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Úvodní slovo hejtmana kraje
Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2019 opět ukázal, že je Moravskoslezský kraj skvělé místo k životu. Jeho 
image se neustále mění. Náš kraj je dynamičtější, soudržnější, čistější, atraktiv-
nější i podnikavější. Konkrétní kroky jste mohli zaznamenat ve všech oblastech. 
Od zdravotnictví, školství, cestovního ruchu, přes dopravu nebo životní pro-
středí až po sociální oblast. Minulý rok také potvrdil, že Moravskoslezský kraj 
velmi dobře hospodaří. Získali jsme nejvyšší možné ratingové ohodnocení, což 
je výborná zpráva pro občany i potenciální investory. Renomovaná nezávislá 
agentura náš kraj tímto ratingem označila za solidního a důvěryhodného part-
nera, který plní svoje závazky.

Toto historicky nejlepší ratingové hodnocení je důkazem, že úspěšně snižujeme 
zadluženost. Také dobře investujeme a zhodnocujeme krajský majetek. Vý-
znamných investic se opět dočkalo například školství. Středoškoláci v Bruntále 
mají k dispozici novou moderní halu pro praxi za celkem 50 milionů korun, další 
nové dílny budou sloužit žákům a zaměstnancům Středního odborného učili-
ště stavebního v Opavě. Důležité investice potkaly i ostravskou Střední školu 
teleinformatiky nebo opavskou Obchodní akademii. Podporujeme také moder-
nizaci výuky, aby odpovídala nejmodernějším trendům.

Důležité kroky podnikáme i v oblasti bezpečnosti. Po dvou letech výstavby jsme 
v polovině roku 2019 otevřeli v Českém Těšíně nové moderní integrované výjez-
dové centrum. Krajští profesionální hasiči, policisté a českotěšínští strážníci pů-
sobí pod jednou střechou, díky čemuž jsou zásahy koordinované a tedy i rychlé 
a účinné. Toto výjezdové centrum si z krajského rozpočtu vyžádalo téměř 120 
milionů korun, další významné prostředky poskytl také stát a město Český Těšín.

Mám-li pokračovat ve výčtu změn k lepšímu, nesmím opomenout ani zdravotnictví a proměny krajských nemocnic. 
Nemocnice Třinec otevřela zrekonstruované oddělení interní JIP. Frýdeckomístecká nemocnice vloni uvedla do provozu 
moderní magnetickou rezonanci. Novou moderní techniku získala například i nemocnice v Havířově. V sociální oblasti 
Moravskoslezský kraj intenzivně pokračuje v humanizaci pobytových sociálních služeb, investujeme i v oblasti kultury, 
kdy zmíním právě budované nové technické muzeum Tatry v Kopřivnici. Do dopravních staveb v našem regionu šlo 
v roce 2019 z různých zdrojů 812 milionů korun, významné prostředky investujeme i do oblasti podnikání, životního 
prostředí nebo cestovního ruchu.

Právě v oblasti turismu byl rok 2019 v našem regionu přelomový. Poprvé v historii navštívilo Moravskoslezský kraj přes 
milion turistů. Zájem o náš kraj rok od roku stoupá, což je důležité nejen pro už zmiňovanou image kraje, ale i pro regio-
nální rozvoj. Cestovatelé u nás utrácejí opravdu nezanedbatelné prostředky, můžeme hovořit o více než osmi miliardách 
korun ročně, což je důležité zejména pro místní malé a střední podnikatele. Věřím, že se návštěvnost našeho kraje bude 
zvyšovat i nadále. Podařilo se nám jej propojit letecky se zbytkem světa. V letošním roce zahájí polský letecký dopravce 
LOT nové pravidelné spojení z mošnovského letiště do Varšavy, což nás propojí s více než 111 destinacemi světa.

A když už jsme u propojování, nedá mi to. Závěr roku 2019 nám všem přinesl důležitý dárek. Byla dokončena prodlou-
žená Rudná v Ostravě. Po deseti letech složitých jednání a mnohdy bezvýchodně působících rozepří nastal obrat. Mo-
ravskoslezský kraj vstoupil jako mediátor do sporu investora stavby a jejích odpůrců. Podařilo se nám pomoci zklidnit 
situaci a najít řešení všech překážek technického i právního charakteru. A výsledek? Jezdíme. Rok 2019 byl prostě jízda 
a rozhodně je na místě poděkovat.

Nesmírně si cením spolupráce celého vedení kraje. Stanovili jsme si společné cíle, určili si priority a našli společnou řeč. 
Naše síla je v jasné vizi a ve spojení se všemi zaměstnanci krajského úřadu a všech krajských příspěvkových organizací. 
Upřímně si této spolupráce vážím a přál bych si, abychom v naplňování našich společných plánů mohli pokračovat 
i v dalších letech.

prof. Ing. Ivo Vondrák CSc.
hejtman Moravskoslezského kraje
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Základní informace o kraji 
 

Moravskoslezský kraj patří mezi jeden ze čtrnácti krajů České republiky. Zaujímá severovýchodní část státu při česko-
-slovensko-polské státní hranici. Na severu a východě sousedí s Polskou republikou, konkrétně s vojvodstvím Slez-
ským 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 vymezen okresy – Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město a je 
rozdělen na 22 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, do kterých spadá celkem 300 obcí, z toho je 42 měst. 
Svou rozlohou 5 430 km2 zaujímá 6,9 % území celé České republiky a řadí se tak na 6. místo mezi všemi kraji. Více 
než polovinu území kraje zaujímá zemědělská půda, na dalších více než 35 % se rozprostírají lesní pozemky (především 
v horských oblastech Jeseníků a Beskyd). Vedle přírodního bohatství se v kraji vyskytují bohaté zásoby nerostných 
surovin – především rozhodující domácí zásoby černého uhlí, dále ložiska zemního plynu a dalších surovin jako jsou 
vápenec, žula, mramor, břidlice, sádrovec, štěrkopísky, písky a cihlářské jíly.

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

Kraj se po zániku Československa ocitl v poloze severovýchodního pohraničí, na hranicích s Polskem a Slovenskem, 
nejvíce vzdáleného od přímých kontaktů s metropolí státu a s hospodářskými podněty z vyspělých zemí EU. 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 Jablunkova a D 48 (E 462): Nový Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín, které procházejí východní částí kraje. Mo-
ravskoslezský kraj protínají dva železniční tahy evropského významu, elektrifikované tratě č. 270 a č. 320. Trať č. 270 
je významným úsekem hlavní železniční trasy ČR Praha – Bohumín. Dosažitelnost regionu letecky je zabezpečována 
prostřednictvím mezinárodního letiště v Mošnově, druhého největšího letiště v ČR, jehož délka přistávací dráhy 3 500 m 
umožňuje přistávání všech kategorií letadel bez omezení.

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

Cílem Moravskoslezského kraje je již dlouhodobě zajištění kvalitního systému vzdělávání. V celkových počtech jed-
notlivých druhů škol a školských zařízení působících na území MSK nedošlo oproti předchozímu roku k výraznějším 
změnám. Ve školním roce 2018/2019 vykonávalo svou činnost 440 základních škol, ve kterých plnilo povinnou školní 
docházku 104 448 žáků. V širokém spektru oborů vzdělání 135 středních škol (z toho 40 vyučujících v oboru gymnázií) 
se vzdělávalo 47 158 žáků, ve 2 konzervatořích studovalo 2 216 žáků. Síť škol doplňuje 13 vyšších odborných škol 
s 2 216 studenty a v neposlední řadě 4 vysokoškolské instituce (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 
Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, a Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání 
Havířov, o.p.s), které ve sledovaném roce zabezpečovaly výuku pro 24 221 studentů.

V kraji je celkem 583 všeobecných praktických lékařů, 192 praktických lékařů pro děti a dorost a 656 stomatologů. 
Nejvíce pacientů připadá na 1 stomatologa v okrese Bruntál (2 290) a Opava (2 231), nejméně v okrese Ostrava (1 374). 
V celém kraji je k dispozici 7 101 lůžek v 19 nemocnicích a dalších 3 199 lůžek v odborných léčebných ústavech a lé-
čebnách dlouhodobě nemocných.
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Tradičními kulturními centry regionu jsou Ostrava, Opava a pro území Těšínska, s významnou polskou menšinou, Český 
Těšín. V kraji nalezneme velké množství divadel, muzeí, galerií a kin. V Ostravě dále sídlí mezinárodně známá Janáčkova 
filharmonie. Milovníci literatury mohou využívat více než 410 knihoven. Města a obce nabízejí pestrou škálu sportovní-
ho vyžití prostřednictvím stadionů, víceúčelových hal a stovek 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 cykloturistiku, 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 a chráněnými územími, jako jsou například městské a vesnické památkové rezervace a zóny (centra měst 
Příbor, Nový Jičín, Štramberk nebo část území obcí Heřmanovice a Lipina). Zámeckými skvosty kraje jsou sídla v Hradci 
nad Moravicí, v Raduni, v Kravařích na Opavsku či ve Fulneku. Mezi nejvýznamnější hrady patří Sovinec na Rýmařov-
sku, Starý Jičín a Hukvaldy v Pobeskydí. Kulturní bohatství regionu představuje i široké spektrum památek, od chrámů, 
kostelů, měšťanských domů, vodních i větrných mlýnů až po venkovské usedlosti. 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 vodních ploch, navštěvují nádrže Žermanice a Těrlicko, 
v menší míře pak Slezskou Hartu. Lázeňství v kraji je založeno na využití léčebných účinků jodobromové vody v lázních 
Darkov s rehabilitačním ústavem. V našem kraji je možné navštívit další lázně v Klimkovicích a Karlové Studánce.1

1Dle statistické ročenky Moravskoslezského kraje 2019
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Krajská samospráva
Orgány Moravskoslezského kraje

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

Zastupitelstvo kraje

Vykonává samosprávu, je mu ze zákona vyhrazeno předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návr-
hy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územní-
ho obvodu, schvalovat územní plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, 
rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.

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

Složení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve funkčním období 2016-2020

 | ANO 2011 22 mandátů
 | Česká strana sociálně demokratická 14 mandátů
 | Komunistická strana Čech a Moravy 9 mandátů
 | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 8 mandátů
 | Občanská demokratická strana 6 mandátů
 | Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura a Strana Práv Občanů 6 mandátů 
 

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

 ANO 2011 22 mandátů
 Česká strana sociálně demokratická 14 mandátů
 Komunistická strana Čech a Moravy 9 mandátů
 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 8 mandátů 
 Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů 6 mandátů 
 Občanská demokratická strana 6 mandátů 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
ZASTUPITELSTVO KRAJE

Ing. Martin Zuštík, Ph.D.

Marian BojkoJUDr. Josef Babka Ing. Petr BaránekMUDr. Vojtěch Balcárek Ing. Josef Bělica Ing. Patrik Bocek

Tomáš Hanzel

Lenka Brzyszkowská Ing. Jiří Carbol

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo Mgr. Stanislav Folwarczny Ing. Dana Forišková, Ph.D.Ing. Lenka Fojtíková MUDr. Martin Gebauer Mgr. Alena Grosová Ing. Jitka HanusováIng. Miroslav Hajdušík, MBAJiří Čejka

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

Mgr. Daniel Havlík Ing. Petr Havránek PhDr. Igor  Hendrych, Ph.D. Mgr. Simona Horáková MVDr. Barbora JelonkováIng. Kateřina Chybidziurová Ing. Jaroslav KalaIng. Zdeněk Husťák

Ing. Jaroslav Kania

Ing. Šárka Šimoňáková 

Ing. Radim Přeček Mgr. Ing. Josef Pukančík RSDr. Ing. Svatomír Recman Ing. Karel Siuda Martin Schwarz Ing. Ivan StrachoňIng. Vít SlováčekMgr. Karel Sládeček

Bc. Eva Tořová Ing. Evžen Tošenovský Radomíra Vlčková Mgr. Lubomír VolnýIng. Ctibor VajdaIng. Jakub Unucka, MBA RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. Jarmila Uvírová

Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková Ing. Vladimír Návrat Jiří Navrátil, MBA Mgr. Martina Nováková, DiS. Ing. Zuzana Ožanová Ing. Radek Podstawka Jana PohludkováTomáš MiczkaMgr. Josef Alexander Matera

Mgr. Zdeněk Karásek Ing. Radka Krištofová Květa Kubíčková RSDr. Karel Kuboš Jan Krkoška Róbert Masarovič, MSc.Ing. Jiří Martinek, MBAIng. Tomáš Kuča 

Ing. Michal Brunclík

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
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Informace o činnosti Zastupitelstva Moravskoslezského 
kraje v roce 2019

V roce 2019 se uskutečnila 4 zasedání zastupitelstva kraje. Bylo přijato celkem 593 usnesení, jejichž plnění zastupitel-
stvo kraje pravidelně kontrolovalo.

