká	škola	Eduarda	Marhuly,	Ostrava–Mariánské	Hory,	Hudební	6,	příspěvková	organizace	61989185	Ost-

rava - Mariánské Hory
•	 Základní	umělecká	škola,	Ostrava	–	Moravská	Ostrava,	Sokolská	třída	15,	příspěvková	organizace	61989207	Ostrava	-	

Moravská Ostrava
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•	 Základní	umělecká	škola,	Klimkovice,	Lidická	5,	příspěvková	organizace	62330420	Klimkovice
•	 Základní	umělecká	škola,	Opava,	Solná	8,	příspěvková	organizace	47813512	Opava
•	 Základní	umělecká	škola,	Vítkov,	Lidická	639,	příspěvková	organizace	47813598	Vítkov
•	 Základní	umělecká	škola,	Příbor,	Lidická	50,	příspěvková	organizace	49590928	Příbor
•	 Základní	umělecká	škola	J.	A.	Komenského,	Studénka,	příspěvková	organizace	62330349	Studénka
•	 Základní	umělecká	škola	Vladislava	Vančury,	Háj	ve Slezsku,	příspěvková	organizace	47813539	Háj	ve Slezsku
•	 Základní	umělecká	škola	Pavla	Josefa	Vejvanovského,	Hlučín,	příspěvková	organizace	00849910	Hlučín
•	 Základní	umělecká	škola,	Hradec	nad	Moravicí,	Zámecká	313,	příspěvková	organizace	47813504	Hradec	nad	Moravicí
•	 Základní	umělecká	škola	Václava	Kálika,	Opava,	Nádražní	okruh	11,	příspěvková	organizace	47813521	Opava
•	 Základní	umělecká	škola,	Odry,	příspěvková	organizace	62330373	Odry
•	 Základní	umělecká	škola,	Nový	Jičín,	Derkova	1,	příspěvková	organizace	62330292	Nový	Jičín
•	 Základní	umělecká	škola	Zdeňka	Buriana,	Kopřivnice,	příspěvková	organizace	62330322	Kopřivnice
•	 Základní	umělecká	škola,	Frenštát	pod	Radhoštěm,	Tyršova	955,	příspěvková	organizace	62330357	Frenštát	pod	Radhoštěm
•	 Základní	umělecká	škola,	Bílovec,	Pivovarská	124,	příspěvková	organizace	62330276	Bílovec
•	 Základní	umělecká	škola,	Rychvald,	Orlovská	495,	příspěvková	organizace	62331698	Rychvald
•	 Základní	umělecká	škola	J.	R.	Míši,	Orlová,	příspěvková	organizace	62331680	Orlová	-	Poruba
•	 Základní	umělecká	škola	Pavla	Kalety,	Český	Těšín,	příspěvková	organizace	68899106	Český	Těšín
•	 Základní	umělecká	škola	Bohuslava	Martinů,	Havířov	–	Město,	Na Schodech	1,	příspěvková	organizace	62331663	Havířov	

- Město
•	 Základní	umělecká	škola	Leoše	Janáčka,	Havířov,	příspěvková	organizace	62331647	Havířov-Podlesí
•	 Základní	umělecká	škola	Bedřicha	Smetany,	Karviná-Mizerov,	příspěvková	organizace	68899092	Karviná	-	Mizerov
•	 Základní	umělecká	škola,	Bohumín	–	Nový	Bohumín,	Žižkova	620,	příspěvková	organizace	62331701	Bohumín	-	Nový	

Bohumín
•	 Základní	umělecká	škola,	Třinec,	Třanovského	596,	příspěvková	organizace	61955574	Třinec
•	 Základní	umělecká	škola,	Jablunkov,	Mariánské	náměstí	1,	příspěvková	organizace	64120392	Jablunkov
•	 Základní	umělecká	škola	Leoše	Janáčka,	Frýdlant	nad	Ostravicí,	příspěvková	organizace	64120384	Frýdlant	nad	Ostravicí
•	 Základní	umělecká	škola,	Rýmařov,	Čapkova	6,	příspěvková	organizace	00852481	Rýmařov
•	 Dětský	domov	a Školní	jídelna,	Opava,	Rybí	trh	14,	příspěvková	organizace	47811919	Opava
•	 Dětský	domov	a Školní	jídelna,	Ostrava-Hrabová,	Reymontova	2a,	příspěvková	organizace	61989339	Ostrava	-	Hrabová
•	 Dětský	domov	a Školní	jídelna,	Ostrava-Slezská	Ostrava,	Bukovanského	25,	příspěvková	organizace	61989321	Ostrava-

-Slezská Ostrava
•	 Dětský	domov	a Školní	jídelna,	Ostrava-Slezská	Ostrava,	Na Vizině	28,	příspěvková	organizace	61989258	Ostrava-Slezská	

Ostrava
•	 Základní	umělecká	škola,	Bruntál,	nám.	J.	Žižky	6,	příspěvková	organizace	60780568	Bruntál
•	 Základní	umělecká	škola,	Krnov,	Hlavní	náměstí	9,	příspěvková	organizace	60780541	Krnov
•	 Základní	umělecká	škola,	Město	Albrechtice,	Tyršova	1,	příspěvková	organizace	60780487	Město	Albrechtice
•	 Dětský	domov	a Školní	jídelna,	Melč	4,	příspěvková	organizace	47811927	Melč
•	 Dětský	domov	a Školní	jídelna,	Radkov	-	Dubová	141,	příspěvková	organizace	47813563	Radkov
•	 Dětský	domov	a Školní	jídelna,	Budišov	nad	Budišovkou,	ČSA	718,	příspěvková	organizace	47813466	Budišov	nad	Budi-

šovkou
•	 Dětský	domov	a Školní	jídelna,	Příbor,	Masarykova	607,	příspěvková	organizace	47998296	Příbor
•	 Dětský	domov	a Školní	jídelna,	Nový	Jičín,	Revoluční	56,	příspěvková	organizace	47658061	Nový	Jičín
•	 Střední	odborné	učiliště	stavební,	Opava,	příspěvková	organizace	18054455	Opava
•	 Střední	zdravotnická	škola,	Opava,	Dvořákovy	sady	2,	příspěvková	organizace	00601152	Opava
•	 Obchodní	akademie	a Střední	odborná	škola	logistická,	Opava,	příspěvková	organizace	47813083	Opava
•	 Střední	škola	technická,	Opava,	Kolofíkovo	nábřeží	51,	příspěvková	organizace	00845299	Opava
•	 Střední	průmyslová	škola	stavební,	Opava,	příspěvková	organizace	47813148	Opava
•	 Střední	škola	průmyslová	a umělecká,	Opava,	příspěvková	organizace	47813121	Opava
•	 Střední	škola	elektrotechnická,	Ostrava,	Na Jízdárně	30,	příspěvková	organizace	13644327	Ostrava
•	 Střední	umělecká	škola,	Ostrava,	příspěvková	organizace	00602051	Ostrava
•	 Střední	škola	společného	stravování,	Ostrava–Hrabůvka,	příspěvková	organizace	00577260	Ostrava	-	Hrabůvka
•	 Střední	zahradnická	škola,	Ostrava,	příspěvková	organizace	00602027	Ostrava-Hulváky
•	 Střední	odborná	škola	waldorfská,	Ostrava,	příspěvková	organizace	70947911	Ostrava-Mariánské	Hory
•	 Střední	průmyslová	škola	elektrotechniky	a informatiky,	Ostrava,	příspěvková	organizace	00602132	Ostrava-Moravská	Ostrava
•	 Střední	škola	teleinformatiky,	Ostrava,	příspěvková	organizace	00845329	Ostrava-Poruba
•	 Obchodní	akademie,	Ostrava–Poruba,	příspěvková	organizace	00602094	Ostrava-Poruba
•	 Střední	škola	služeb	a podnikání,	Ostrava-Poruba,	příspěvková	organizace	00575933	Ostrava-Poruba
•	 Střední	škola	prof. Zdeňka	Matějčka,	Ostrava-Poruba,	17.	 listopadu	1123,	příspěvková	organizace	13644319	Ostrava-

-Poruba
•	 Střední	škola	technická	a dopravní,	Ostrava-Vítkovice,	příspěvková	organizace	14451093	Ostrava-Vítkovice
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•	 Střední	průmyslová	škola,	Ostrava-Vítkovice,	příspěvková	organizace	00602141	Ostrava-Vítkovice
•	 Střední	průmyslová	škola	stavební,	Ostrava,	příspěvková	organizace	00602116	Ostrava-Zábřeh
•	 Střední	škola	stavební	a dřevozpracující,	Ostrava,	příspěvková	organizace	00845213	Ostrava-Zábřeh
•	 Krajské	středisko	volného	času	JUVENTUS,	Karviná,	příspěvková	organizace	00847925	Karviná	–	Nové	Město
•	 Vyšší	odborná	škola,	Střední	odborná	škola	a Střední	odborné	učiliště,	Kopřivnice,	příspěvková	organizace	00601624	

Kopřivnice
•	 Masarykova	střední	škola	zemědělská	a Vyšší	odborná	škola,	Opava,	příspěvková	organizace	47813130	Opava
•	 Střední	škola	hotelnictví	a služeb	a Vyšší	odborná	škola,	Opava,	příspěvková	organizace	72547651	Opava
•	 Střední	zdravotnická	škola	a Vyšší	odborná	škola	zdravotnická,	Ostrava,	příspěvková	organizace	00600920	Ostrava
•	 Obchodní	akademie	a Vyšší	odborná	škola	sociální,	Ostrava-Mariánské	hory,	příspěvková	organizace	00602086	Ostrava-