Zastupitelstvo kraje mj.:

• souhlasilo s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2018 a bez výhrad schválilo:
 > závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2018
 > účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2018
 > rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2020
 > střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2021 – 2023
 > strategii rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027
 > rozpočet Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2020
 > rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2020
 > rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2020
 > rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2020 a rozpočet Zajišťova-

cího fondu na rok 2020

• rozhodlo zahájit přípravu projektu:
 > „Novostavba 5. budovy MSIC“
 > „Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov“
 > „Energetické úspory SSMSK - CM Odry“
 > „Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek“
 > „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje - Stránské“
 > „Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“
 > „Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji“
 > „Vstřícný a kompetentní KÚ MSK“
 > „IP LIFE for Coal Minining Landscape Adaptation“
 > „Výuka pro Průmysl 4.0 II“
 > „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji II“
 > „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“
 > „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Orlová, OK u nemocnice“
 > „Rekonstrukce budovy krajského úřadu – fotovoltaika budovy G“
 > „Žít normálně“
 > „PALAMOBICO-Planning Low carbon mobility at small-cross border International corridors“ – „PALAMOBICO-Plá-

nování nízkouhlíkové mobility v malých přeshraničních mezinárodních koridorech“
 > „Supporting attractiveness of health and social care professions in regions“
 > „Sharing of pedagogical practice in nursery schools“

• rozhodlo zahájit realizaci projektu:
 > „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ 
 > „Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov“
 > „Energetické úspory SSMSK - CM Odry“
 > „Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek“
 > „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“

• rozhodlo uzavřít:
 > „Memorandum o společném postupu při vyjednávání podpory pro uhelné regiony z evropských fondů v období 2021 

až 2027“
 > „Smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji 

s Libereckým krajem“
 > „Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání mezi Moravskoslezským krajem, Vysokou školou báňskou – Tech-

nickou univerzitou Ostrava, a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s.“
 > „Memorandum o výstavbě Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice mezi krajem, městem Kopřivnice, Českou 

republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Morav-
skoslezského kraje, příspěvkovou organizací“
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 > „Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci stavby podzemního parkoviště v k. ú. Poruba mezi krajem a sta-
tutárním městem Ostrava a městským obvodem Poruba“

 > „Memorandum o porozumění na zajištění odborné praxe mezi Moravskoslezským krajem v České republice a Lihua 
Grand Hotelem v Taiyuanu, hlavním městě partnerské provincie Šansi v Čínské lidové republice“

 > „Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky 
– objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+“ 
s Českou republikou - Ministerstvem kultury, se statutárním městem Ostrava, a s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z. s.“

 > „Memorandum o vzájemné spolupráci a pomoci mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava, 
organizací Správa železniční dopravní cesty, statní organizace, společností CONCENS INVESTMENTS a.s. a přísta-
vem Antwerpy“

 > „Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci obnovy skokanského areálu Jiřího Rašky ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm mezi krajem, městem Frenštát pod Radhoštěm, obcí Trojanovice, TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek 
a Svazem lyžařů České republiky z.s.“

 > „Memorandum o spolupráci se subjektem Česká unie sportu, z.s.“
 > „Memorandum o spolupráci se Zlínským krajem a obcemi Prostřední Bečva a Trojanovice“
 > „Smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji 

s Karlovarským krajem“

• souhlasilo s úhradou výdajů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace:
 > „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“
 > „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ 
 > „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“

• rozhodlo poskytnout návratnou finanční výpomoc na:
 > zajištění provozních výdajů společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.
 > modernizaci vybavení pro obory návazné péče
 > zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace
 > mikroprojekt s názvem „Bez hranic a bez bariér“
 > projekty v rámci výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu a projektů v rámci výzvy Interreg 

V-A SK-CZ a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 > nákup výukových pomůcek pořízených v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva země-

dělství
 > „Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020“
 > úhradu mezd a odvodů sociálních a zdravotního pojištění zaměstnanců sociální služby pečovatelská služba organi-

zaci Pečovatelská služba Hrabyně, p. o.

Zastupitelstvo kraje dále rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci těchto programů: 
 > „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“
 > „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019“
 > „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019“
 > „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 až 2020“
 > „Dotační program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických 

lékařů pro děti a dorost na rok 2019“
 > „Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2019“
 > „Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019“
 > „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“
 > „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019“
 > „Program na podporu financování akcí s podporou EU“
 > „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019“
 > „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019“
 > „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“
 > „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“
 > „Drobné vodohospodářské akce“
 > „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“
 > „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob 

se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“
 > „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského 

kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019“
 > „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019“
 > „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“
 > „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019“
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 > „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením na rok 2019“

 > „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokali-
tách Moravskoslezského kraje na rok 2019“

 > „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních 
službách na rok 2019“

 > „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019“
 > „Program na podporu financování akcí s podporou EU“
 > „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“
 > „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“
 > „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“
 > „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“
 > „Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady“
 > „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“
 > „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020“
 > „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“
 > „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
 > „Program na podporu financování akcí s podporou EU“
 > „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“
 > „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“
 > „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“
 > „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019“
 > „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 

a 2021/2022“
 > „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“
 > „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“
 > „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“
 > „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského 

kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 – 2. výzva“
 > „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019“
 > „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace 

protidrogové politiky kraje na rok 2019“
 > „Program na podporu aktivit směřujících k prevenci dopravní nehodovosti“
 > „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019 - 2021“
 > „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2020 – TJ/SK“

Zastupitelstvo kraje dále rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci těchto projektů:
 > „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“
 > „Den policie“ a realizace preventivních projektů Policie České republiky
 > „Obnova obrazů Valentina Držkovice“
 > „Mezinárodní divadelní festival BEZ HRANIC/BEZ GRANIC“
 > „Kovářské sonáty 2019“
 > „ 62. Bezručova Opava“
 > „Provoz Divadla Mír v roce 2019“
 > „Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty na Slezskoostravském hradě“
 > „Mezinárodní reprezentace kultury Moravskoslezského kraje (Symphonic Dance Music a Pivní Zakarpatí)“
 > „57. Beethovenův Hradec – mezinárodní interpretační soutěž“
 > „ Štivadlo – krajská postupová přehlídka venkovských divadelních ochotnických souborů 2019“
 > „Oprava hraniční cesty - Rakowiec“
 > „Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje“
 > „Pořízení manažerského informačního systému“
 > „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody“
 > „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah“
 > „Nový rezervační a odbavovací systém pro spravované regionální atraktivity, národní kulturní památky, kulturní pa-

mátky a science centra pro veřejnost a školy“
 > „Restaurátorská dílna“
 > „Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů“
 > „Rozvoj profesně orientovaných studijních programů a odborů na Slezské univerzitě v Opavě“
 > „Zlepšení pozice studentů na trhu práce prostřednictvím praktické výuky“
 > „Zajištění účasti reprezentace MS kraje na Hrách IX. LODM 2019“
 > „VTM - výchova talentované mládeže ledního hokeje 2005, 2006, 2007, 2008“
 > „Vzhůru do Tokia - mezinárodní badmintonový kemp 2019“
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 > „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her a správa nadačního fondu“
 > „EASTER TOURNAMENT OSTRAVA 2019“
 > „Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise 2019“
 > „Prosperita Open 2019“
 > „J&T Banka Ostrava Beach Open“
 > „Mistrovství Evropy v softballu žen 2019“
 > „Mistrovství Evropy mládeže ve stolním tenise 2019“
 > „Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje“
 > „Letní světový pohár žen ve skoku na lyžích“
 > „SUPERFINÁLE FLORBALU 2019“
 > „Senior Pas 2019“
 > „Výrobna svící a mýdel“
 > „Vytvoření podmínek (zázemí) pro vznik budoucího sociálního podniku“
 > „Vybudování a úprava ustájení hospodářských zvířat na Farmě Strahovice“
 > „Pořízení plynovodní přípojky a plynového kotle“
 > „Pořízení průmyslového vyšívacího stroje“
 > „Když práce pomáhá“
 > „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2019“
 > „Hodinový vnuk“
 > „Noc na Karlštejně – divadelní představení“
 > „Studie proveditelnosti Centra energetických a environmentálních technologií“
 > „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“
 > „Festival dračích lodí na Slezské Hartě 2019“
 > „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2019“
 > „Přes prsty (celovečerní film)“
 > „Největší dar (pohádka)“
 > „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky“
 > „Podpora technického vzdělávání mládeže v oblasti železniční dopravy“
 > „Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji“
 > „BANÍK MLADEŽNICKÉ TURNAJE 2019“
 > „Podpora talentované mládeže v házené v Moravskoslezském kraji 2019“
 > „Podpora talentované mládeže vrcholového sportu - skoku na lyžích Dukly Frenštát p.R.“
 > „Mezinárodní hokejový turnaj v Třinci 2019“
 > „7. ročník ZÁVOD MÍRU/Course de la Paix U23 2019, Světový pohár v silniční cyklistice – Pohár Národů, Nationś 