-Mariánské Hory
•	 Dětský	domov	a Školní	jídelna,	Lichnov	253,	příspěvková	organizace	00852732	Lichnov	(okr.	Bruntál)
•	 Dětský	domov	a Školní	jídelna,	Čeladná	87,	příspěvková	organizace	60043661	Čeladná
•	 Dětský	domov	a Školní	jídelna,	Frýdek-Místek,	příspěvková	organizace	68334222	Frýdek-Místek
•	 Dětský	domov	a Školní	jídelna,	Havířov-Podlesí,	Čelakovského	1,	příspěvková	organizace	48004774	Havířov-Podlesí
•	 Dětský	domov	SRDCE	a Školní	jídelna,	Karviná-Fryštát,	Vydmuchov	10,	příspěvková	organizace	48004898	Karviná-Fryštát
•	 Dětský	domov	Loreta	a Školní	jídelna,	Fulnek,	příspěvková	organizace	62330268	Fulnek
•	 Střední	zdravotnická	škola,	Karviná,	příspěvková	organizace	00844985	Karviná-Mizerov
•	 Střední	škola	techniky	a služeb,	Karviná,	příspěvková	organizace	13644254	Karviná-Nové	Město
•	 Hotelová	škola,	Frenštát	pod	Radhoštěm,	příspěvková	organizace	00576441	Frenštát	pod	Radhoštěm
•	 Mendelova	střední	škola,	Nový	Jičín,	příspěvková	organizace	00845027	Nový	Jičín
•	 Střední	škola	technická	a zemědělská,	Nový	Jičín,	příspěvková	organizace	00848077	Nový	Jičín
•	 Střední	škola,	Odry,	příspěvková	organizace	00577910	Odry
•	 Střední	průmyslová	škola,	Karviná,	příspěvková	organizace	62331515	Karviná-Hranice
•	 Střední	škola	technických	oborů,	Havířov-Šumbark,	Lidická	1a/600,	příspěvková	organizace	68321261	Havířov-Šumbark
•	 Střední	škola,	Havířov-Šumbark,	Sýkorova	1/613,	příspěvková	organizace	13644289	Havířov-Šumbark
•	 Střední	škola,	Havířov-Prostřední	Suchá,	příspěvková	organizace	13644271	Havířov-Prostřední	Suchá
•	 Obchodní	akademie,	Český	Těšín,	Sokola	Tůmy	12,	příspěvková	organizace	60337320	Český	Těšín
•	 Střední	průmyslová	škola	elektrotechnická,	Havířov,	příspěvková	organizace	62331574	Havířov-Město
•	 Střední	průmyslová	škola	stavební,	Havířov,	příspěvková	organizace	62331566	Havířov-Podlesí
•	 Střední	 odborná	 škola	 a  Střední	 odborné	 učiliště	 podnikáni	 a  služeb,	 Jablunkov,	 Školní	 416,	 příspěvková	 organizace	

00100340 Jablunkov
•	 Střední	škola,	Bohumín,	příspěvková	organizace	66932581	Bohumín
•	 Albrechtova	střední	škola,	Český	Těšín,	příspěvková	organizace	00577235	Český	Těšín
•	 Střední	odborná	škola,	Frýdek-Místek,	příspěvková	organizace	00844691	Frýdek-Místek
•	 Střední	škola	elektrostavební	a dřevozpracující,	Frýdek-Místek,	příspěvková	organizace	13644301	Frýdek-Místek
•	 Střední	škola	gastronomie,	oděvnictví	a služeb,	Frýdek-Místek,	příspěvková	organizace	00577243	Frýdek-Místek
•	 Střední	zdravotnická	škola,	Frýdek-Místek,	příspěvková	organizace	00561151	Frýdek-Místek
•	 Střední	průmyslová	škola,	Obchodní	akademie	a Jazyková	škola	s právem	státní	 jazykové	zkoušky,	Frýdek-Místek,	pří-

spěvková organizace 00601381 Frýdek-Místek
•	 Střední	škola	zemědělství	a služeb,	Město	Albrechtice,	příspěvková	organizace	00100307	Město	Albrechtice
•	 Střední	škola	průmyslová,	Krnov,	příspěvková	organizace	00846279	Krnov
•	 Střední	škola	automobilní,	mechanizace	a podnikání,	Krnov,	příspěvková	organizace	63731371	Krnov
•	 Střední	odborná	škola	dopravy	a cestovního	ruchu,	Krnov,	příspěvková	organizace	14450909	Krnov
•	 Střední	průmyslová	škola	a Obchodní	akademie,	Bruntál,	příspěvková	organizace	00601322	Bruntál
•	 Střední	pedagogická	škola	a Střední	zdravotnická	škola,	Krnov,	příspěvková	organizace	00601292	Krnov
•	 Základní	škola,	Ostrava-Mariánské	Hory,	Karasova	6,	příspěvková	organizace	64628205	Ostrava-Mariánské	Hory
•	 Základní	škola,	Ostrava-Poruba,	Čkalovova	942,	příspěvková	organizace	64628183	Ostrava-Poruba
•	 Mateřská	škola	logopedická,	Ostrava-Poruba,	Na Robinsonce	1646,	příspěvková	organizace	64628124	Ostrava-Poruba
•	 Mateřská	škola	logopedická,	Ostrava-Poruba,	U Školky	1621,	příspěvková	organizace	64628141	Ostrava-Poruba
•	 Základní	škola	a Mateřská	škola,	Ostrava-Poruba,	Ukrajinská	19,	příspěvková	organizace	64628159	Ostrava-Poruba
•	 Základní	škola,	Ostrava-Slezská	Ostrava,	Na Vizině	28,	příspěvková	organizace	71172050	Ostrava-Slezská	Ostrava
•	 Základní	škola,	Ostrava-Slezská	Ostrava,	Těšínská	98,	příspěvková	organizace	00601977	Ostrava-Slezská	Ostrava
•	 Základní	škola,	Ostrava-Zábřeh,	Kpt. Vajdy	1a,	příspěvková	organizace	61989274	Ostrava-Zábřeh
•	 Střední	odborná	škola,	Bruntál,	příspěvková	organizace	13643479	Bruntál
•	 Mateřská	škola	Eliška,	Opava,	E.	Krásnohorské	8,	příspěvková	organizace	47813474	Opava
•	 Základní	škola,	Opava,	Havlíčkova	1,	příspěvková	organizace	47813482	Opava
•	 Základní	škola	při	zdravotnickém	zařízení	a Mateřská	škola	při	zdravotnickém	zařízení,	Opava,	Olomoucká	88,	příspěvková	

organizace 47813491 Opava
•	 Základní	škola	a Praktická	škola,	Opava,	Slezského	odboje	5,	příspěvková	organizace	47813211	Opava
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•	 Základní	škola,	Střední	škola,	Dětský	domov,	Školní	jídelna	a Internát,	Velké	Heraltice,	Opavská	1,	příspěvková	organizace	
47813571 Velké Heraltice

•	 Základní	škola	Vítkov,	nám.	J.	Zajíce	č.	1,	příspěvková	organizace	47813172	Vítkov
•	 Základní	škola	při	zdravotnickém	zařízení	a Mateřská	škola	při	zdravotnickém	zařízení,	Klimkovice,	příspěvková	organizace	

70640696 Klimkovice
•	 Základní	škola	pro	sluchově	postižené	a Mateřská	škola	pro	sluchově	postižené,	Ostrava-Poruba,	příspěvková	organizace	

00601985 Ostrava-Poruba
•	 Základní	škola,	Ostrava-Hrabůvka,	U Haldy	66,	příspěvková	organizace	61989266	Ostrava-Hrabůvka
•	 Základní	škola,	Hlučín,	Gen. Svobody	8,	příspěvková	organizace	47813199	Hlučín
•	 Základní	škola,	Opava,	Dvořákovy	sady	4,	příspěvková	organizace	47813181	Opava
•	 Základní	škola	Floriána	Bayera,	Kopřivnice,	Štramberská	189,	příspěvková	organizace	62330390	Kopřivnice
•	 Základní	škola	a Mateřská	škola,	Nový	Jičín,	Dlouhá	54,	příspěvková	organizace	70640700	Nový	Jičín
•	 Základní	škola	speciální	a Mateřská	škola	speciální,	Nový	Jičín,	Komenského	64,	příspěvková	organizace	66741335	Nový	

Jičín
•	 Odborné	učiliště	a Praktická	škola,	Nový	Jičín,	příspěvková	organizace	00601594	Nový	Jičín
•	 Odborné	učiliště	a Praktická	škola,	Hlučín,	příspěvková	organizace	00601837	Hlučín
•	 Základní	škola	a Mateřská	škola	Motýlek,	Kopřivnice,	Smetanova	1122,	příspěvková	organizace	64125912	Kopřivnice
•	 Základní	škola,	Frenštát	pod	Radhoštěm,	Tyršova	1053,	příspěvková	organizace	70640718	Frenštát	pod	Radhoštěm
•	 Základní	škola,	Bílovec,	Wolkerova	911,	příspěvková	organizace	70640726	Bílovec
•	 Pedagogicko-psychologická	poradna,	Karviná,	příspěvková	organizace	62331752	Karviná	-	Ráj
•	 Pedagogicko-psychologická	poradna,	Nový	Jičín,	příspěvková	organizace	62330381	Nový	Jičín
•	 Pedagogicko-psychologická	poradna,	Opava,	příspěvková	organizace	00849936	Opava
•	 Pedagogicko-psychologická	poradna,	Ostrava-Zábřeh,	příspěvková	organizace	45234370	Ostrava-Zábřeh
•	 Školní	statek,	Opava,	příspěvková	organizace	00098752	Opava
•	 Zařízení	školního	stravování	Matiční	dům,	Opava,	Rybí	trh	7-8,	příspěvková	organizace	47813369	Opava
•	 Krajské	zařízení	pro	další	vzdělávání	pedagogických	pracovníků	a informační	centrum,	Nový	Jičín,	příspěvková	organizace	