Cup – Grand Prix Priessnitz spa 2019“
 > „11. ročník Czech Cycling Tour 2019, Světový pohár v silniční cyklistice Muži Elite a U23,Mezinárodní etapový závod 

v silniční cyklistice“
 > „Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly za účelem zřízení Klubové akademie Ostravy - 2. část dotace“
 > „Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu“
 > „ETV zlepšuje sociální klima škol v MSK III“
 > „Zahrada Respitního centra s ambulantní odlehčovací službou“
 > „Koncertní turné Pěveckého sdružení Martinů po Evropě“
 > „Zásadní Xenakis - Hudba dneška v Centru současného umění DOX“
 > „PLATO Bauhaus 100“
 > „Den tradic města Petřvaldu“
 > „Havířovské slavnosti 2019“
 > „Gabriela Stimola a Fabrizio Da Ros v Opavě“
 > „Pohádky o mašinkách v Moravskoslezském kraji“
 > „TRANS/MISIE“
 > „Obnova bezpečnostní techniky pro zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostrahy 

a bezpečnosti letiště“
 > „Zajištění bezpečnostní techniky pro ostrahu a bezpečnost Letiště Leoše Janáčka Ostrava v návaznosti na studii 

bezpečnosti zpracovanou firmou JIMI“
 > „Oprava místní komunikace Sokolovská v Českém Těšíně“
 > „Úprava autobusového terminálu Hvězda II, Karlova Studánka“
 > „Vybudování bezbariérového chodníku a autobusového zálivu se zastávkou na silnici III/4806 u ZŠ v Petřvaldu“
 > „3. multioborové setkání Dětské polytrauma“
 > „Multidisciplinární terénní tým Třinec“
 > „Dotace studia studentů magisterského oboru Všeobecné lékařství“
 > „Integrovaný plán využití rozvojového potenciálu obce Doubrava včetně urbanistické vize“
 > „Oprava parní úzkorozchodné lokomotivy“
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 > „Region pro sebe 2019“
 > „Pořízení technologie a napojení EPS objektů na pult centrální ochrany hasičského záchranného sboru MSK“
 > „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji III“
 > „Komplexní studie, odstranění a využití všech odpadů obce Ostravice“
 > „Kozmické ptačí louky – pastva Exmoorských divokých koní“
 > „Ochrana přírody v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava“
 > „Seminář k problematice SOČ VIII. ročník“
 > „Olympijský festival Tokyo 2020“
 > „Extraliga mužů ve volejbale - Black Volley Beskydy“
 > „CHAMPIONS příprava na Hry IX. ZODM 2020“
 > „Krajská volejbalová akademie“
 > „Mezinárodní soutěže EWBL a CEWL“
 > „Celoroční systematická činnost družstva žen SK Karviná – lední hokej a vytvoření podmínek pro jeho účast v nej-

vyšší soutěži ČR“
 > „Mistrovství světa Seniorů I v latinskoamerických tancích“
 > „Dofinancování dostavby hřiště s umělým povrchem“
 > „Rekonstrukce Areálu skokanských můstků J. Rašky - DUR“
 > „Senior Point Nový Jičín“
 > „Pořízení nového vysokozdvižného vozíku“
 > „Domov pro seniory v Dětmarovicích“
 > „LET´S SING ORATORIO MUSIC“
 > „Majáles Ostrava 2019“
 > „Zemědělské tradice na moravskoslezském pomezí“
 > „Konference Smart technologie“
 > „Rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Čermná v obci Vítkov“
 > „Lyžařské běžecké trasy v okolí Vrbna pod Pradědem“
 > „Instalace tepelného čerpadla a elektropřípojky v turistické chatě Prašivá“
 > „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2020“
 > „Dovybavení TC Praděd o pracovní a záchranný sněžný skútr“
 > „Úprava lyžařských běžeckých tras vedoucí ve vrcholové části Národní přírodní rezervace Praděd“
 > „Řešení území po přestěhování Slovenské strely (u Technického muzea) – projektová příprava“
 > „Kreativní laboratoř“
 > „Stavební úpravy zámku v Neplachovicích – úprava areálové dešťové kanalizace“
 > „2. etapa CENTRUM REPREZENTACE stolního tenisu a talentované mládeže“
 > „Přestavba antukového povrchu na multifunkční hřiště s osvětlením“
 > „Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly - interiéry, vybavení pro hřiště a strojní vybavení pro údržbu sportovišť“
 > „Trojhalí Satellite 2019“
 > „Reprezentace HCB Karviná v Evropském poháru“
 > „Účast družstva žen v Poháru mistrů - EUROPEAN LADIES‘ CLUB TROPHY“
 > „Český běh žen 2020“
 > „Čokoládová tretra 2020“
 > „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge 2020“
 > „Provoz servisního centra sportu MS KO ČUS“
 > „Pohár mistrů ve florbale 2020“
 > „Výběr a podpora talentovaných sportovců CISO“
 > „City Cross Sprint 2020“
 > „Talent gymnázií 2019“
 > „Soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka“
 > „5. ročník mezinárodní vědecké konference o evropské integraci - ICEI 2020 – technické zázemí“
 > „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Stonava“
 > „MISS RENETA 2020“
 > „Koncertní sbor HOCKEY LEAGUE 2019/2020“
 > „Podpora talentované mládeže a zajištění sportovišť pro děti a mládež ve sjezdovém lyžování“
 > „Sportovní 
 > „Permoník potřetí reprezentuje Moravskoslezský kraj na New York International Music Festival v Carnegie Hall“
 > „Pozemek pro rozvoj sociálních služeb na Liščině“
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Rada kraje

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

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

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

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje
(ANO 2011)

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

Jan Krkoška 
náměstek hejtmana kraje

(ANO 2011)

Zastupitelstvo kraje mu svěřilo 
zabezpečování úkolů na úsecích 

regionálního rozvoje, turistického ruchu, 
evropských fondů a operačních 

programů.

Jarmila Uvírová
náměstkyně hejtmana kraje 

(ANO 2011)

Zastupitelstvo kraje jí svěřilo 
zabezpečování úkolů na úsecích 
životního prostředí a zemědělství.

Mgr. Stanislav Folwarczny 
náměstek hejtmana kraje

(ODS)

Zastupitelstvo kraje mu svěřilo 
zabezpečování úkolů na úsecích 

školství a sportu.

Radomíra Vlčková
členka rady kraje

(ANO 2011)

Ing. Vít Slováček
člen rady kraje

(KDU-ČSL)

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
1. náměstek hejtmana kraje

(KDU-ČSL)

Zastupitelstvo kraje mu svěřilo 
zabezpečování úkolů na úsecích kultury 

a památkové péče.

Ing. Jakub Unucka, MBA  
náměstek hejtmana kraje

(ODS)

Zastupitelstvo kraje mu svěřilo 
zabezpečování úkolů na úsecích chytrého 
regionu, dopravy a silničního hospodářství.

MUDr. Martin Gebauer
náměstek hejtmana kraje

(ANO 2011)

Zastupitelstvo kraje mu svěřilo
zabezpečování úkolů na úseku zdravotnictví.

Jiří Navrátil, MBA
náměstek hejtmana kraje

(KDU-ČSL)

Zastupitelstvo kraje mu svěřilo zabezpečování 
úkolů na úseku sociálním.

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

(ANO 2011)

Zastupitelstvo kraje mu svěřilo 
zabezpečování úkolů na úsecích financí, 

investic a majetku.
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Informace o činnosti Rady Moravskoslezského kraje
v roce 2019

V roce 2019 se uskutečnilo celkem 24 schůzí rady kraje a bylo přijato celkem 2234 usnesení, jejichž plnění rada kraje 
pravidelně kontrolovala. Rada kraje připravovala a projednávala návrhy a podklady pro jednání Zastupitelstva Morav-
skoslezského kraje a zabezpečovala plnění zastupitelstvem kraje přijatých usnesení. Rada kraje mimo jiné schválila 
celkem 642 rozpočtových opatření v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje a projednala v souladu se zákonem 
o veřejných zakázkách cca 200 veřejných zakázek.

Rada kraje mj.:
• rozhodla uzavřít:

 > „Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje elektromobility v Moravskoslezském kraji se společností ELEKTRO-
-PROJEKCE s.r.o.“

 > „Dohodu o partnerské spolupráci na realizaci projektu „Clean AIR and Climate Adaptation on Ostrava and other 
cities“ realizovaného v rámci programu Urban Innovative Actions financovaného z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj“

 > „Memorandum o spolupráci v oblasti sociálního podnikání mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem sociálních 
inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh“

 > „Smlouvu o spolupráci při výrobě televizního pořadu se subjektem Česká televize, za účelem prezentace Moravsko-
slezského kraje v televizním pořadu „Dobré ráno“

 > „Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Fakultní nemocnicí Ostrava a Moravskoslezským krajem“
 > „Memorandum o spolupráci na realizaci Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 a rozvoji 

území“
 > „Memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem; Asociací školních jídelen České republiky, z. s.; Státním 

zdravotním ústavem, p. o.; Českou asociací sester, z. s., Sekcí nutričních terapeutů; Krajskou hygienickou stanicí 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnic-
kou, Ostrava, příspěvkovou organizací“

 > „Memorandum o spolupráci se Statutárním městem Ostrava, Statutárním městem Karviná, Fotbalovou asociací 
České republiky, a Nadačním fondem Regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje“

 > „Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při tvorbě a aplikaci výsledků projektu „Výzkum zvýšení efektivity 
hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území Moravskoslezského kraje za extrémních klimatických 
podmínek“ s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava“

• rozhodla vyhlásit:
 > dotační programy na rok 2019 v různých oblastech působnosti kraje
 > 3. ročník ankety Osobnost Moravskoslezského kraje
 > soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje 2019

• souhlasila s realizací projektů: 
 > „S roboty napříč předměty“ u organizace Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace
 > „Šíření inovativních metod výuky za pomoci robotických stavebnic v MS kraji“ u organizace Gymnázium Mikuláše 

Koperníka, Bílovec, p.o.
 >  „Zvýšenie úrovně odborného vzdělávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stred-

ných odborných škol“ u organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 > „Jednota v rozmanitosti“ u organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p. o.
 > „Agropuzzle 5“ u organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p. o.
 >  „Evropa otevřená strojařům II“ u organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava
 > „Podnikání za hranicemi II“ u organizace Obchodní akademie, Český Těšín, p. o.
 >  „Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2“ u organizace Střední škola, Odry, p. o.
 > „Síť školních podnikatelských inkubátorů“ u organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o.
 > „Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol“ u organizace Střední odborná škola 

a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace
 > „EduBox pro odborné vzdělávání a trénink“ u organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, 

příspěvková organizace
 > „Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojou v oblasti počítačových sietí a informačních technológií“ 

u organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
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 > souhlasila s účastí Moravskoslezského kraje, jako zainteresované strany, v projektu „Integrované postupy obnovy 
lesního a vodního ekosystému v reakci na klimatické změny – povodí řeky Odry a Ostravice“ financovatelného z nad-
národního programu LIFE

 > schválila účast Moravskoslezského kraje v projektu Kraje pro bezpečný internet
 > podpořila realizaci Programu dalšího vzdělávání zaměstnanců průmyslových podniků v regionu
 > rozhodla realizovat v roce 2019 „Jazykový kurz na Státní univerzitě ve Vologdě v Ruské federaci“ v rámci akce „Stu-

dium a vzdělávání v zahraničí“ pro pedagogy středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem
 > rozhodla zapojit Moravskoslezský kraj do kampaně Ministerstva životního prostředí #dostbyloplastu
 > schválila zápis nemateriálního statku „Dudáctví na Těšínsku“ do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kul-

tury Moravskoslezského kraje
 > zmocnila hejtmana kraje k podpisu vyjádření podpory projektu „Centra energetických a environmentálních technologií“
 > rozhodla pokračovat v tradici soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“
 > rozhodla o účasti Moravskoslezského kraje na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí EXPO 

REAL 2019 a EXPO REAL 2020 v Mnichově
 > souhlasila s realizací III. ročníku „Dne pěstounství v MSK“ a souhlasila ocenit tři vybrané náhradní rodiče – pěstouny 

v celkové maximální výši 30,00 tis. Kč
 > schválila účast sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže České 

republiky v roce 2020
 > rozhodla vyhlásit soutěž „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019“
 > rozhodla ocenit nejúspěšnější žáky a týmy středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019
 > schválila Koncepci rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
 > rozhodla o udělení ocenění Knihovnická K2 v kategorii Knihovna Moravskoslezského kraje 2019
 > rozhodla ocenit nejúspěšnější žáky a týmy středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019
 > rozhodla vyhodnotit nejúspěšnější sportovce a sportovní aktivity za rok 2019
 > rozhodla poskytnout ocenění Moravskoslezského kraje vítězkám a finalistkám jednotlivých kategorií ankety Morav-

skoslezská sestra 2019
 > schválila návrh na udělení Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pedagogickému pracovníkovi

Rada kraje vydala tato nařízení:
•	 1/2019, o zřízení přírodní památky Pod Požahou a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek
•	 2/2019, o zřízení přírodní památky Pikritové mandlovce u Kojetína a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek
•	 3/2019, o zřízení přírodní památky Štramberk a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek
•	 4/2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami 

požární ochrany
•	 5/2019, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje



20



21

Společensky odpovědný
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj byl prvním krajem v České republice, který v roce 2009 vyhlásil soutěž „Cena hejtmana kraje za 
společenskou odpovědnost“. A inspiroval tak ostatní. Prostřednictvím této soutěže oceňuje firmy, organizace a obce 
v regionu, které nejsou lhostejné ke svému okolí a dělají pro ostatní více, než musejí, než jim ukládá zákon. Na její kon-
cepci kraj spolupracuje s Radou kvality ČR. Získal za to od této organizace zvláštní ocenění.