62330403 Nový Jičín
•	 Základní	škola,	Bruntál,	Rýmařovská	15,	příspěvková	organizace	60802669	Bruntál
•	 Základní	škola,	Město	Albrechtice,	Hašlerova	2,	příspěvková	organizace	60802791	Město	Albrechtice
•	 Základní	škola,	Rýmařov,	Školní	náměstí	1,	příspěvková	organizace	60802561	Rýmařov
•	 Základní	škola,	Dětský	domov,	Školní	družina	a Školní	jídelna,	Vrbno	p. Pradědem,	nám.	Sv.	Michala	17,	příspěvková	or-

ganizace 00852619 Vrbno pod Pradědem
•	 Střední	škola,	Základní	škola	a Mateřská	škola,	Frýdek-Místek,	příspěvková	organizace	69610134	Frýdek-Místek
•	 Základní	škola	a Mateřská	škola,	Frýdlant	nad	Ostravicí,	Náměstí	7,	příspěvková	organizace	70632090	Frýdlant	nad	Ostravicí
•	 Střední	škola,	Základní	škola	a Mateřská	škola,	Třinec,	Jablunkovská	241,	příspěvková	organizace	69610126	Třinec
•	 Mateřská	škola	pro	zrakově	postižené,	Havířov-Město,	Mozartova	2,	příspěvková	organizace	60337389	Havířov-Město
•	 Střední	škola	a Základní	škola,	Havířov-Šumbark,	příspěvková	organizace	13644297	Havířov-Šumbark
•	 Mateřská	škola	Klíček,	Karviná-Hranice,	Einsteinova	2849,	příspěvková	organizace	60337346	Karviná-Hranice
•	 Střední	škola,	Základní	škola	a Mateřská	škola,	Karviná,	příspěvková	organizace	63024616	Karviná-Nové	Město
•	 Pedagogicko-psychologická	poradna,	Frýdek-Místek,	příspěvková	organizace	60045922	Frýdek-Místek
•	 Pedagogicko-psychologická	poradna,	Bruntál,	příspěvková	organizace	60802774	Bruntál
•	 Janáčková	konzervatoř	a Gymnázium	v Ostravě,	příspěvková	organizace	00602078	Ostrava-Moravská	Ostrava
•	 Gymnázium,	Ostrava-Zábřeh,	Volgogradská	6a,	příspěvková	organizace	00842737	Ostrava-Zábřeh
•	 Sportovní	gymnázium	Dany	a Emila	Zátopkových,	Ostrava,	příspěvková	organizace	00602060	Ostrava-Zábřeh
•	 Jazykové	gymnázium	Pavla	Tigrida,	Ostrava-Poruba,	příspěvková	organizace	61989011	Ostrava-Poruba
•	 Gymnázium	Olgy	Havlové,	Ostrava-Poruba,	příspěvková	organizace	00602159	Ostrava-Poruba
•	 Střední	průmyslová	škola	chemická	akademika	Heyrovského	a Gymnázium,	Ostrava,	příspěvková	organizace	00602124	

Ostrava-Zábřeh
•	 Gymnázium	Josefa	Kainara,	Hlučín,	příspěvková	organizace	47813091	Hlučín
•	 Mendelovo	gymnázium,	Opava,	příspěvková	organizace	47813113	Opava
•	 Slezské	gymnázium,	Opava,	příspěvková	organizace	47813075	Opava
•	 Matiční	gymnázium,	Ostrava,	příspěvková	organizace	00842761	Ostrava
•	 Gymnázium,	Ostrava-Hrabůvka,	příspěvková	organizace	00842745	Ostrava-Hrabůvka
•	 Wichterlovo	gymnázium,	Ostrava-Poruba,	příspěvková	organizace	00842702	Ostrava-Poruba
•	 Masarykovo	gymnázium,	Příbor,	příspěvková	organizace	00601641	Příbor
•	 Gymnázium	a Střední	odborná	škola,	Nový	Jičín,	příspěvková	organizace	00601675	Nový	Jičín
•	 Gymnázium	a Obchodní	akademie,	Orlová,	příspěvková	organizace	62331540	Orlová-Lutyně
•	 Gymnázium	Mikuláše	Koperníka,	Bílovec,	příspěvková	organizace	00601667	Bílovec
•	 Gymnázium	a Střední	průmyslová	škola	elektrotechniky	a informatiky,	Frenštát	pod	Radhoštěm,	příspěvková	organizace	

00601659 Frenštát pod Radhoštěm
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•	 Gymnázium,	Havířov-Podlesí,	příspěvková	organizace	62331582	Havířov-Podlesí
•	 Gymnázium,	Karviná,	příspěvková	organizace	62331795	Karviná-Nové	Město
•	 Gymnázium,	Frýdlant	nad	Ostravicí,	nám.	T. G.	Masaryka	1260,	příspěvková	organizace	00601403	Frýdlant	nad	Ostravicí
•	 Gymnázium,	Třinec,	příspěvková	organizace	00601390	Třinec
•	 Gymnázium	Františka	Živného,	Bohumín,	Jana	Palacha	794,	příspěvková	organizace	62331205	Bohumín
•	 Gymnázium,	Český	Těšín,	příspěvková	organizace	62331639	Český	Těšín
•	 Polské	gymnázium	-	Polskie	Gimnazjum	im.	Juliusza	Słowackiego,	Český	Těšín,	příspěvková	organizace	62331493	Český	

Těšín
•	 Gymnázium,	Havířov-Město,	Komenského	2,	příspěvková	organizace	62331558	Havířov-Město
•	 Gymnázium	Petra	Bezruče,	Frýdek-Místek,	příspěvková	organizace	00601411	Frýdek-Místek
•	 Gymnázium	a Střední	odborná	škola,	Frýdek-Místek,	Cihelní	410,	příspěvková	organizace	00846881	Frýdek-Místek
•	 Všeobecné	a sportovní	gymnázium,	Bruntál,	příspěvková	organizace	00601357	Bruntál
•	 Gymnázium,	Krnov,	příspěvková	organizace	00601349	Krnov
•	 Gymnázium	a Střední	odborná	škola,	Rýmařov,	příspěvková	organizace	00601331	Rýmařov
•	 Domov	mládeže	a Školní	jídelna-výdejna,	Ostrava-Hrabůvka,	Krakovská	1095,	příspěvková	organizace	00602001	Ostra-

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

Ostrava-Slezská Ostrava

Odvětví zdravotnictví

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

Odvětví životního prostředí

•	 Moravskoslezské	energetické	centrum,	příspěvková	organizace	03103820	Ostrava

Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje a ostatní společnosti

•	 Bílovecká	nemocnice,	a.	s.
•	 Sanatorium	Jablunkov,	a.	s.
•	 Letiště	Ostrava,	a.	s.
•	 Agentura	pro	regionální	rozvoj,	a.	s.
•	 Koordinátor	ODIS,	s.	r.	o.
•	 KIC	Odpady,	a.	s.
•	 VaK	Bruntál	a.	s.
•	 Krajská	energetická	agentura	Moravskoslezského	kraje,	o.	p. s.
•	 Moravian-Silesian	Tourism,	s.r.o.
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Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2014 byl sestaven a schválen zastupitelstvem kraje ve výši 8 278 538 tis  Kč, a to 
jako schodkový  Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 6 946 192 tis  Kč a financováním ve výši 1 332 346 
tis  Kč  V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných radou kraje k navýšení rozpočtu kraje, a  to 
rozpočtu příjmů o 10 249 863 tis  Kč na 17 196 055 tis  Kč a rozpočtu výdajů o 11 432 941 tis  Kč na 19 711 479 tis  Kč  
K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze 
zahraničí v celkovém objemu 10 004 356 tis  Kč  

V  průběhu roku 2014 došlo v  upraveném rozpočtu ke  zvýšení plánovaného salda příjmů a  výdajů z  1 332 346 tis   Kč 
na 2 515 424 tis  Kč  Ve skutečnosti však dosáhlo k 31  12  2014 saldo příjmů a výdajů částky -40 940 tis  Kč, což je výsledek 
o 2 474 484 tis  Kč lepší, než se předpokládalo  Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňo-
vých) oproti výdajům a pomalejší realizací vybraných akcí (víceletých projektů), zejména akcí spolufinancovaných z evropských 
finančních zdrojů schválených v rozpočtu kraje 

Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)

Třída Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2014

% plnění/ 
čerpání UR

PŘÍJMY celkem 6 946 192 17 196 055 17 396 607 101,2

z toho:

daňové příjmy 4 498 900 4 644 949 4 906 095 105,6

nedaňové příjmy 191 852 297 129 272 759 91,8

kapitálové příjmy 85 980 80 161 80 169 100,0

přijaté dotace 2 169 460 12 173 816 12 137 583 99,7

VÝDAJE celkem 8 278 538 19 711 479 17 437 547 88,5

z toho:

běžné výdaje 4 749 200 16 383 686 15 138 140 92,4

kapitálové výdaje 3 529 338 3 327 793 2 299 407 69,1

SALDO příjmů a výdajů -1 332 346 -2 515 424 -40 940 x

FINANCOVÁNÍ celkem 1 332 346 2 515 424 40 940 x

z toho:

zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hos-
podaření roku 2013

354 799 1 658 514 -411 439 x

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

-26 000 -16 545 -16 545 x

čerpání úvěrů 2 079 875 1 526 491 1 120 898 x

splátky úvěrů a návratných fin  prostředků -1 076 328 -653 036 -651 997 x

nerealizované kurzové rozdíly 0 0 23 x

Základní údaje 
o rozpočtovém hospodaření 
kraje za rok 2014
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Výsledek hospodaření běžného účetního období uvedený ve Výkazu zisku a ztráty představuje zisk ve výši 668 238 tis  Kč  
Zastupitelstvo kraje rozhodlo použít výsledek hospodaření roku 2014 převedením na účet Výsledek hospodaření předcházejí-
cích účetních období 

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 25. 6. 2015 souhlasilo s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje 
za rok 2014 bez výhrad, schválilo Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2014 a Účetní závěrku Morav-
skoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2014.