„Nesmíme zapomínat chválit a děkovat. Být společensky odpovědný znamená vnášet do života kus lidskosti,“ vysvět-
luje hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák smysl této soutěže, která se v roce 2019 uskutečnila už podesáté. 
Jubilejního ročníku se zúčastnilo 43 subjektů. 

Na slavnostním vyhlášení výsledků Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2018, konaném v květnu 
2019 v Dolních Vítkovicích, vyhlásil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák také vítěze druhého ročníku ankety Osob-
nost Moravskoslezského kraje. Stal se jím Jiří Michálek, předseda předsednictva spolku Dolní oblast VÍTKOVICE. Tato 
anketa má upozornit veřejnost na mimořádné aktivity a činy v Moravskoslezském kraji, které mohou být pro druhé moti-
vací a inspirací. Je to nejvyšší ocenění, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem, jež se zasloužily 
o rozvoj regionu svou dlouholetou prací, činy, odvahou, statečností a pomoci druhým či hlásáním dobrého jména kraje.
„Zájem o anketu byl mimořádný, sešlo se celkem 63 nominací. Hodnotící porota měla velmi těžký úkol vybrat z tohoto 
počtu pouze jednu osobnost. Nominováni byli lidé různých věkových kategorií, profesí a specializací, všichni se různými 
způsoby zasloužili o zviditelnění Moravskoslezského kraje. Jsem pyšný na tak veliký počet mimořádných osobností, 
které ostatní považují za hrdiny. A je jedno, jestli to jsou lékaři, učitelé, politici, umělci nebo třeba ‚jen‘ babička odvedle, 
mimořádná celou svojí duší a činy,“ zhodnotil hejtman Ivo Vondrák.
 
Moravskoslezský kraj také sám vykonává a podporuje aktivity, které jsou potřebné a prospěšné pro společnost. Pod-
poruje tak rozvoj regionu, jeho atraktivitu pro pracovité, vzdělané a patrioticky uvažující lidi, a je přitom ohleduplný 
k životnímu prostředí. Pomáhá občanům se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a také pečuje o své zaměst-
nance. Podporuje slaďování jejich pracovního a osobního života, zaměstnancům umožňuje využít flexibilní formy práce 
a zajišťuje pro ně řadu aktivit. Od sportovních turnajů a divadelního představení až po Dětský den, příměstské tábory 
a mateřskou školku pro jejich děti. Stejně tak zaměstnancům poskytuje pracovní volno k účasti na krajem podporova-
ných společensky odpovědných aktivitách. V roce 2019 krajští zaměstnanci zorganizovali například akci „Ukliďme si 
kousek svého kraje“, nebo se vydali na pomoc do krajem zřízených sociálních zařízení či se účastnili tradičního cyklo-
handy maratonu.

Společensky odpovědné chování je běžnou součástí i samotného fungování 
krajského úřadu, který se postupně profiluje do vyspělé moderní organizace se 
zavedenými prvky 4.0. Mnozí lidé stále ještě vnímají existenci a činnost orgánů 
veřejné správy jako zvláštní, mnohdy privilegovaný svět pravomocí a paragrafů, 
který nejeví zájem o své okolí a nemá potřebu vcítit se do jejich každodenních 
problémů. Opak je pravda. Zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje dělají všechno pro to, aby byl úřad veřejností vnímán nejenom jako mo-
derní, efektivně fungující, transparentní veřejná instituce, která má spokojené 
klienty a partnery, ale i něco navíc. Nad rámec zákona úřad vykonává a pod-
poruje řadu aktivit, které jsou potřebné a prospěšné pro společnost, třeba 
dobrovolnickou činnost zaměstnanců a pomoc občanům se zdravotním nebo 
sociálním znevýhodněním. Významným projevem společenské odpovědnosti 
je i příkladná péče o zaměstnance krajského úřadu.

V roce 2019 se krajský úřad mimo jiné intenzivně věnoval realizaci chytrých 
projektů, které vedle zvyšování kvality služeb veřejnosti mají i pozitivní vliv na 
životní prostředí. Například masivní elektronizace agend a interních procesů, 
využívání softwarového robota nahrazujícího rutinní lidskou práci robotickým 
zpracováním dat nebo vytvoření Portálu služeb na webu kraje s cílem maxi-
málně zefektivnit komunikaci veřejnosti s úřadem. I za tento svůj přístup získal 
krajský úřad v roce 2019 nejvyšší možné ocenění udělované v Česku za kvalitu 
ve veřejné správě, kterým je ocenění EXCELENTNÍ ORGANIZACE v Národní 
ceně kvality České republiky. 
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Krajský úřad

Slovo ředitele krajského úřadu

Vážené dámy, vážení pánové,

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě získal v roce 2019 nejvyšší 
možné ocenění v Česku za kvalitu ve veřejné správě. V Národní ceně České 
republiky v programu Excelence, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu a Rada kvality ČR, mu hodnotitelé udělili 5 hvězdiček a 1. místo. Bylo 
mi ctí převzít pomyslnou zlatou medaili spolu s moravskoslezským hejtmanem 
Ivem Vondrákem na Pražském hradě.

Ve velmi náročném hodnocení porota ocenila výbornou připravenost, maximál-
ně vstřícný, profesionální přístup zaměstnanců ke klientům. Vyzdvihla zejména 
obrovský kus práce a posun, který moravskoslezský krajský úřad udělal k další 
elektronizaci agend. Je zcela normální, že občané tu žádosti o dotace podá-
vají elektronicky a neztrácejí čas čekáním a osobním jednáním. Jsme prvním 
krajským úřadem v zemi, který má svého softwarového robota. Nový „kolega“ 
například perfektně ohlídal vyřizování žádostí lidí o ekologický kotel. I díky němu 
občanům nabízíme kvalitnější, transparentnější služby. A mimochodem, za za-
vedení robotické automatizace procesů uvnitř úřadu jsme získali další cenu 
– Chytrý region 2019.

Úspěch v soutěžích je prestižním oceněním práce a výsledků celé organizace. 
Je důkazem, že je pro nás alfa a omega poskytovat veřejnosti kvalitní služby 
a neustále se v tom zlepšovat. Uznání občanů a pozitivní zpětná vazba odbor-
né veřejnosti nás velmi motivuje. Takže velká radost, velké poděkování všem 
zaměstnancům. Velmi si cením také významné podpory vedení Moravskoslez-
ského kraje.

Od loňska máme také kvalitně připravenou novou Strategii Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2025. 
V ní jsme si mimo jiné stanovili, jaký úřad chceme mít v následujících letech. Naším dlouhodobým cílem je být vyspělou 
institucí, která při své činnosti využívá chytrá inovativní řešení a moderní technologie, čímž šetří prostředky a čas, zefek-
tivňuje a zrychluje své vnitřní procesy. Jsem rád, že k tomu máme velmi dobře „našlápnuto“. 

V průběhu loňského roku jsme připravili uživatelsky přívětivý Portál služeb, který umožňuje co nejširší skupině lidí efek-
tivní elektronickou komunikaci. S nadsázkou se dá říct, že kdo nechce chodit na krajský úřad, nemusí. Skoro všechno 
vyřídí doma z gauče, elektronicky, bez ‚papírového‘ vyplňování dokumentů. Přitom pamatujeme i na ty, kteří jsou zvyklí 
vše vyřizovat osobně, většinou jde o seniory či lidi s handicapem. Zvyšujeme i jejich komfort. 

Abychom se mohli dále zlepšovat, zajímá nás také, jak jsou občané s našimi službami spokojeni. Proto jsme do vesti-
bulu krajského úřadu umístili Smiley Touch terminál. Jako další možnost pro získání zpětné vazby veřejnosti. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje získal loni v červnu také mezinárodní certifikát systému řízení bezpečnosti infor-
mací ISO 27001. Prestižní osvědčení potvrzuje, že hejtmanství funguje jako vysoce profesionální, spolehlivá organizace 
veřejné služby.

V České republice a ostatních zemích Evropské unie se v roce 2019 konaly volby do Evropského parlamentu. Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje dohlížel na jejich regulérní průběh a na vysoké profesionální úrovni zajistil vše potřebné. 
Oslavili jsme také státní svátek 28. října a připomenuli si 30. výročí sametové revoluce 17. listopadu. Mimo jiné jsme 
uspořádali Den otevřených dveří a další zajímavé akce včetně promítání videomapingu „30 let svobody“ na budovu 
krajského úřadu. Jsem rád, že zájem mělo hodně lidí. Že využili možnost poznat krajský úřad i jinak, než jako formální 
veřejnou instituci. A přesvědčili se o tom, že u nás najdou pomoc při řešení svých záležitostí a vstřícné zaměstnance. 

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
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Počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu
k 31. 12. 2019
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ředitel 8 8 7 1 8

1 KH kancelář hejtmana kraje 32 33 7 6 16 4 33

2 KŘ kancelář ředitele krajského úřadu 45 45 7 16 2 19 1 45

3 KON podpory korporátního řízení a kontroly 43 43 2 3 38 43

4 POR právní a organizační 27 27 7 2 17 1 27

5 INF informatiky 29 29 3 1 23 2 29

6 VŽ vnitra a krajský živnostenský úřad 30 29 6 6 17 29

7 IM investiční a majetkový 53 54 1 5 47 1 54

8 FIN financí 42 42 6 2 2 32 42

9 ZDR zdravotnictví 25 24 4 1 19 24

10 ÚPS územního plánování a stavebního řádu 29 26 2 21 3 26

11 RRC regionálního rozvoje a cestovního ruchu 44 40 7 8 25 40

12 ŽPZ životního prostředí a zemědělství 70 69 2 1 2 61 3 69

13 ŠMS školství, mládeže a sportu 74 73 9 5 58 1 73

14 EP evropských projektů 38 37 4 3 30 37

15 SOC sociálních věcí 51 51 1 1 9 40 51

16 DSH dopravy a chytrého regionu 53 53 5 8 40 53

17 KPP kultury a památkové péče 13 12 1 3 8 12

706 695 7 83 4 66 518 17 695

Průměrný věk zaměstnanců (v %)  2019 

Muži 43,32 

Ženy 44,39 

Pohlaví (v %) 2019  

Muži  27 

Ženy 73 

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

Muži 25 50 65 36 10 

Ženy 42 131 196 120 20 

CELKEM OSOB 67 181 261 156 30 

CELKEM v % 9,6 26,0 37,6 22,4 4,4
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Významné události roku 2019 

LEDEN
10. ledna Další krok ke zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí v regionu. Moravskoslezský kraj uzavírá s akciovou 
společností ROCKWOOL dobrovolnou dohodu, která zavazuje s aktivitám nad rámec zákona. Po Třineckých železár-
nách, společnostech BorsodChem MCHZ, TEVA, OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná jde už o šestý podnik, který 
tímto způsobem potvrzuje svou společenskou odpovědnost.

15. ledna Navštívil náš kraj velvyslanec Francouzské republiky J.E. pan Roland Galharague.

16. ledna až 18. ledna Moravskoslezský kraj se v Brně představuje na veletrzích Veletrh GO a RegionTour. Těchto ve-
letrhů cestovního ruchu se zúčastnilo 690 vystavujících firem z 20 zemí, prezentovaly se všechny kraje České republiky 
a sedm z osmi krajů Slovenska.

17. ledna Nemocnice ve Frýdku-Místku, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, má nově rekonstruované porodní sály. 
Jsou tak nejmodernějšími porodními sály v regionu. Součástí oddělení je i hydromasážní vana a systém Multitrack pro 
relaxaci rodičky během porodu.