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za  rok 2014 a  Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k  rozvahovému dni 
31  12  2014 jsou uveřejněny na webových stránkách kraje (www kr-moravskoslezsky cz) 
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Srovnání hospodaření Moravskoslezského kraje v  letech 2011 - 2014 (v  tis  Kč) – upravený 
rozpočet

Třída Upravený rozpočet

2011 2012 2013 2014

Daňové příjmy 4 372 149 4 371 152 4 465 781 4 644 949

Nedaňové příjmy 442 134 218 761 237 735 297 129

Kapitálové příjmy 40 287 66 776 43 221 80 161

Přijaté dotace 11 802 409 11 611 356 11 417 462 12 173 816

Příjmy celkem 16 656 979 16 268 044 16 164 199 17 196 055

Běžné výdaje 15 668 836 15 847 528 15 903 744 16 383 686

Kapitálové výdaje 2 923 238 2 858 339 2 625 058 3 327 793

Výdaje celkem 18 592 074 18 705 867 18 528 802 19 711 479

SALDO příjmů a výdajů -1 935 095 -2 437 823 -2 364 603 -2 515 424

Financování 1 935 095 2 437 823 2 304 603 2 515 424

Srovnání hospodaření Moravskoslezského kraje v letech 2011 - 2014 (v tis  Kč) – skutečnost
Třída Skutečnost

2011 2012 2013 2014

Daňové příjmy 4 495 227 4 513 581 4 646 839 4 906 095

Nedaňové příjmy 469 640 247 439 260 928 272 759

Kapitálové příjmy 41 157 66 888 43 333 80 169

Přijaté dotace 11 790 804 11 574 909 11 415 746 12 137 583

Konsolidace příjmů 11 941 000 10 013 461 10 396 654 11 044 409

Příjmy celkem 16 796 827 16 402 816 16 366 846 17 396 607

Běžné výdaje 14 769 003 14 909 261 14 904 712 15 138 140

Kapitálové výdaje 2 062 280 1 912 375 2 009 296 2 299 407

Konsolidace výdajů 11 941 000 10 013 461 10 396 654 11 044 409

Výdaje celkem 16 831 283 16 821 636 16 914 008 17 437 547

SALDO příjmů a výdajů -34 456 -418 820 -547 162 -40 940

Financování 34 456 418 820 547 162 40 940

Struktura příjmů Moravskoslezského kraje 
v letech 2011−2014 (v tis. Kč)
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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 2014 
ve výši 6 946 192 tis  Kč  V upraveném rozpočtu k 31  12  2014 počítal kraj s příjmy v celkové výši 17 196 055 tis  Kč  Příjmy 
byly plněny celkově na 101,2 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových příjmů 

Daňové příjmy

Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2014 (v tis. Kč)

Daň Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2014

Plnění UR 
(%)

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 
požitků

1 060 000 1 070 000 1 091 006 102,0

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 15 000 15 000 9 812 65,4

Daň z příjmů fyzických osob srážková 110 000 110 000 126 070 114,6

Daň z příjmů právnických osob 1 020 000 1 030 000 1 206 744 117,2

Daň z příjmů právnických osob za kraje 16 800 21 888 21 888 100,0

Daň z přidané hodnoty 2 275 000 2 395 000 2 447 290 102,2

Celkem 4 496 800 4 641 888 4 902 811 105,6

Příjmy

Srovnání objemu jednotlivých sdílených daní

Daň z přidané hodnoty – 49,9 % 

Daň z příjmů fyzických osob 
srážková – 2,6 %

Daň z příjmů právnických 
osob – 24,6 %

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti a funkčních požitků – 22,3 % 

Daň z příjmů fyzických osob samostatně 
výdělečně činných – 0,2 % 

Daň z příjmů právnických 
osob za kraje — 0,4 % 
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Nedaňové příjmy

Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2014 (v tis. Kč)

Druh příjmu Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2014

Plnění UR 
(%)

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 130 758 84 509 64,6

Příjmy z pronájmu 36 375 36 493 100,3

Příjmy z úroků 22 047 29 991 136,0

Odvody příspěvkových organizací kraje 26 799 26 893 100,4

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

22 471 23 698 105,5

Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 22 769 151,8

Přijaté sankční platby 14 910 16 609 111,4

Přijaté pojistné náhrady 11 080 11 120 100,4

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 5 335 8 097 151,8

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 840 4 840 100,0

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 704 2 831 104,7

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 127 2 707 127,2

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 827 1 330 72,8

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnic-
kých osob

857 871 101,6

Kursové rozdíly v příjmech 0 1 x

Nedaňové příjmy celkem 297 129 272 759 91,8

Kapitálové příjmy

Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2014 (v tis. Kč)

Druh příjmu Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2014

Plnění UR 
(%)

Příjmy z prodeje pozemků 45 029 45 298 100,6

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 18 698 18 699 100,0

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 454 192 42,3

Ostatní investiční příjmy 15 980 15 980 100,0

Kapitálové příjmy celkem 80 161 80 169 100,0

Přijaté dotace

Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2014 (v tis. Kč)

Poskytovatel dotace Přijato 
v roce 2014

Kapitola státního rozpočtu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10 210 788

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 353 692

Ministerstvo dopravy 205 107

Ministerstvo práce a sociálních věcí 281 256

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 158 428

Ministerstvo pro místní rozvoj 32 066

z toho ISPROFIN: 326

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 31 740

Ministerstvo financí 120 521

z toho Souhrnný dotační vztah 114 252

z toho ISPROFIN: 253

Ministerstvo životního prostředí 37 669
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Poskytovatel dotace Přijato 
v roce 2014

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 37 526

Ministerstvo zemědělství 721

Ministerstvo vnitra 14 969

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 5 887

Ministerstvo zdravotnictví 49 017

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 31 807

Ministerstvo kultury 3 604

z toho ISPROFIN: 98

Státní fond dopravní infrastruktury 307 485

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 307 485

Státní fond životního prostředí 979

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 979

Úřad vlády České republiky 350

CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 11 264 532

Ostatní zdroje: 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 863 560

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 863 560

Národní fond 2 277

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 2 277

Cizí státy 437

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 437

Evropská unie 2 919

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 2 919

Ostatní rozpočty ústřední úrovně 892

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 892

Kraje v rámci ČR 561

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 126

Obce v rámci ČR 2 765

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 2 695

CELKEM ostatní zdroje 873 411

CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 12 137 944

z toho ISPROFIN: 677

z toho projekty spolufinancované z evropských fin  zdrojů: 1 800 450

Z celkově přijatých dotací v roce 2014 v objemu 12 137 944 tis  Kč byly prostředky ve výši 2 500 tis  Kč v souladu s dotačními 
podmínkami vráceny v průběhu roku 2014 do státního rozpočtu 

Mimo dotací byly přijaty finanční prostředky ve výši 2 139 tis  Kč; jednalo se o převod zůstatku ze zrušeného účtu sdružených 
prostředků 
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Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů peněžní operaci, která doplňuje cizí návratné zdroje financování nebo finanč-
ní prostředky z minulých let v případě schodkového rozpočtového hospodaření nebo zrcadlovou změnu stavu prostředků 
na bankovních účtech v případě přebytkového rozpočtu 

Pro rok 2014 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a  výdajů představoval částku 
1 332 346 tis  Kč)  Schválený rozpočet kraje na rok 2014 byl, stejně jako v předešlých letech, částečně postaven na financo-
vání využitím části volných zdrojů roku 2013 v celkové výši 354 799 tis  Kč, dále na přijetí dlouhodobých půjčených prostředků 
v celkové výši 2 079 875 tis  Kč a rozpočtovaných splátek těchto půjčených prostředků ve výši 1 076 328 tis  Kč  Zapojením 
zdrojů roku 2013 a cizích návratných zdrojů financování byla však výše zdrojů a výdajů vyrovnaná  Od počátku roku 2014 byly 
postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným 
zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2013, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjče-
ných prostředků 

Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2014 (v tis. Kč)

Financování Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2014

Zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření 
roku 2013 354 799 1 658 515 -411 439

Peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu 
celkem -26 000 -16 545 -16 545

z toho:

převod do Fondu životního prostředí MSK -26 000 -53 072 -53 072

zapojení Fondu životního prostředí MSK 0 36 063 36 063

zapojení Regionálního rozvojového fondu 0 464 464

Čerpání úvěrů celkem 2 079 875 1 526 491 1 120 898

z toho:

čerpání úvěru od EIB na financování projektů Moravia-Silesia Regional Infra II 520 000 392 000 392 000

čerpání úvěru ČS na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských fin  
zdrojů

1 559 875 1 134 491 728 898

Splátky úvěrů celkem -1 076 328 -653 036 -651 997

z toho:

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

úhrada splátky části úvěru od ČSOB, a s -441 159 -226 243 -226 212

úhrada splátky části úvěru od ČS, a s -525 169 -316 792 -315 784

Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 23

CELKEM 1 332 346 2 515 425 40 940

Financování
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Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Moravskoslezského kraje k 31  12  2014 dosáhla výše 2 656 mil  Kč , což je 
o 469 mil  Kč více než v roce 2013  V celkové zadluženosti jsou zahrnuty rovněž úvěry na předfinancování evropských akcí 
ve výši 468 mil  Kč, které mají krátkodobý charakter, jelikož jsou spláceny z průběžně přijímaných evropských dotací 

Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)

Poskytovatel úvěru Nesplacená výše 
úvěru 

k 31. 12. 2014

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

440 000

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

1 708 000

Československá obchodní banka, a.s. 
(Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na předfinancování a spolufinancování výdajů projektů spolufinancovaných 
z evropských finančních zdrojů)

94 967

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

413 114

Celkem 2 656 080

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

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service, který je využíván při přehodnocování mezinárodního ratingu 
kraje, dosáhl k 31  12  2014 výše 16,5 %  Je vyjádřen jako podíl dluhu (tj  hodnota všech ve skutečnosti krajem načerpaných 
a nesplacených úvěrů) k provozním příjmům kraje (tj  příjmům daňovým, nedaňovým a neinvestičním dotacím) 

K plnění dalšího ukazatele je kraj zavázán Smlouvou o financování projektu Česká republika – Infrastruktura v Moravskoslez-
ském kraji, o jejímž uzavření s EIB rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č  5/209/1 ze dne 23  6  2005 a která je účinná 
do konce roku 2018  Zastupitelstvo kraje současně usnesením č  6/415 ze dne 19  9  2013 konstatovalo, že považuje sou-
časné omezení výše zadluženosti kraje stanovené na základě finančních ukazatelů definovaných ve Smlouvě o financování 
projektu Česká republika – Infrastruktura v Moravskoslezském kraji uzavřené s EIB v roce 2005 za dostačující  Ukazatel je 
vyjádřen jako podíl celkového zadlužení k provozním příjmům  Hraniční hodnotou je v tomto případě 50 %  Do hodnoty celko-
vého zadlužení se zde započítávají veškeré finanční závazky, tedy nejen závazky úvěrové, ale i poskytnuté záruky a dále ostatní 
dlouhodobé závazky  Do hodnoty provozních příjmů se pak započítávají příjmy daňové, nedaňové a provozní dotace  K 31  12  
2014 dosáhl tento ukazatel hodnoty 19,6 % 
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Výdaje Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na běžné a  kapitálové  Celkové výdaje 
Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2014 ve výši 8 278 538 tis  Kč  Upravený roz-
počet výdajů dosáhl k 31  12  2014 výše 19 711 479 tis  Kč, z toho běžných výdajů 16 383 686 tis  Kč a kapitálových výdajů 
3 327 793 tis  Kč  Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými daňovými a neda-
ňovými příjmy a zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2013 

Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2014 (v tis. Kč)

Druh výdaje Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2014

Čerpání UR 
(%)

Běžné výdaje 4 749 200 16 383 686 15 138 140 92,4

Kapitálové výdaje 3 529 338 3 327 793 2 299 407 69,1

Výdaje celkem 8 278 538 19 711 479 17 437 547 88,5

Výdaje

Struktura skutečných výdajů Moravskoslezského kraje v roce 2014

Běžné výdaje – 87 % 

Kapitálové výdaje – 13 % 
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Dle odvětvového třídění rozpočtové skladby byly výdaje Moravskoslezského kraje v roce 2014 čerpány ve struktuře uvedené 
v následující tabulce 

Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2014 (v tis. Kč)

Odvětví Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2014

Čerpání UR 
(%)

Doprava 4 113 476 3 697 922 3 424 361 92,6

Krizové řízení 257 079 193 859 85 426 44,1

Kultura 248 562 277 821 241 200 86,8

Prezentace kraje a ediční plán 17 670 26 283 21 509 81,8

Regionální rozvoj 140 323 276 338 136 508 49,4

Cestovní ruch 47 680 98 375 69 100 70,2

Sociální věci 437 221 662 334 438 172 66,2

Školství 1 252 416 11 711 976 11 269 262 96,2

Územní plánování a stavební řád 2 300 2 903 1 276 43,9

Zdravotnictví 905 045 1 058 495 915 317 86,5

Životní prostředí 76 992 135 450 105 517 77,9

Finance a správa majetku 218 601 1 029 917 240 480 23,3

Činnost zastupitelstva kraje 49 420 41 995 37 541 89,4

Vlastní správní činnost kraje 503 449 488 721 443 567 90,8

Ostatní 8 304 9 090 8 313 91,5

Výdaje celkem 8 278 538 19 711 479 17 437 547 88,5

Výdaje Moravskoslezského kraje jsou dále sledovány dle 4 základních účelů, a to na výdaje na samosprávné a jiné činnosti, 
příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím včetně návratných finančních výpomocí, výdaje na akce spolufinan-
cované z evropských finančních zdrojů a ostatní výdaje na reprodukci majetku kraje 

Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle druhu výdajů v roce 2014 (v tis. Kč)

Druh výdajů Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2014

Čerpání UR 
(%)

Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 2 586 007 10 304 604 9 320 508 90,4

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím a návratná 
finanční výpomoc

2 031 642 5 399 903 5 344 281 99,0

Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 3 467 778 3 541 761 2 483 035 70,1

Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evr  
fin  zdrojů

193 111 465 211 289 724 62,3

Výdaje celkem 8 278 538 19 711 479 17 437 547 88,5

V rámci výdajů na samosprávné a  jiné činnosti jsou zařazeny mimo jiné výdaje na dopravní obslužnost, které v  roce 2014 
činily 1 459 769 tis  Kč  Dále byly v roce 2014 vyčleněny finanční prostředky na 32 dotačních programů, v rámci kterých byly 
poskytnuty dotace ve výši 176 318 tis  Kč 
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Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů

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 

Rozpočtované prostředky roku 2014 byly vyčerpány ve výši 2 483 035 tis  Kč a zahrnují výdaje na připravované a zejmé-
na realizované individuální projekty a globální granty v  jednotlivých operačních programech (2 416 994 tis  Kč – viz tabulka 
níže), výdaje za  projekty individuálně realizované příspěvkovými organizacemi v  odvětví školství, zdravotnictví a  sociálních 
věcí (41 441  tis   Kč) a  výdaje na  přípravu projektů, které nejsou v  rozpočtu kraje rozpočtovány jako individuální projekty 
(24 600 tis  Kč) 

Výdaje na akce spolufinancované z evropských zdrojů v roce 2014 v rámci programového období 2007 – 2013 dle 
operačních programů (v tis. Kč)

Financováno z operačního programu Počet akcí Čerpáno

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 85 1 290 603

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 14 379 294

Operační program Životní prostředí 44 122 788

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost   16 130 544

Integrovaný operační program 11 101 729

Komunitární programy 9 3 289

Operační programy Přeshraniční spolupráce 7 12 067

Program švýcarsko - české spolupráce 1 245

Operační program Doprava 1 376 435

CELKEM 188 2 416 994
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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  2014 zřízeny 4 peněžní fondy, a to Sociální fond, Zajišťovací fond, Regionální rozvojový fond a Fond životního 
prostředí Moravskoslezského kraje 

Sociální fond

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

Konečný stav fondu k 31. 12. 2014 po zúčtování: 1.451 tis. Kč

Zajišťovací fond

Hlavním účelem fondu je vytvořit účelové zdroje zejména pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných 
výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a  jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také haváriemi, které 
ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (krizové situace) a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekon-
strukčních prací  Účelem fondu je rovněž snaha o zabezpečení financování neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění 
rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2014: 104.419 tis. Kč

Regionální rozvojový fond

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. 2014: 3.618 tis. Kč

Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje

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. 2014: 70.173 tis. Kč

Peněžní 
fondy
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Majetek Moravskoslezského kraje vedený v  účetnictví kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku 
kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl k 31  12  2014 ve výši 
45 908 528 tis  Kč  Přehled majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce 

Přehled majetku kraje v roce 2014 (v tis. Kč)

Druh majetku Kraj jako účetní 
jednotka

Příspěvkové 
organizace kraje

Celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 271 104 243 168 514 272

z toho:

 - software (SU 013) 139 864 147 260 287 125

 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 014, 018, 019, 041 ,051) 131 239 95 908 227 147

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -176 375 -211 946 -388 321

Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 94 729 31 222 125 951

Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 5 193 154 44 078 369 49 271 524

z toho:

 - nemovitosti (SU 031 pozemky a SU 021 stavby) 2 048 486 35 452 253 37 500 739

 - věci movité (SU 022 a 028) 1 207 801 8 085 273 9 293 074

 - nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 1 936 738 529 443 2 466 182

 - ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 029, 032) 129 268 397

Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku -1 230 737 -12 331 175 -13 561 912

Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 3 962 417 31 747 194 35 709 611

Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 960 337 282 960 619

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

Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek - netto) 837 892 282 838 174

Dlouhodobé pohledávky 1 598 512 2 478 1 600 990

Oprávné položky k dlouhodobým pohledávkám -12 0 -12

Dlouhodobé pohledávky (po zohlednění opravných položek - netto) 1 598 500 2 478 1 600 978

Stálá aktiva (po zohlednění oprávek a opravných položek - netto) 6 493 538 31 781 176 38 274 714

Zásoby (v pořizovacích cenách - brutto) 1 884 309 155 311 039

Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách - brutto) 2 303 442 961 752 3 265 194

Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 2 260 925 1 818 517 4 079 442

Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám -18 047 -3 813 -21 860

Oběžná aktiva (po zohlednění opravných položek - netto) 4 548 204 3 085 611 7 633 815

Aktiva celkem (v pořizovacích cenách - brutto) 12 589 358 47 413 721 60 003 079

Aktiva celkem (po zohlednění celkových oprávek a opravných položek - netto) 11 041 742 34 866 787 45 908 528

Přehled majetku 
kraje
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Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2014 následujícími způsoby:

•	 z evropských	zdrojů	ve výši		 1.842.998	tis. Kč,
•	 z rozpočtu	kraje	ve výši		 288.751	tis. Kč,
•	 formou	darování	a bezúplatných	převodů	ve výši		 21.131	tis. Kč,
•	 z účelových	prostředků	státního	rozpočtu	ve výši		 974	tis. Kč,
•	 formou	směny	ve výši		 14	tis. Kč.

Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje

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

•	 dlouhodobý	nehmotný	majetek	 243.168	tis. Kč
•	 dlouhodobý	hmotný	majetek	 44.078.369	tis. Kč
•	 dlouhodobý	finanční	majetek	 282	tis. Kč
•	 dlouhodobé	pohledávky	 2.478	tis. Kč

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

Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2014 (v tis. Kč)

Druh majetku Stav k 31. 12. 
2013

Přírůstky / 
úbytky

Stav k 31. 12. 
2014

Stavby 29 041 892 1 950 284 30 992 176

Pozemky 4 315 126 145 221 4 460 347

Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 33 357 018 2 095 505 35 452 523

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 275 0 275

Software 144 678 2 582 147 260

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 768 85 959 92 727

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis  Kč) 5 489 545 76 104 5 565 648

Pěstitelské celky 167 -167 0

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 374 2 518 519 2 519 893

Kulturní předměty 11 156 -294 10 861

Dlouhodobý movitý majetek celkem 5 653 962 2 682 703 8 336 665

Dlouhodobý majetek celkem 39 010 980 4 778 208 43 789 188



49

Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v  roce 2014 dle 
odvětví (v tis. Kč)

Druh majetku Odvětví Celkem

doprava kultura sociální věci školství zdravotnictví životní 
prostředí

Stavby 16 336 337 632 091 1 763 779 6 904 793 5 355 175 0 30 992 176

Pozemky 3 768 206 27 186 47 171 540 789 76 996 0 4 460 347

Dlouhodobý nemovi-
tý majetek celkem 20 104 542 659 278 1 810 950 7 445 582 5 432 171 0 35 452 523

Nehmotné výsledky 
výzkumu a vývoje

0 0 70 0 205 0 275

Software 234 7 790 218 8 883 130 135 0 147 260

Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek

8 741 2 825 6 585 62 345 12 231 0 92 727

Samostatné mo-
vité věci a soubo-
ry movitých věcí 
(nad 40 tis  Kč)

1 022 070 120 883 204 958 1 108 094 3 108 994 650 5 565 648

Ostatní dlouhodobý 
hmotný majetek

43 770 61 365 302 943 1 547 669 564 146 0 2 519 893

Kulturní předměty 0 881 818 5 577 3 586 0 10 861

Dlouhodobý movitý 
majetek celkem 1 074 816 193 743 515 592 2 732 567 3 819 297 650 8 336 665

Dlouhodobý majetek 
celkem 21 179 358 853 020 2 326 542 10 178 149 9 251 468 650 43 789 188
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Hospodaření 
příspěvkových organizací

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

Ke dni 31  12  2014 byl kraj zřizovatelem 227 příspěvkových organizací  V průběhu roku 2014 došlo na základě rozhodnutí 
zastupitelstva kraje ke snížení počtu organizací z 229 na 227  Ke změnám došlo v odvětví sociálních věcí, kde byly 2 pří-
spěvkové organizace ke dni 31  3  2014 zrušeny a převedeny pod jiné zřizovatele (obce), dále v odvětví školství, kde byla 1 
příspěvková organizace sloučena s jinou nástupnickou organizací  Naopak zřízena byla 1 příspěvková organizace v odvětví 
životního prostředí 

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

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví

Odvětví Výsledek hospodaření

Počet organizací V tis. Kč

Kladný / Nulový Záporný Kladný / Nulový Záporný

Doprava 1 - 4 526 -

Kultura 7 - 325 -

Sociální věci 22 - 733 -

Školství 186 - 24 338 -

Zdravotnictví 7 3 53 458 -32 738

Životní prostředí 1 - 17 -

Celkem 224 3 83 397 -32 738

Záporného výsledku hospodaření dosáhly tyto příspěvkové organizace:

•	 Nemocnice	s poliklinikou	Karviná-Ráj,	příspěvková	organizace,	ve výši	-24.984	tis. Kč,
•	 Nemocnice	Třinec,	příspěvková	organizace,	ve výši	-6.562	tis. Kč,
•	 Nemocnice	s poliklinikou	Havířov,	příspěvková	organizace,	ve výši	-1.192	tis. Kč.

Záporné výsledky hospodaření byly po schválení radou kraje organizacemi vypořádány, a to v případě Nemocnice Třinec po-
krytím z rezervního fondu a u zbylých 2 organizací převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let 
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Příspěvkovým organizacím kraje byly z rozpočtu kraje poskytnuty k financování jejich provozní činnosti a v souvislosti s jejich 
investiční činností v roce 2014 finanční prostředky v úhrnné výši 5 790 274 tis  Kč 

Objem prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v roce 2014 (v tis. Kč)

Odvětví Příspěvek na provoz Investiční dotace 
do investičního fondu

Celkem

Doprava 608 743 31 551 640 294

Kultura 188 198 2 924 191 122

Sociální věci 135 334 10 064 145 397

Školství 4 139 945 117 203 4 257 148

Zdravotnictví 460 355 93 958 554 312

Životní prostředí 2 000 0 2 000

Celkem 5 534 574 255 700 5 790 274



53

Moravskoslezský kraj měl k 31  12  2014 účast v níže uvedených obchodních společnostech a v obecně prospěšné společ-
nosti 

Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje

Název % podíl kraje IČ Výsledek hospodaření 
v tis. Kč

Letiště Ostrava, a  s 100,0 26827719 -22 742

Koordinátor ODIS, s  r  o 50,0 64613895 -13

Agentura pro regionální rozvoj, a  s 100,0 47673168 148

VaK Bruntál a s 0,003 47675861 2 403

Moravian-Silesian Tourism, s r o 100,0 02995832 -302

Bílovecká nemocnice, a  s 100,0 26865858 5 611

Sanatorium Jablunkov, a  s 100,0 27835545 2 762

KIC Odpady, a  s 33,7 28564111 - 227

Společnost založená krajem

Název IČ Výsledek hospodaření 
v tis. Kč

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o  p  s 27848230 130

Obchodní společnosti v odvětví dopravy

Letiště Ostrava, a.s.
Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 24  4  2014 o peněžitém vkladu ve výši 9 000 tis  Kč, z toho 1 000 tis  Kč do základního 
kapitálu a 8 000 tis  Kč ke splacení emisního ážia 

Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 12  6  2014 o peněžitém vkladu ve výši 9 000 tis  Kč, z toho 1 000 tis  Kč do základního 
kapitálu a 8 000 tis  Kč ke splacení emisního ážia 

Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 11  9  2014 o řešení ztráty společnosti bezúplatným vzetím akcií z oběhu, kterým došlo 
ke snížení základního kapitálu o 21 226 tis  Kč; současně rozhodlo o následném peněžitém vkladu do základního kapitálu 
společnosti ve výši 34 516 tis  Kč 

Obchodní společnosti 
s majetkovou účastí 
Moravskoslezského kraje 
a ostatní společnosti
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Celková výše základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a  s , k 31  12  2014 uvedená v obchodním rejstříku, činila 
501 300 tis  Kč  Podíl kraje na základním kapitálu činí 100% 

Hospodaření společnosti Letiště Ostrava, a s , za  rok 2014 skončilo ztrátou ve výši 22 742 tis  Kč  Výsledek hospodaření 
za rok 2014 byl na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 9  6  2015 zaúčtován na účet neuhrazených ztrát minulých let 

Koordinátor ODIS, s.r.o.
Základní kapitál dle obchodního rejstříku k 31  12  2014 činil 920 tis  Kč, podíl kraje je 460 tis  Kč  Společnost vykázala za rok 
2014 ztrátu ve výši 13 tis  Kč; valná hromada dne 30  6  2015 schválila pokrytí vzniklé ztráty z vytvořeného rezervního fondu 

Hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy za rok 2014 (v tis. Kč)

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Letiště Ostrava, a s 204 588 227 330 -22 742

Koordinátor ODIS, s r o 13 607 13 620 -13

Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Celková výše základního kapitálu Agentury pro regionální rozvoj, a s , k 31  12  2014 činila 1 000 tis  Kč, podíl kraje na základ-
ním kapitálu je 100 %  Společnost dosáhla za rok 2014 zisku ve výši 148 tis  Kč 

VaK Bruntál, a.s.
Základní kapitál obchodní společnosti činí 289 336 tis   Kč  Majetkový podíl Moravskoslezského kraje ve  společnosti činí 
0,003 % základního kapitálu a v roce 2014 zůstal nezměněn  Společnost dosáhla za rok 2014 zisku ve výši 2 403 tis  Kč 

Hospodaření obchodních společností v odvětví regionálního rozvoje za rok 2014 (v tis. Kč)

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Agentura pro regionální rozvoj, a s 27 634 27 486 148

VaK Bruntál, a s 68 432 66 029 2 403

Obchodní společnost v odvětví cestovního ruchu

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Zastupitelstvo kraje založilo dne 24  4  2014 obchodní společnost Moravian-Silesian Tourism, s r o , a rozhodlo o peněžitém 
vkladu ve výši 1 000 tis  Kč do základního kapitálu společnosti  Jediným společníkem je Moravskoslezský kraj; hlavním před-
mětem činnosti je podpora sociálního, kulturního a hospodářského území Moravskoslezského kraje, propagace a prezentace 
kraje, zvyšování ekonomického potenciálu a podpora cestovního ruchu v kraji  Základní kapitál byl splacen v plné výši 

Hospodaření společnosti v prvním roce své činnosti skončilo ztrátou ve výši 302 tis  Kč; valná hromada dne 25  6  2015 výsle-
dek hospodaření schválila, ztráta je zaúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let 

Hospodaření obchodní společnosti v odvětví cestovního ruchu za rok 2014 (v tis. Kč)

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Moravian-Silesian Tourism, s r o 0 302 -302
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Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Bílovecká nemocnice, a.s.
Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 27  2  2014 navýšit základní kapitál společnosti peněžitým vkladem ve výši 8 700 tis  Kč  
Základní kapitál Bílovecké nemocnice, a s , uvedený v obchodním rejstříku k 31  12  2014, činil 82 820 tis  Kč, podíl kraje 
na základním kapitálu je 100 %  Společnost skončila své hospodaření za rok 2014 ziskem ve výši 5 611 tis  Kč 

Sanatorium Jablunkov, a.s.
Celková výše základního kapitálu společnosti Sanatorium Jablunkov, a  s , k 31  12  2014 činila 177 955 tis  Kč, podíl kraje 
na základním kapitálu tvoří 100%  Společnost vykázala za rok 2014 zisk ve výši 2 762 tis  Kč 

Hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2014 (v tis. Kč)

Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Bílovecká nemocnice, a s 120 103 114 492 5 611

Sanatorium Jablunkov, a s 79 370 76 608 2 762

Obchodní společnost v odvětví životního prostředí

KIC Odpady, a.s.
V roce 2014 nevykazovala společnost žádnou podnikatelskou činnost a neměla zaměstnance  Základní kapitál společnosti KIC 
Odpady, a s , k 31  12  2014 činil 50 400 tis  Kč, podíl kraje na základním kapitálu zůstává ve výši 33,7 % 

Společnost vykázala za rok 2014 ztrátu ve výši 227 tis  Kč; valná hromada společnosti dne 26  3  2015 schválila zúčtování 
vzniklé ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let 

Hospodaření obchodní společnosti v odvětví životního prostředí za rok 2014 (v tis. Kč)

Název Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

KIC Odpady, a s 30 257 -227

Ostatní společnosti

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

Společnost vykázala za rok 2014 zisk ve výši 130 tis  Kč 

Hospodaření společnosti za rok 2014 (v tis. Kč)

Název Výnosy Náklady Výsledek 
hospodaření

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o p s 2 550 2 420 130



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

Moravskoslezský kraj 
Česká republika 

Udělený rating 

Kategorie Rating Moody’s 

Výhled stabilní 

Rating subjektu A2 

Základní ukazatele 

(k 31. prosinci) 2010 2011 2012 2013 2014 

Čistý přímý a nepřímý dluh/Provozní příjmy (%) 8,0 9,7 11,9 14,3 16,7 

Splátky úroků/Provozní příjmy (%) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 

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

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

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

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

Kapitálové výdaje/Celkové výdaje (%) 13,1 13,1 12,4 12,2 13,5 

[1] Běžné transfery = provozní dotace + sdílené daně 

Zdůvodnění uděleného ratingu 

Dlouhodobý mezinárodní rating Moravskoslezského kraje (MSK) na úrovni A2 zohledňuje zejména: 
(1) konzervativní rozpočtovou politiku kraje, která se projevuje v jeho dobrých provozních 
přebytcích , (2) předpokládané pozitivní změny v rozpočtovém určení daní a také (3) dostatečnou 
výši hotovostních rezerv kraje. 