17. ledna Pokračuje projekt Zaměstnanecká mobilita. Moravskoslezský kraj nabízí na rok zdarma dopravu lidem z Kar-
viné, Havířova a Orlové, kteří dojíždí za prací mimo své bydliště. Tento projekt má přilákat do těchto měst nové práce-
schopné obyvatelstvo i zastavit vylidňování této části regionu.
 
21. ledna Navštívil náš kraj generální konzul Polské republiky v Ostravě pan Janusz Bilski.

21. ledna až 24. ledna Mezinárodní výstava InfoTHERMA 2019 na ostravské Černé louce učí, jak správně topit, jak 
využívat obnovitelných zdrojů energie nebo jak uspořit na vytápění. Moravskoslezský kraj má na výstavě stánek, kde se 
lidé mohou poradit, jak správně zažádat o kotlíkovou dotaci.
 
23. ledna Střední odborná škola v Bruntále má novou budovu dílen pro obor Opravář zemědělských stojů. Nová hala 
má moderní vnitřní vybavení, škola získává i traktor s vlečkou, nákladní automobil a osobní automobil pro výuku auto-
školy. Nové školní dílny získává i Střední odborná škola stavební v Opavě.

23. ledna Vyhlášení regionálních vítězů prestižní mezinárodní soutěže EY Podnikatel roku 2018. Cílem soutěže je zvi-
ditelnění úspěšných podnikatelů v kraji, kteří mají jedinečnou příležitost se takto zviditelnit a postoupit až do světového 
finále.
 
23. až 25. ledna Moravskoslezský kraj se představuje na veletrhu ITF Slovakiatour 2019 v Bratislavě. Opět je jeho 
partnerem. Na veletrhu má svůj stánek, kde láká hosty ze všech koutů světa na zajímavé památky i krásnou přírodu.
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ÚNOR
1. února Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se stává samostatnou organizací s vlastní právní subjektivitou. Cílem 
paktu je přispívat ke slaďování nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, analyzovat jeho problémy a připravovat 
pro ně řešení.

7. února Náš kraj navštívila generální konzulka Polské republiky v Ostravě paní Izabella Wollejko-Chwastowicz.

12. února Radní kraje se v Klimkovicích setkali se starosty Ostravska a zástupci lázní a vozíčkářů. Členové krajské rady 
navázali na výjezdy, aby byli blíž k občanům regionu. Hlavními tématy bylo lázeňství, problematika sociální oblasti či 
dotační programy pro péči o handicapované.

13. února až 14. února Na dvoudenní intenzivní návštěvu Moravskoslezského kraje přijeli členové Evropské komise. 
Zástupci kraje v čele s hejtmanem Ivo Vondrákem hostům z Bruselu představili ukázkové projekty související s postup-
ným přechodem regionu na tzv. po-uhelnou ekonomiku a nové zdroje energie. Členové komise ocenili aktivitu a připra-
venost kraje na pokračování transformace.

12. února Moravskoslezský kraj si nechal vypracovat Analýzu zranitelnosti vůči dopadům klimatické změny. Sucho 
a nakládání s vodami je důležitým aktuálním tématem a kraj hledá způsob, jak minimalizovat následky extrémního su-
cha nebo naopak povodní. Nový dotační program podporuje projekty, které pomohou obcím najít optimální způsob, 
jak s vodami nakládat.

21. února až 24. února Na Výstavišti Praha se představily expozice ze 42 zemí světa. Na veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World 2019 nechyběl Moravskoslezský kraj. Veletrhu se zúčastnilo více než třicet tisíc návštěvníků.

26. února Náš kraj navštívil velvyslanec Slovenské republiky v ČR J.E. pan Peter Weiss. 

27. února Hejtman kraje Ivo Vondrák navštívil Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku, aby diskutoval se studenty 
o budoucnosti Moravskoslezského kraje. Těchto diskuzí, které byly důležité při vytváření Strategie rozvoje Moravsko-
slezského kraje v letech 2019 až 2027, se v průběhu roku uskutečnilo po celém regionu přes třicet.

28. února Moravskoslezský kraj podporuje podnikání a inovace. Proto je opět partnerem akceleračního programu 
Green Light, který organizuje Centrum podpory inovací VŠB-TUO. 

28. února Sportovcem roku Moravskoslezského kraje se stal basketbalista Jan Veselý. Do síně slávy vstoupil bývalý 
vynikající československý fotbalista a trenér Verner Lička, mezi nejlepší trenéry patřil Václav Varaďa, za akci roku byl 
označen Kontinentální pohár.
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BŘEZEN
1. března Krásnou přírodu i technické a kulturní památky regionu představil Moravskoslezský kraj na dalším veletrhu 
cestovního ruchu. Tentokrát v Ostravě na Černé louce v rámci veletrhu Dovolená, lázeňství a region.

3. března Krajské kulturní ceny Jantar upozorňují na vysokou úroveň kultury v regionu. Ocenění získalo 18 umělců 
z Moravskoslezského kraje. Ceny za celoživotní dílo získali fotograf Jindřich Štreit a zpěvačka Marie Rottrová. Mezi 
dalšími laureáty byli například Janáčkova filharmonie Ostrava, herci Pavla Gajdošíková a Josef Kaluža nebo výtvarník 
Jiří Šigut. 

5. března Kvůli zvýšení bezpečnosti seniorů nakoupil Moravskoslezský kraj další tři tisícovky bezpečnostních hlásičů. 
Detektory oxidu uhelnatého a hlásiče požáru získali zdarma senioři nad 65 let, kteří žijí v kraji. Hlásiče byly distribuovány 
prostřednictvím krajských Senior Pointů.

8. března Před krajským úřadem visí Tibetská vlajka. Krajští radní se jednohlasně shodli na tom, že se kraj připojí ke 
kampani Vlajka pro Tibet. Toto gesto upozorňuje na porušování lidských práv na mnoha místech planety. 

12. března až 15. března Moravskoslezský kraj se představuje na na jubilejním 30. ročníku prestižního veletrhu nemo-
vitostí a investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes. Kraj na veletrhu představil například projekt Multime-
diálního logistického centra Mošnov, možnosti v podnikatelské zóně Nošovice a v průmyslových zónách ve městech 
Krnov a Bruntál.

13. března Dostupnost a kvalitu zdravotní péče v Moravskoslezském kraji zvýší její optimalizace. Krajští zastupitelé 
schválili přesun akutní lůžkové péče z orlovské nemocnice na pracoviště v Karviné-Ráji a do Nemocnice s poliklinikou 
Havířov. V orlovské nemocnici zůstává zachována ambulantní péče. Lůžková část v nemocnici v Orlové změní zaměření 
na následnou péči, která je díky stárnoucí populaci velmi potřebná.

13. března Krajští zastupitelé rozhodli o rozšíření hasičského sboru na mošnovském letišti. Zvýší se tím požární ochra-
na průmyslové zóny a přilehlých obcí: Mošnova, Albrechtiček, Skotnice, Sedlnice, Petřvaldu. Jednotka požární ochrany 
Letiště Leoše Janáčka Ostrava se rozšíří téměř o tři desítky hasičů.

20. března Náš kraj navštívil velvyslanec Nizozemského království J. E. pan Kees Yan René Klompenhouwer.

22. března Hlavním železničním dopravcem v regionu budou až do roku 2025 České dráhy. V jízdním řádu od příštího 
roku naroste počet naježděných kilometrů, také dojde k další modernizaci vozidlového parku. České dráhy se k tomu 
zavázaly v rámci smlouvy s Moravskoslezským krajem.

25. března Začala rozsáhlá rekonstrukce Opavské ulice včetně mostu přes železniční trať v Ostravě-Svinově. Stavba 
za více než 117 milionů korun zvýší bezpečnost dopravy díky protismykové úpravě vozovky. Nový asfaltobetonový 
koberec také sníží hluk z dopravy.

25. března V Ostravě vznikne nová Technická a podnikatelská akademie. Součástí nové krajské příspěvkové orga-
nizace bude vzdělávací centrum pro pedagogy a střední škola pro technicky nadané žáky. Partnery projektu jsou 
Moravskoslezský kraj, VŠB-Technická univerzita Ostrava a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, kteří podepsali 
memorandum o spolupráci při realizaci akademie.

26. března Bruntál, Otice a Ostrava jsou držiteli Zlatého erbu 2019. Krajské kolo soutěže webových stránek a elektro-
nických služeb obcí a měst vyhlásil Moravskoslezský kraj ve spolupráci se spolkem Český zavináč. 
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27. března Při příležitosti Dne učitelů získalo 25 nejlepších pedagogů z regionu ocenění. Mezi kritérii při hodnocení byla 
mimořádná odborná činnost, zapojení do mezinárodních programů, výrazná prezentace školy na veřejnosti, ale také 
samotná práce učitele s žáky.

29 .března Na strojní fakultě VŠB – Technické univerzity Ostrava vznikla za finanční podpory Moravskoslezského kraje 
Restaurátorská dílna motocyklů. V dílně bude přednostně zrekonstruována početná sbírka historických motocyklů, 
kterou její původní majitel akademický sochař Miroslav Rybička věnoval kraji. 

DUBEN
1. dubna Radiodiagnostické oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov získalo moderní skiagrafický přístroj s přímou 
digitalizací. Zlepšení stavu materiálně-technické přístrojové základny tak zajistilo větší efektivitu systému v nemocnici 
a zvýšilo kvalitu poskytované zdravotní péče.

1. dubna Navštívil náš kraj velvyslanec Španělského království v ČR J.E. pan Angel Lossada Torres-Quevedo.

2. dubna Ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov byl zahájen provoz magnetické rezonance radiodiagnostického 
oddělení. Pořízení přístroje a nutná výstavba nového oddělení si vyžádaly přes 58 milionů korun. Veškeré náklady pokryl 
ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj.

4. dubna Náš kraj navštívila velvyslankyně Rumunska J. E. paní Carmen-Liliana Burlacu. 

5. dubna Zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se opět zapojili do kampaně „Ukliďme svět, ukliďme 
Česko“. Od odpadků vyčistili desetikilometrový úsek Nivy Morávky. V tomto chráněném území se vyskytují mnozí chrá-
nění živočichové, například rak říční nebo ledňáček.

8. dubna Navštívil náš kraj velvyslanec Ukrajiny J.E. pan Jevhen Perebyinis.

8. dubna až 9. dubna Zástupci Moravskoslezského kraje se v Bruselu setkali se zástupci ostatních evropských uhel-
ných regionů. S představiteli Evropské komise řešili strategické projekty, které mají výrazný dopad na transformaci 
kraje. Všem účastníkům byl představen nově vzniklý sekretariát Evropské platformy pro uhelné regiony v transformaci.

9. dubna Krajští radní opět zasedali mimo krajský úřad. Výjezdní zasedání rady kraje se tentokrát konalo na radnici 
ve Frenštátu pod Radhoštěm. Zástupci kraje se sešli s radními města, zástupci okolních obcí i místních spolků.

10. dubna Začala revitalizace budovy Domova Příbor. Díky investici ve výši 28 milionů korun se zvýšila kapacita do-
mova, také se výrazně zlepšily životní podmínky jeho obyvatelů. Bylo změněno dispoziční řešení, vzniklo 7 jednolůžko-
vých a 30 dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením. Součástí projektu bylo také zajištění bezbariérového přístupu 
na zahradu.

11. dubna Náš kraj navštívil velvyslanec Dánského království J.E. pan Ole Frijs-Madsen.

17. dubna Ve Vítkově byl v kině Panorama otevřen dvanáctý Senior Point v Moravskoslezském kraji. Tato kontaktní 
místa nabízejí seniorům nejen zábavu, ale i poradenství a prostor pro vzájemná setkávání.