Ratingové hodnocení však bere v úvahu také postupný nárůst zadluženosti a tlak na rozpočet 
plynoucí z vysokých investičních potřeb. 

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

» Zlepšené provozní výsledky díky rostoucím daňovým příjmům. 

» Dostačující hotovostní rezervy. 

Slabé stránky 

» Rostoucí, ale dobře zvladatelná zadluženost. 

» Investiční potřeby vytvářejí tlak na rozpočet kraje. 

Ratingový výhled 

Výhled ratingu je stabilní. 

Co by mohlo rating – ZVÝŠIT 

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

Co by mohlo rating – SNÍŽIT 

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

Podrobné zdůvodnění uděleného ratingu 

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

Základní úvěrové hodnocení 

ZLEPŠENÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY DÍKY ROSTOUCÍM DAŇOVÝM PŘÍJMŮM 

V roce 2014 provozní výsledky kraje vzrostly na 6 % provozních příjmů ze 4 % v roce 2013, což bylo 
způsobeno nárůstem provozních příjmů o 3 % převyšujícím růst provozních výdajů ve výši 1,5 %.  To lze 
přičíst pozitivnímu vývoji sdílených daňových příjmů podpořenému silnějším růstem ekonomiky ČR, který  
přinesl vyšší výběr daní na centrální úrovni. 

Moody's očekává, že provozní přebytek kraje dále vzroste na úroveň okolo 8 % provozních příjmů v letech 
2015 – 2016 díky očekávanému růstu národní ekonomiky a předpokládaným změnám v rozpočtovém určení 
daní s účinností od ledna 2016. Úprava tohoto zákona přinese zvýšení podílu krajů na dani z přidané 
hodnoty (DPH) a dani z příjmů fyzických osob (DPFO) na 8,92 % ze 7,86 %, respektive na 8,92 % z 8,65 %. 
V důsledku toho očekáváme nárůst provozních příjmů kraje o 380 milionů Kč (2,4 % provozních příjmů) v 
roce 2016. 

Sdílené daně jsou klíčovým příjmem rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tento příjem zahrnující podíl na 
celonárodním výběru DPH, DPFO a daně z příjmů právnických osob tvořil v roce 2014 přibližně 31 % 
provozních příjmů kraje, přičemž zbývající část provozních příjmů tvoří účelové dotace ze státního rozpočtu. 
Jelikož sdílené daňové příjmy nejsou účelově určené, dávají kraji větší rozpočtovou flexibilitu. 

  

Tato publikace neoznamuje změnu 
ratingu. Všechny publikace 
odkazující se na ratingové 
hodnocení lze nalézt na stránkách 
www.moodys.com v profilu 
každého subjektu pod záložkou 
“ratings”. Poslední změnu ratingu 
a historii změn lze také nalézt na 
těchto stránkách.  
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DOSTAČUJÍCÍ HOTOVOSTNÍ REZERVY 

Kraj dosud disponoval dostatečnými hotovostními rezervami, které tvoří zůstatky běžných účtů, krátkodobé 
termínované vklady a specializované rozpočtové fondy. Ke konci roku 2014 tyto prostředky dosáhly výše 2,2 
miliardy Kč, což představuje solidních 15 % provozních výdajů kraje. 

I když kraj pravděpodobně využije část svých hotovostních rezerv na předfinancování nebo spolufinancování 
kapitálových výdajů, neměly by ve střednědobém horizontu výrazněji poklesnout. Odhadujeme, že finanční 
prostředky kraje zůstanou na úrovni okolo 1,5 miliardy Kč, což téměř plně kryje dluhovou službu kraje ve výši 
1,6 miliardy Kč splatnou v roce 2015.  Díky dostatečným hotovostním rezervám zatím kraj nemusel čerpat 
žádnou krátkodobou úvěrovou linku nebo kontokorent. 

ROSTOUCÍ, ALE DOBŘE ZVLADATELNÁ ZADLUŽENOST 

V roce 2014 dosáhl čistý přímý a nepřímý dluh kraje 2,7 mld. Kč oproti 2,2 mld. Kč v roce 2013, tj. 17 % 
provozních příjmů v porovnání se 14 % v předchozím roce. Hlavním faktorem ovlivňujícím tento nárůst bylo 
načerpání čtvrté tranše úvěru od Evropské investiční banky (EIB), který je k dispozici od roku 2011. 
S plánovaným načerpáním poslední tranše úvěru od EIB a maximálním čerpáním překlenovacího úvěru ve 
výši 1,2 mld. Kč dosáhne pravděpodobně zadluženost kraje do konce roku 2015 úrovně okolo 20 % 
provozních příjmů.  Do konce roku 2015 by měl být sjednán nový revolvingový úvěr na projekty financované 
z evropských dotací, který nahradí stávající úvěr od České spořitelny, a.s. ve výši 1,2 mld. Kč. Splácení tohoto 
úvěru je úzce spjato s refundacemi od EU. 

V roce 2014 dosáhla dluhová služba kraje 4,3 % provozních příjmů, což je v souladu s průměrem let 2012 - 
2013. S očekávaným růstem zadluženosti a splacením překlenovacího úvěru vzroste výše dluhové služby 
v roce 2015 až na 10 % provozních příjmů. Nicméně toto navýšení by nemělo podstatným způsobem zatížit 
rozpočet kraje, vzhledem k tomu, že je z vysoké míry kryto kapitálovými refundacemi od EU. 

INVESTIČNÍ POTŘEBY VYTVÁŘEJÍ TLAK NA ROZPOČET KRAJE 

Zvýšení provozního přebytku spolu s přiměřenými kapitálovými výdaji vedlo ke zlepšení výsledku 
hospodaření kraje před financováním v roce 2014. Hospodaření bylo téměř vyrovnané (-0,2 % celkových 
příjmů) oproti deficitům ve výši 3,3 % a 2,6 % vykázaným v letech 2013 a 2012.  

Investiční plán kraje do značné míry závisí na dotačních zdrojích od EU případně ze státního rozpočtu. 
V letech 2010 -2014 kraj proinvestoval 10,8 mld. Kč, 42 % těchto výdajů kryly investiční dotace z EU, 
zbývající část kryl kraj z vlastních rozpočtových prostředků a úvěrových zdrojů. Investiční strategie kraje se 
pravděpodobně do budoucna nezmění. 

V roce 2015 by investiční výdaje kraje měly dosáhnou svého maxima. V důsledku nutnosti dokončit projekty 
financované v rámci končícího programovacího období EU na roky 2007 – 2013 by mělo dojít ke 
zdvojnásobení kapitálových výdajů až na 5 mld. Kč. To pravděpodobně povede k finančnímu deficitu, který 
odhadujeme ve výši 5 % celkových příjmů. Vzhledem k historicky nejvyšším plánovaným investičním 
výdajům na rok 2015 bude Moody’s realizaci těchto výdajů a jejich dopad na finanční výsledky kraje úzce 
monitorovat. 

Nový revolvingový úvěr spolu se stávajícími úvěry by měl pokrýt očekávaný finanční deficit. Po roce 2015 
očekáváme, že se výsledky rozpočtu zlepší, a to vzhledem k (1) přílivu evropských refundací spojených s již 
implementovanými projekty a (2) očekávanému snížení kapitálových výdajů, protože investiční projekty 
z nového programovacího období pro roky 2014 - 2020 se pravděpodobně nezačnou realizovat dříve než 
v polovině roku 2016. 

Závislost investičních výdajů kraje na spolufinancování z EU a jeho schopnost přizpůsobit investiční plány 
vývoji příjmů by podle našeho názoru měly do budoucna zajistit, že finanční deficity zůstanou na umírněné, 
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nízké jednociferné úrovni. Mezi největší investiční priority ve střednědobém výhledu patří: (1) revitalizace 
dopravní infrastruktury; (2) rekonstrukce a modernizace školských zařízení a (3) investice do zdravotnictví. 

Zohlednění mimořádné podpory 

Střední pravděpodobnost mimořádné podpory ze strany vlády odráží hodnocení agentury Moody's 
zohledňující úsilí centrální vlády o posílení odpovědnosti a samostatnosti českých krajů. Vláda uplatňuje 
všeobecný kontrolní dohled vůči krajům ve formě pravidelného monitoringu výše dluhu a likvidity. Riziko, 
že by mohlo dojít k poškození reputace českého státu a jeho vlády, je třeba považovat za mírné, a to 
s ohledem na strukturu dluhu krajů v ČR, která je tvořena ve vyšší míře úvěry než dluhopisy. 

Výstup z bodovací karty BCA 

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

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

Bodovací karta 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 „.za“ pro Jihoafrickou republiku. 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 červnu 2014. 