18. dubna Krajský úřad Moravskoslezského kraje získal certifikát od auditorské společnosti BDO Audit. Tento certifikát 
potvrzuje, že má krajský úřad interní audit na špičkové mezinárodní úrovni. Toto prestižní osvědčení potvrdilo, že hejt-
manství funguje jako vysoce profesionální, spolehlivá organizace veřejné služby.
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24. dubna Moravskoslezský kraj pokračuje v modernizaci výuky technických oborů na středních školách. Nově vybu-
dované a moderně zařízené CNC dílny získala Střední škola průmyslová v Krnově. Podobné vybavení získaly i střední 
školy v Karviné, Kopřivnici a Novém Jičíně. Projekt za 23 a půl milionů korun byl významně podpořen prostředky z Ev-
ropské unie.

27. dubna až 4. května Prezentace kraje na Mistrovství světa v para hokeji Ostrava 2019. Akce s mezinárodním přesa-
hem a návštěvností 45 tisíc osob. O titul mistra světa soupeřilo osm nejlepších národních para hokejových týmů skupiny 
„A“. Tým České republiky obsadil krásné, čtvrté místo. 

29. dubna Návštěvnost regionu meziročně narostla o deset procent. Podle zveřejněných údajů Českého statistického 
úřadu v minulém roce navštívilo Moravskoslezský kraj přes tři miliony turistů. Z toho se skoro 986 tisíc výletníků uby-
tovalo v hotelech či penzionech. Cestovní ruch je pro regionální rozvoj velmi důležitý, turisté v Moravskoslezském kraji 
ročně utratí přes 8 miliard korun.

KVĚTEN
2. května Krajští radní schválili podporu znevýhodněným oblastem Moravskoslezského kraje. Z krajského rozpočtu vy-
členili 20 milionů korun na rozvojové projekty na Osoblažsku a Vítkovsku. Obce těchto oblastí si mohly zažádat o peníze 
na nové školky, byty, kulturní a zdravotnická zařízení nebo například sociální podniky.

11. května Benefiční akce „Spolu ruku v ruce“ podpořila lidi, kteří se starají o své blízké členy rodiny s postižením. V os-
travském Trojhalí Karolína si návštěvníci za dobrovolné vstupné užili atraktivní program, také se dozvěděli o důležitosti 
a přínosech neformální péče.

13. května Pouhých 54 vteřin trvalo, než si zájemci řekli o celkem půl miliardy korun na nový ekologický kotel. Ve třetím 
kole kotlíkových dotací přijal krajský úřad celkem 10 tisíc žádostí o více než 1,25 miliardy korun. Kraj proto zažádal 
Ministerstvo životního prostředí o další prostředky, aby mohl vyhovět co nejvíce žadatelům. Ministr do regionu přislíbil 
dalších 500 milionů korun.

14. května Hejtman kraje Ivo Vondrák předal Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Mezi oceněnými byli na-
příklad Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, město Nový Jičín nebo společnost Technické služby Opa-
va. Osobností Moravskoslezského kraje se stal předseda předsednictva spolku Dolní oblast VÍTKOVICE Jiří Michálek, 
který stál za proměnou Dolních Vítkovic.

14. května Startují Výlety seniorů. Projekt, který podporuje aktivní život seniorů a zdravé stárnutí, nabídl za symbolickou 
cenu třem tisícovkám seniorů celodenní výlety. Zájemci navštívili například Muzeum klobouků v Novém Jičíně, Pustevny, 
zámek Raduň, Hukvaldy nebo Karlovu Studánku

15. května Krajský úřad Moravskoslezského kraje nabídl občanům rezervační systém. Lidé tak mají možnost objednat 
si konkrétní termín pro návštěvu úřadu. Rezervace jsou možné v některých agendách, pro vyřízení vybraných úředních 
záležitostí. Například v oblasti školství při vyřizování zahraničního vzdělávání či odevzdávání zápisových lístků nebo 
v oblasti životního prostředí, zdravotnictví či dopravy. 

22. a 23. května Na dvoudenní mezinárodní konferenci „OVZDUŠÍ bez HRANIC – POWIETRZE bez GRANIC“ řešili 
kvalitu ovzduší odborníci na životní prostředí z Česka a Polska. Hlavními tématy konference bylo měření emisí, kontroly 
lokálních topenišť pomocí dronů a výměny starých kotlů.
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24. a 25. května Občané v celé České republice i ostatních zemích Evropské unie volili své zástupce do Evropského 
parlamentu. Krajský úřad organizačně a technicky zajišťoval přípravu, průběh i provedení eurovoleb. Nově zvolený Ev-
ropský parlament byl opět složen ze 751 poslanců, Česká republika v něm získala 21 zástupců. 

29. května až 2. června Moravskoslezský kraj se prezentuje v rámci FIVB Beach Volleyball World Tour 2019. V Dolní 
oblasti Vítkovice se tato mezinárodní soutěž uskutečnila již podruhé. Součástí prezentace kraje byl i projekt „Dejme 
dětem rodinu“.

ČERVEN
1. června V Ostravě se sešli nejlepší programátoři a datoví analytici z celé České republiky. Design & Data hackathon 
měl za cíl navrhnout inovace v dopravě a další vychytávky pro Moravskoslezský kraj. Design & Data Hackathon je sou-
částí programu na podporu inovačních projektů Chytrá myšlenka.

5. června Moravskoslezský kraj představil své chytré technologie v Brně na veletrhu Urbis Smart City Fair, který se 
zabývá koncepcí chytrých měst. Prostřednictvím rozšířené reality se návštěvníci veletrhu seznámili s chytrými projekty 
kraje z oblasti zdravotnictví nebo například dopravy. 

5. června Vesnicí Moravskoslezského kraje se staly Otice na Opavsku. Obec získala první místo za svůj komplexní 
a dynamický rozvoj, úzkou spolupráci s místními podnikateli, bohatý kulturní a společenský život, do kterého se zapojují 
občané všech věkových kategorií.

7. června Řidiči ze sborů dobrovolných hasičů v regionu prošli intenzivním kurzem bezpečné jízdy v extrémních pod-
mínkách. Tímto projektem Moravskoslezský kraj posílil bezpečnost a účinnost zásahů. Sedm stovek řidičů si vyzkouše-
lo aquaplaning, přetáčivý i nedotáčivý smyk, proměnlivé těžiště vozidla nebo krizové brzdění.

11. června V Českém Těšíně bylo slavnostně otevřeno nově vybudované Integrované výjezdové centrum. Pod jednou 
střechou tak pracují krajští profesionální hasiči, policisté a českotěšínští strážníci. Jejich zásahy jsou koordinovanější 
a efektivnější. Stavbu za 180 milionů korun financoval Moravskoslezský kraj, přispěl i stát a město Český Těšín.

11. června Krajští radní opět vyjeli do regionu. Setkali se s radními Českého Těšína, jednali se starosty Karvinska, Třin-
ce, Jablunkova a Ropice. Také diskutovali se zástupci spolků Českého Těšína.

13. června Moravskoslezskému kraji se daří snižovat dluhy, přitom investuje a zhodnocuje svůj majetek. Vyplývá to ze 
závěrečného účtu a účetní závěrky za loňský rok, které schválili krajští zastupitelé. Prozíravé a odpovědné hospodaření 
kraje potvrdila ve svém hodnocení i ratingová agentura Moody‘s Investors Service. Kraj obhájil nejvyšší možný meziná-
rodní rating A2 s pozitivním výhledem. 

13. června Krajský úřad získal certifikáty potvrzující jeho spolehlivost, důvěryhodnost a kompetentnost. Kromě obhá-
jených stávajících certifikátů EMAS, úřad také nově získal certifikát prokazující splnění požadavků normy ČSN ISO/
IEC 27001. Tyto certifikáty potvrzují, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje poskytuje vysoce profesionální služby 
s proklientským přístupem.

17. června Nemocnice Třinec, která je krajskou příspěvkovou organizací, slavnostně otevřela zrekonstruované odděle-
ní interní JIP. Díky čtyřicetimilionové investici má oddělení kromě zmodernizovaných prostor novou kvalitní zdravotnic-
kou techniku nezbytně potřebnou pro léčbu pacientů, kteří jsou v ohrožení života. 
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20. června Na mošnovském letišti byla otevřena první hala logistického centra OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL 
PARK. Tento projekt je důležitý pro rozvoj regionu a zvýší jeho atraktivitu pro obchodníky i případné investory. Logistické 
centrum je lokalizováno strategicky, nabízí napojení železniční a letecké dopravy.

20. června V Ostravě se konal již 58. ročník mezinárodního atletického mítinku Zlatá Tretra Ostrava 2019 (Golden Spike 
Ostrava 2019).

27. června Ministr životního prostředí Richard Brabec navštívil region. Přislíbil, že Moravskoslezskému kraji vláda po-
skytne prostředky na pokrytí mimořádného zájmu o kotlíkové dotace i o kotlíkové půjčky. Dalším tématem jednání bylo 
sucho a adaptace na změnu klimatu. 

28. června Mladí reprezentanti Moravskoslezského kraje vybojovali na republikové Olympiádě dětí a mládeže v Liberci 
62 medailí. Díky jejich skvělým sportovním výkonům skončil mezi všemi 14 regiony Moravskoslezský kraj na celkovém 
4. místě. Nejúspěšnějším sportovcem delegace byl plavec Jakub Krischke, který přivezl 8 zlatých medailí.

30. června až 6. července V Ostravě se konalo 21. Mistrovství Evropy žen v softballu za účasti 23 zemí světa. 

ČERVENEC
4. července Ovzduší v regionu se zlepší díky deseti projektům podpořeným evropskými fondy. Na projekty velkých 
průmyslových podniků za více než 1,3 miliardy korun přispěje Evropská unie díky zapojení Moravskoslezského kraje do 
programu RE:START a evropské uhelné platformy. 

15. července Koksárenská baterie v Dolních Vítkovicích byla zpřístupněna veřejnosti. Její revitalizaci financoval Mo-
ravskoslezský kraj a zabránil tak zkáze významného objektu, který je součástí národní kulturní památky. V Koksovně 
vznikla nová prohlídková trasa KOX, která provází procesem výroby uhlí – koks – železo.

17. července Pohornická krajina Karvinska změní image. Moravskoslezský kraj představil koncepci POHO2030, která 
řeší území těžce poznamenané těžbou uhlí. Do roku 2030 by se pohornická krajina měla stát územím v pohybu, s no-
vou energií, a to při maximálním využití chytrých řešení. Z Karvinska se tak stane atraktivní lokalita, která zajistí další 
ekonomický rozvoj regionu, ale také nabídne atraktivní volnočasové aktivity.

17. července až 20. července Moravskoslezský kraj se prezentuje na hudebně-kulturním festivalu Colours of Ostrava 2019. 
Prezentace kraje na tomto festivalu je již tradicí a svou atraktivitou vždy přiláká řadu návštěvníků. 

23. července Moravskoslezský kraj pokračoval ve zvyšování kvality zdravotnické péče v regionu. V Nemocnici ve Frýd-
ku-Místku byl slavnostně zahájen provoz magnetické rezonance. Díky 55milionové investici získala nemocnice špičkový 
přístroj s vysokou kvalitou zobrazení i rychlým nastavením vyšetřovací sekvence. 
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26. července Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje získala deset nových moderních sanitek 
a osobní ochranné pracovní prostředky, celkově za více než 62 milionů korun. Dalšími investicemi byly probíhající re-
konstrukce výjezdových stanovišť záchranky v Opavě a v Havířově.