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

Moravskoslezský kraj 

Základní úvěrové hodnocení 
Bodovací karta Body Hodnota 

Váhy 
dílčích 
faktorů 

Dílčí  
faktory 
celkem 

Váhy pro 
rozvíjející  
se země Celkem 

Faktor 1: Ekonomická základna       

Regionální HDP na obyvatele/celostátní HDP na obyvatele 7 86,78 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 (%) 3 5,00 12,5 % 2,25 30 % 0,68 

Úrokové platby/provozní příjmy (%) 1 0,26 12,5 % 

Likvidita 1  25 % 

Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 1 16,70 25 % 

Krátkodobý přímý dluh /přímý dluh (%) 5 24,55 25 % 

Faktor 4: Správa a řízení kraje       

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

Řízení investic a dluhu 5   

Transparentnost a úroveň výkaznictví 1   

Posouzení individuálního rizika      4,22(4) 

Posouzení systematického rizika       A1 

Navrhované základní úvěrové hodnocení       baa1 



71

 

 

  

SUB-SOVEREIGN 
 

7   18. ČERVNA 2015 
   

ANALÝZA: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 

 
 

Finanční ukazatele  

Moravskoslezský kraj 

V MILIONECH KČ 
2010 
skut. % 

2011 
skut. % 

2012 
skut. % 

2013 
skut. % 

2014 
skut. % 

Finanční ukazatele           

Celkové příjmy [1] 16 075  16 797  16 403  16 367  17 397  
Celkové výdaje [2] 16 711  16 831  16 822  16 914  17 438  
           
Provozní příjmy           
Daňové příjmy 4 476 29,5 4 495 28,8 4 514 29,4 4 647 29,9 4 906 30,7 

Sdílené daně 4 447 29,3 4 479 28,7 4 496 29,3 4 623 29,8 4 881 30,5 
 Daň z příjmů fy. osob 1 083 7,1 1 122 7,2 1 162 7,6 1 193 7,7 1 227 7,7 
 Daň z příjmů práv. osob 1 065 7,0 995 6,4 1 106 7,2 1 097 7,1 1 207 7,6 
 DPH 2 299 15,1 2 362 15,1 2 229 14,5 2 332 15,0 2 447 15,3 
Daň z příjmů právnických osob za kraj 25 0,2 14 0,1 15 0,1 22 0,1 22 0,1 
Ostatní daňové příjmy 3 0,0 3 0,0 2 0,0 2 0,0 3 0,0 
Transfery 10 415 68,6 10 870 69,6 10 661 69,5 10 698 68,9 10 886 68,1 
Nedaňové příjmy 285 1,9 260 1,7 175 1,1 180 1,2 190 1,2 
Provozní příjmy celkem 15 176 100,0 15 624 100,0 15 350 100,0 15 525 100,0 15 982 100,0 
           
Provozní výdaje               
Mzdové náklady 354 2,4 371 2,5 363 2,5 362 2,4 382 2,5 
Služby 446 2,9 416 2,8 283 1,9 435 2,9 572 3,8 
Poskytnuté dotace 13 687 94,1 13 820 94,5 14 057 95,4 14 017 94,4 14 077 93,3 
Úroky 19 0,1 17 0,1 26 0,2 34 0,2 42  0,3 
Ostatní 11 0,1 7 0,0 5 0,0 6 0,0 6 0,0 
Provozní výdaje celkem 14 518 100,0 14 631 100,0 14 733 100,0 14 855 100,0 15 081 100,0 
           
Provozní výsledek bez dluhové služby 677  1 011  643  704  944  
Hrubý provozní výsledek [3] 658  993  617  670  901  
Čistý provozní výsledek [4] 322  544  74  26  249  
           
Kapitálové příjmy           
Příjmy z prodeje majetku 48 5,3 26 2,2 42 4,0 27 3,2 64 4,5 
Prodej finančního majetku 13 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Investiční transfery 794 88,2 921 78,6 914 86,8 718 85,3 1 249 88,3 
Ostatní 45 5,0 226 19,2 97 9,2 97 11,5 101 7,1 
Kapitálové příjmy celkem 900 100,0 1 172 100,0 1 053 100,0 842 100,0 1 415 100,0 
Kapitálové výdaje           
Investice 1 398 63,7 1 409 64,0 1 217 58,3 1 344 65,2 1 850 78,5 
Nákup finančního majetku 50 2,3 66 3,0 108 5,2 21 1,0 27 1,1 
Investiční dotace  644 29,3 587 26,7 686 32,8 599 29,1 413 17,5 
Poskytnuté půjčky a ostatní 102 4,7 138 6,3 77 3,7 95 4,6 67 2,8 
Kapitálové výdaje celkem 2 193 100,0 2 200 100,0 2 088 100,0 2 059 100,0 2 357 100,0 
           
Kapitálový deficit/přebytek -1 293  -1 028  -1 036  -1 218  -942  
           
Finanční deficit/přebytek -635  -34  -419  -547  -41  
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Moravskoslezský kraj 

V MILIONECH KČ 
2010 
skut. % 

2011 
skut. % 

2012 
skut. % 

2013 
skut. % 

2014 
skut. % 

Ukazatele zadluženosti           
Vývoj zadluženosti            
Přijaté úvěry  486  781  877  1 026  1 121  
Splátky jistiny  343  449  543  645  652  
           
Změna zadluženosti [5] 143  331  334  381  469  
           
Výsledek hospodaření [6] -492  297  -85  -166  428  
           
Celková zadluženost           
Přímý dluh 1 141 88,9 1 472 93,6 1 806 93,6 2 187 95,1 2 656 96,5 
Nepřímý dluh 143 11,1 101 6,4 93 4,9 112 4,9 95 3,5 
- z toho dluh finančně nesoběstačných 

subjektů 
68 5,3 25 1,6 15 2,4 34 1,5 10 0,4 

           
Přímý a nepřímý dluh 1284 100,0 1 574 100,0 1 899 100,0 2 299 100,0 2 751 100,0 
Čistý přímý a nepřímý dluh 1209 94,2 1 498 95,2 1 821 95,9 2 221 96,6 2 666 96,9 
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Moravskoslezský kraj 

 
2010 
skut. 

2011 
skut. 

2012 
skut. 

2013 
skut. 

2014            
skut. 

Základní ukazatele      
Rozpočtové ukazatele      
Míra růstu celkových příjmů [1] (%) -7,1 4,5 -2,3 -0,2 6,3 
Míra růstu celkových výdajů [2] (%) -2,3 0,7 -0,1 0,5 3,1 
Celkové příjmy na obyvatele v tis. Kč 12,9 13,6 13,4 13,3 14,0 
Celkové výdaje na obyvatele v tis. Kč 13,4 13,7 13,7 13,8 14,0 
Daňové příjmy/celkové příjmy (%) 27,8 26,8 27,5 28,4 28,2 
Přijaté transfery (sdílené daně, investiční a provozní dotace)/celkové příjmy (%) 97,4 96,9 98,0 98,0 97,8 
Poskytnuté transfery (investiční a provozní) z rozpočtu kraje/celkové výdaje (%) 85,8 85,6 87,6 86,4 83,1 
Saldo rozpočtu v % celkových příjmů (%) -4,0 -0,2 -2,6 -3,3 -0,2 
      
Provozní rozpočet      
Provozní příjmy/celkové příjmy (%) 94,4 93,0 93,6 94,9 91,9 
Provozní výdaje/celkové výdaje (%) 86,9 86,9 87,6 87,8 86,5 
Daňové příjmy/provozní příjmy (%) 29,5 28,8 29,4 29,9 30,7 
Přijaté provozní transfery (sdílené daně, provozní dotace)/provozní příjmy (%) 97,9 98,2 98,7 98,7 98,7 
Poskytnuté provozní transfery z rozpočtu kraje/provozní výdaje (%) 94,3 94,5 95,4 94,4 93,3 
Prov. výsledek bez dluh. služby/prov. příjmy (%) 4,5 6,5 4,2 4,5 5,9 
Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 4,3 6,4 4,0 4,3 5,6 
Čistý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 2,1 3,5 0,5 0,2 1,6 
Saldo rozpočtu v % provozních příjmů (%) -4,2 -0,2 -2,7 -3,5 -0,3 

      
Kapitálový rozpočet      
Kapitálové příjmy/celkové příjmy (%) 5,6 7,0 6,4 5,1 8,1 
Kapitálové výdaje/celkové výdaje (%) 13,1 13,1 12,4 12,2 13,5 
Investiční dotace/kapitálové příjmy (%) 88,2 78,6 86,8 85,3 88,3 
Čistý provozní výsledek/kapitálové výdaje (%) 14,3 24,7 3,5 1,2 10,6 
      
Zadluženost      
Míra růstu čistého přímého a nepřímého dluhu (%) 15,9 25,1 20,4 20,8 21,2 
Čistý přímý a nepřímý dluh na obyvatele v tis. Kč 1,0 1,2 1,5 1,8 2,2 
Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 8,0 9,7 11,9 14,3 16,7 
Čistý přímý a nepřímý dluh/hrubý provozní výsledek (v letech) 1,8 1,5 3,0 3,3 3,0 
Míra růstu splátek úroků (%) -38,8 -11,4 50,2 32,1 24,9 
Splátky úroků/provozní příjmy (%) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 
Míra růstu dluhové služby (%) 50,6 28,7 21,9 19,4 2,3 
Dluhová služba/provozní příjmy (%) 2,4 3,0 3,7 4,4 4,3 
Přijaté úvěry/přímý dluh (%) 42,6 53,0 48,5 46,9 42,2 
Přijaté úvěry/splátky dluhu (%) 141,8 173,7 161,4 159,2 171,9 
Přijaté úvěry/kapitálové výdaje (%) 22,2 35,5 42,0 49,8 47,6 
Splátky jistiny/hrubý provozní výsledek (%) 52,2 45,2 88,0 96,2 72,3 

POZN.: 

[1] Bez přijatých úvěrů 

[2] Bez splátek jistiny 

[3] Po splátkách úroků 

[4] Po splátkách jistiny a úroků 

[5] Přijaté úvěry - splátky jistiny 

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

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

růstu v České republice a Polsku, duben 2015 (169902) 

Metodologie: 
» Regional and Local Governments, leden 2013 (147779) 

Zprávu je možné prohlédnout kliknutím na příslušný odkaz. Všechny informace jsou aktuální k datu publikování příslušné zprávy, dostupná může 
být i aktuálnější verze. Ne všichni klienti mají přístup ke všem zprávám. 
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společnosti MOODY’S jejich ředitelů, vedoucích, zaměstnanců, zprostředkovatelů, osob za ni jednajících, poskytovatelů licencí nebo dodavatelů, vyplývající ze zde obsažených informací, z jejich 
použití nebo nemožnosti jejich použití, nebo s tím související 

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