29. července Začala stavba nového technického muzea Tatry v Kopřivnici. První návštěvníky by mělo nové muzeum 
přivítat v létě 2021. Nové muzeum automobilů Tatra vznikne jako pobočka Muzea Novojičínska, které je příspěvkovou 
organizací Moravskoslezského kraje a bude ho také provozovat. Kromě moderního muzea automobilů Tatra vznikne 
důstojná expozice Slovenské strely a podpůrné zázemí pro návštěvníky.

31. července Ministr průmyslu a obchodu České republiky Karel Havlíček navštívil Moravskoslezský kraj. Představil plá-
novaný vznik ocelářské komise, jejíž hlavním posláním bude řešit českou ocel. Komise by se měla zabývat nejen zájmy 
producentů a přenášet je na vládní úroveň, ale její součástí by měli být i zástupci automobilového sektoru a stavebnictví 
i dalších organizací, například ekologických. 

SRPEN
10. srpna „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ mohli ochutnat návštěvníci gastrofestivalu v Karlově Studánce. Touto tradič-
ní akcí Moravskoslezský kraj podporuje gastroturistiku, která má v oblasti cestovního ruchu velký význam. 

14. srpna Humanizace pobytových sociálních služeb je jednou z priorit vedení Moravskoslezského kraje. Dalším do-
movem, ve kterém začala rozsáhlá rekonstrukce, je Nový domov Karviná. Kromě rekonstrukce ubytovací části bude 
vybudována i přístavba. Kvalitu péče zvýší i nový evakuační lůžkový výtah. Díky 65milionové investici se zvýší kapacita 
domova i pohodlí jeho uživatelů a zaměstnanců. 

22. srpna V Ostravě byla dokončena významná silniční spojka. Takzvaná prodloužená Mostní ulice propojila Hrabo-
vou s Vratimovem a napojila je na dálnici z Ostravy do Frýdku-Místku. Tato důležitá komunikace, která vznikla díky 
evropským fondům a s významným přispěním Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy a státu, odvedla 
z obytné zóny tranzitní dopravu.

29. srpna Řidiči v centru Ostravy se po dvou měsících úplné uzavírky vrátili na estakádu Bazaly. Skončila další etapa re-
konstrukce páteřní komunikace centra Ostravy, která spojuje centrum krajského města s Frýdkem-Místkem, Havířovem 
a Bohumínem. Práce budou pokračovat až do poloviny roku 2020, kdy by měla být rozsáhlá rekonstrukce estakády 
dokončena.
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ZÁŘÍ
2. září Dva tisíce prvňáčků z 80 škol na Bruntálsku a Karvinsku dostalo od Moravskoslezského kraje ekologický dárek. 
Zábavná sada děti zabaví a naučí je správně třídit odpady. Balíček pro žáky 1. tříd je součástí projektu „Intenzifikace 
odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky“.

2. září Začátek školního roku byl výjimečný pro žáky a pedagogy Střední školy teleinformatiky v Ostravě a opavské 
Obchodní akademie. Obě budovy prošly rozsáhlými rekonstrukcemi, které skončily společně s prázdninami. Školy jsou 
energeticky úspornější, také nabízejí příjemnější prostředí.

3. září Chytré technologie mají v regionu místo i ve zdravotnictví. Telemedicínský projekt Šance pro srdce vybavil paci-
enty technologiemi, které na dálku umožňují přenášet potřebné fyziologické údaje přímo k jejich ošetřujícímu lékaři. Na 
projektu Moravskoslezský kraj spolupracuje s RBP zdravotní pojišťovnou a Národním dohledovým centrem.

9. září Lidé v Moravskoslezském kraji se ve třídění odpadů stále zlepšují. Před patnácti lety vytřídil každý občan kraje 
průměrně necelých 20 kilogramů odpadu ročně, nyní už to je 47 kilogramů separovaného odpadu na každého. Soutěž 
Odpadový Oskar oceňuje nejaktivnější obce. Nejúspěšnější byly Bocanovice, Bukovec a Fulnek, který zvítězil i v rámci 
celé České republiky.

13. září V ostravských Dolních Vítkovicích byla otevřena interaktivní výstava CRASH!!!, kterou významně podpořil Mo-
ravskoslezský kraj. Tématem expozice je bezpečnost na cestách, návštěvníci se mohli vcítit do nebezpečných situací, 
do kterých se díky své neopatrnosti může na cestách během chvíle nepozornosti dostat každý.

16. září Moravskoslezský kraj vyzval k dárcovství krve. Spustil kampaň Normální je darovat, která informovala poten-
ciální dárce krve, krevních složek a kostní dřeně o tom, co to obnáší stát se dárcem. Hlavními tvářemi kampaně byli 
tenistka Petra Kvitová, atletka Simona Vrzalová nebo florbalový tým FBC Ostrava.

17. září Zaměstnanci krajského úřadu nechali auta doma, do práce přišli i pěšky. Už poosmé se tak zapojili do kampaně 
Den bez aut. Kromě zaměstnanců krajského úřadu akci podpořili také příspěvkové organizace Moravskoslezského kra-
je. Celoevropská kampaň měla tentokrát heslo „Projdi se s námi“. Vyzdvihovala zdánlivě nejobyčejnější druh dopravy, 
tedy chůzi. 

18. září Memorandum o vzájemné spolupráci a pomoci při vzniku a rozvoji nového kontejnerového terminálu ve strate-
gické mošnovské průmyslové zóně podepsal Moravskoslezský kraj a další partneři. Těmi byli Statutární město Ostrava, 
Správa železniční a dopravní cesty, společnost Concens Investments a přístav Antverpy. Nový terminál propojí region 
s jedním z největších přístavů v Evropě. 

21. a 22. září V Moravskoslezském kraji se konají Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR 2019. Tentokrát se 
nesou ve znamení akrobatických skupin a obřích letounů. 

23. září Z regionu se stane „vodíkové údolí“. Moravskoslezský kraj podporuje čistou mobilitu, budoucnost vidí ve vodí-
kové dopravě. Tato vize byla náplní odborného mezinárodního workshopu Hydrogen V4 v Dolních Vítkovicích v Ostravě. 
Zúčastnili se ho také odborníci z České vodíkové technologické platformy a zahraniční hosté zemí Visegrádské čtyřky.

23. září Slavnostní vyhlášení a předání ocenění regionálním vítězkám veřejně prospěšné soutěže Žena regionu. Celoná-
rodní soutěž je určena všem ženám, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na 



35

veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům, přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu 
a ještě při tom zvládají péči o rodinu.

24. září Dostavba prodloužené Rudné v Ostravě byla odblokována. Stavební povolení nabylo právní moci, nikdo z více 
než 150 účastníků stavebního řízení se neodvolal. Chybějících 414 metrů této komunikace se tak mohlo začít okamžitě 
stavět.

25. září Senioři v regionu dostali další kontaktní místo. Nový, už třináctý Senior Point otevřel Moravskoslezský kraj 
v Novém Jičíně. Tato kontaktní místa starším občanům nabízejí zábavu, školení, přístup k internetu, ale i bezplatné 
odborné poradenství.

28. září Krajský úřad pozval všechny zájemce na den otevřených dveří. Lidé měli příležitost prohlédnout si prostory 
hejtmanství, včetně sálu zastupitelstva či jednací síně Rady Moravskoslezského kraje, hejtman kraje hosty přivítal ve 
své kanceláři. Návštěvníky úřadu čekal bohatý zábavný program i diskuze s vedením kraje. Den otevřených dveří se na 
krajském úřadě nesl v duchu blížícího se 30. výročí sametové revoluce.

ŘÍJEN
2. října Titul Knihovna Moravskoslezského kraje si odnesla Městská knihovna Bílovec za moderní přístup k širokému 
spektru knihovnických služeb, výborně pojatému PR a propojení aktivit u příležitosti 100. výročí vzniku knihovny, které 
slavila. Soutěž pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě.

7. října Krajští radní navštívili obec Otice. V rámci výjezdního zasedání Rady Moravskoslezského kraje jednali také 
s otickými radními a se starosty Opavska.

7. října až 11. října Sílu uhelné platformy společně ukázali Moravskoslezský a Ústecký kraj na brněnském strojírenském 
veletrhu. Poprvé v historii Mezinárodního strojírenského veletrhu se prezentovaly ve společné expozici dva kraje. Před-
stavily se jako regiony s jasnou vizí a vysokým potenciálem pro technologický rozvoj.

7. října až 9. října Své projekty a plány představil Moravskoslezský kraj na veletrhu Expo Real v Mnichově. Prestižního 
evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí se zúčastnila mezinárodní komunita více než 45 
000 realitních expertů, investorů a developerů. Hlavním tématem veletrhu byly inovace a technologický rozvoj, také 
urbanizace a rozvoj měst.

8. října Efektivitu a bezpečnost zásahů trénovali moravskoslezští záchranáři na taktickém cvičení složek Integrovaného 
záchranného systému. V Mostech u Jablunkova zasahovali u simulované srážky vlaku v železničním tunelu. Akci zvládli 
s profesionální jistotou.

9. října Moravskoslezský kraj získal nejlepší možnou mezinárodní ratingovou známku. Udělila mu ji mezinárodní ratin-
gová agentura Moody‘s. Nejvyšší ratingové ohodnocení A1 kraj získal v souvislosti se zvýšením ratingu České republiky 
a také kvůli lepšímu hodnocení individuálních ekonomických faktorů kraje. Toto ohodnocení je důležité pro potenciální 
investory a rozvoj regionu. 
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11. října Ministr kultury Lubomír Zaorálek navštívil region. Hlavním tématem návštěvy byl vznik nové příspěvkové orga-
nizace státu a podpis memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu, na kterém se bude podílet stát, kraj, 
město Ostrava a Dolní Vítkovice. MUSEUM+ využije sbírky národních muzeí a prostřednictvím originálních exponátů 
seznámí návštěvníky se světem přírody, historie, techniky, designu a umění. MUSEUM+ vznikne revitalizací vysokých 
pecí číslo 4 a 6, které jsou součástí národní kulturní památky Dolní Vítkovice.

12. října Celodenní akce Den pěstounství byla opět poděkováním pro ty, kteří jsou ochotní nabídnout zázemí dětem, 
které by jinak vyrůstaly v domovech. Návštěvníci Dne pěstounství si užili zábavný program, také se mohli dozvědět 
podrobnosti o pěstounské péči. Akci pořádal Moravskoslezský kraj už potřetí, v rámci kampaně Dejme dětem rodinu.

14. října Tradiční konference Invest MORE se věnovala problematice digitálního světa. Do Ostravy se sjeli špičkoví 
odborníci na problematiku digitalizace a kyberbezpečnosti. Už pátý ročník konference pořádala pod záštitou Morav-
skoslezského kraje společnost Moravskoslezské Investice a Development.

14. října Zaměstnanci krajského úřadu se zapojili do potravinové sbírky. Potraviny pro chudé a trpící hladem sbírali 
také zaměstnanci 110 krajských příspěvkových organizací. Celkově se vybralo přes 12 a půl tuny trvanlivých potravin. 
Výtěžek sbírky rozdělovala Potravinové banka, Armáda spásy, Charita a Slezská diakonie.

16. října Na Bolt Tower v ostravských Dolních Vítkovicích bylo odhaleno Jantarové schodiště slávy. Každý rok zde 
přibydou dvě hvězdy se jmény nejvýraznějších žijících umělců Moravskoslezského kraje, držitelů Ceny Jantar za celo-
životní přínos v oblasti kultury. První hvězdy osobně odhalili letošní laureáti této ceny, zpěvačka Marie Rottrová a také 
fotograf a pedagog Jindřich Štreit. 

16. října až 17. října Dalšího jednání uhelných regionů v transformaci se v Bruselu opět zúčastnili zástupci Moravsko-
slezského kraje. Jako aktivní součást této iniciativy mají za cíl zajistit pro transformaci a rozvoj regionu nezbytné finanční 
zdroje. Celková finanční ambice na rozvoj regionu přesahuje 100 miliard korun na léta 2021-2027. K naplnění této 
částky měl přispět i vznikající Just Transition Fund.

23. října V rámci podpory zodpovědného nakládání s komunálním odpadem obdrželo 30 obcí na Bruntálsku pro své 
občany třídící sady. Deset tisíc barevných sad tašek z odolného plastu podpořilo třídění odpadu a snižování množství 
směsného komunálního odpadu.

24. října Prestižní anketa Moravskoslezská sestra 2019 zná vítězky. Rozhodlo se o nich na galavečeru v Nové aule Vy-
soké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Ocenění, které bylo opět uděleno v pěti kategoriích, má sestřičkám 
poděkovat a ocenit je za jejich náročnou práci.

25. října Na sedmisetmetrovém úseku silnice mezi Karlovicemi a Vrbnem pod Pradědem byl položen nanoasfalt. Tato 
zkušební aplikace ověří funkčnost moderní nanotechnologie na zvýšení odolnosti silnice a zpomalení stárnutí asfaltu. 
Pokud se využití nanotechnologie osvědčí, budou se v regionu využívat intenzivněji.

25. října Náš kraj navštívil velvyslanec Švýcarské konfederace J.E. pan Dominic Furgler.

LISTOPAD
4. listopadu Klienti Domova Bílá Opava dostali k užívání nový multifunkční altán. Příjemné venkovní zázemí nabídne 
prostor k odpočinku, pro společné aktivizační činnosti, ke konání různých společenských událostí a kulturních pořadů. 

6. listopadu Vyvrcholil projekt Klub ponožka, který s podporou Moravskoslezského kraje organizoval Spolek Počte-
níčko. Seniorky upletly 500 párů ponožek pro obyvatele domovů seniorů. Spolek Počteníčko propojuje kluby seniorů, 
veřejnost a domovy pro seniory mladší generaci. 

6. listopadu Řidičům v Krmelíně začal sloužit nový kruhový objezd, který vznikl místo průsečné křižovatky silnic z Krme-
lína do Kopřivnice. Kromě této okružní křižovatky kraj v roce 2019 také financoval například stavbu kruhových objezdů 
v Klimkovicích nebo v Bohumíně.

11. listopadu Soutěž Lady Business ovládlo divadlo a nanotechnologie. Držitelkami titulu pro výjimečné ženy získala 
ředitelka Divadla Mír Veronika Kusá a doktorandka Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a kanadské 
univerzity Dalhousie Barbora Kacerovská. Tyto dámy hodnotící komisi zaujaly nejen svými pracovními úspěchy, ale 
i vztahem k regionu.
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11. listopadu Mezinárodní cenu pro inovace v sociálních službách QUALITY INNOVATION AWARD získal Morav-
skoslezský kraj za projekty transformující sociální služby. V letech 2003 až 2018 realizoval Moravskoslezský kraj ve 
13 institucích více než 43 projektů za 805 milionů korun. Inovace sociálních služeb prokazatelně přinesla pozitivní 
dopad 1100 lidem s postižením. 

13. listopadu Na budovu krajského úřadu se jako připomenutí 30. výročí sametové revoluce začal promítat videoma-
pping „30 let svobody“. Po dobu dvou týdnů si tak kolemjdoucí připomněli osobnosti sametové revoluce a jejich citáty, 
ale také výjevy listopadových událostí roku 1989.

14. listopadu Osmnáctý ročník ceny Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje, kterou vyhlásilo Sdružení českých 
spotřebitelů, zná svoje vítěze. Záštitu nad soutěží převzal moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Prestižní ocenění se 
vítězům uděluje na dva roky. Potvrzuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v souladu s očekáváním spo-
třebitele. Moravskoslezský kraj projekt finančně podporuje.

15. listopadu Modernizace výuky a podpora přírodovědných technických oborů zůstává jednou z priorit kraje. Labora-
toře virtuální reality získaly střední školy v Jablunkově, Frýdku-Místku, Karviné, Opavě a Ostravě. Třicetimilionový projekt 
financovaly se spoluúčastí Moravskoslezského kraje evropské fondy.

17. listopadu Radkovská alej se rozrostla o dalších 30 mladých stromků lípy velkolisté. Moravskoslezský kraj tak po-
kračoval v obnově unikátní Radkovské aleje, která lemuje kočárovou cestu od radkovského kostela k zámku v Dubové. 
Symbolických 30 lip krajští radní zasadili v den 30. výročí sametové revoluce.

19. listopadu Umělci s handicapem si v Galerii výtvarného umění v Ostravě za svá díla převzali ceny hejtmana kraje. 
V Domě umění se v rámci projektu Svět podle nás po celý rok uskutečňovaly pravidelné výtvarné dílny pro dospělé 
s postižením zraku, nedoslýchavé, neslyšící a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.

22. listopadu Na Kozmické ptačí louky byli vypuštěni divocí koně. Třináct hřebců se volně pase na mokřadech poblíž 
Kozmic na Opavsku. Exmoorské pony zapůjčila z milovických pastvin společnost Česká krajina. Možná v budoucnu 
v ohradě přibydou i klisny a stádo se stane chovným. Koně je možné pozorovat přímo v ohradě nebo ze sedmimetrové 
pozorovatelny, která je volně přístupná.

25. listopadu Cestovatelé budou moci létat pravidelnou linkou do Varšavy. Díky dohodě v polským dopravcem LOT 
se Moravskoslezský kraj letecky propojí s více než 111 destinacemi světa. Deset letů týdně začne pravidelně létat 
v následujícím roce.

27. listopadu Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě získal nejvyšší možné ocenění v Česku za kvalitu ve ve-
řejné správě. V Národní ceně České republiky v programu Excelence, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 
a Rada kvality ČR, mu hodnotitelé udělili 5 hvězdiček a 1. místo.

28. listopadu Náhrobek Jana Zajíce na vítkovském hřbitově byl prohlášen za národní kulturní památku symbolizující boj 
za svobodu. Jeho autorem je sochař Olbram Zoubek. Moravskoslezský kraj se tak může pyšnit celkem 20 památkami, 
které jsou důležitým historickým, kulturním a duchovním dědictvím regionu.

PROSINEC
2. prosince Slavný ostravský areál Bazaly se vrátil k životu a nově bude sloužit mladým fotbalistům. Hráči Regionální 
fotbalové akademie Moravskoslezského kraje budou mít na Bazalech k dispozici hřiště s přírodní i umělou trávou, tě-
locvičnu, posilovnu, běžeckou dráhu, šatny i prostor pro regeneraci. Na přeměně stadionu se významně podílel také 
Moravskoslezský kraj.
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2. prosince Moravskoslezský kraj se stal signatářem Görlitzké deklarace. Jejím prostřednictvím 13 uhelných regionů 
společně apeluje na Evropskou komisi, aby zajistila dodatečné zdroje pro jejich dekarbonizaci v novém programovém 
období po roce 2020. Deklarace byla podepsána na Výročním politickém dialogu uhelných regionů v německém Görlitzu.

3. prosince Seniory z regionu pomohou zachraňovat obálky v ledničce. Díky krajskému projektu IN.F.Obálka, tedy 
„INformace jako Forma Ochrany“, dostalo 60 tisíc seniorů speciální obálku s osobními informacemi důležitými pro zá-
chranáře. Lednice byla pro umístění obálek zvolena jako místo, které záchranáři vždy snadno najdou.
 
3. prosince Menší obce v regionu dostaly příležitost zažádat si o příspěvek na rozvoj. Moravskoslezský kraj rozdělí 
25 milionů korun na projekty, které zlepší život místních obyvatel. Obce mohou získat čtvrtmilionovou dotaci například 
na opravy a rekonstrukce důležitých obecních staveb, občanskou vybavenost nebo místní komunikace.

6. prosince V regionu začala jezdit přímá vlaková linka z Ostravy do Štramberku. Takzvaný Štramberský express, který 
jezdí přes Příbor a Kopřivnici, pohodlně navazuje na další spoje. Moravskoslezský kraj tak ve spolupráci s Českými 
drahami odstartoval projekt Příští stanice. Cestující se mohou těšit na moderní vlaky, pohodlné a rychlé cestování do 
práce i na výlety nebo elektrizovanou železnici v regionu.

10. prosince Na spolupráci při obnově a rozvoji Skokanského areálu Jiřího Rašky se shodly Moravskoslezský kraj, 
město Frenštát pod Radhoštěm, obec Trojanovice, TJ Frenštát pod Radhoštěm a Svaz lyžařů ČR. Podepsaly memo-
randum o vzájemné spolupráci. Jejich společným cílem je aktivně hledat finanční zdroje na realizaci celkové rekonstruk-
ce areálu.

12. prosince Krajští zastupitelé rozhodli o dotacích v oblasti památkové péče. Kraj přispěje na opravy kostela sv. Vác-
lava v Opavě nebo například na rekonstrukci zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Další prostředky půjdou z krajského 
rozpočtu například na obnovu fasády kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Českém Těšíně nebo na opravu amfiteátru 
v Hukvaldech.

12. prosince Moravskoslezský kraj podpořil filmaře. Přispěl na 10 snímků, mezi kterými je například pokračování filmu 
Copak je to za vojáka. Podpořené produkce musí v regionu utratit dvojnásobek přidělené dotace a část filmu musí 
natáčet na území regionu.

17. prosince Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel další cenu. Za robotickou automatizaci procesů v soutěži 
Chytrá města pro budoucnost 2019 získal titul Chytrý region 2019. Robota Karla krajský úřad využívá pro administrativ-
ní úkony a procesy s vysokou mírou rutiny. Využíváním této technologie šetří vlastní zdroje a zároveň zkvalitňuje služby 
poskytované externím partnerům.

19. prosince V Ostravě začala jezdit propagační tramvaj Dejme dětem rodinu. Po celý rok bude upozorňovat na pěs-
tounskou péči. Moravskoslezský kraj tak pokračuje ve snaze snižovat počet dětí, které vyrůstají v dětském domově. 
Kraj nabízí budoucím pěstounům pomocnou ruku. Žadatele o náhradní rodičovství může provázet člověk, který má 
s pěstounstvím zkušenosti.

19. prosince Skončilo dlouhé desetileté čekání na dokončení prodloužené Rudné v Ostravě-Porubě. Moravskoslez-
ský kraj se úspěšně chopil role mediátora sporů mezi investorem a odpůrci stavby. Dostavba čtyřsetmetrového úseku 
prodloužené Rudné trvala necelého čtvrt roku. Zprovoznění nové silnice odklonilo provoz z Ostravy- Poruby a urychlilo 
cestování mezi Opavou a centrem Ostravy.

26. prosince až 5. ledna Moravskoslezský kraj se prezentuje v rámci nejrozsáhlejší akce roku 2019, Mistroství světa 
IIHF v ledním hokeji juniorů. 10 týmů odehrálo zápasy v halách v Třinci a v Ostravě. Díky vysoké zahraniční účasti, ale 
i mezinárodním televizním přenosům se Moravskoslezský kraj dostal do povědomí široké veřejnosti nejen mimo hranice 
regionu, ale také za hranice České republiky. 

27. prosince Skončil pátý ročník Křížovkářské ligy seniorů Moravskoslezského kraje. Tradiční soutěže v luštění křížovek 
se v regionu zúčastnilo přes tisíc seniorů. Vylosování výherců se uskutečnilo v Domově seniorů Slunečnice v Ostravě.
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Organizace Moravskoslezského kraje
Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje 

Odbor zdravotnictví

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

Odbor sociálních věcí

Benjamín, příspěvková organizace, Petřvald
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná - Fryštát
Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařov - Janovice
Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Opava – Předměstí
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava
Domov Březiny, příspěvková organizace, Petřvald
Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín
Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm
Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín
Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou
Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice
Domov NaNovo, příspěvková organizace, Studénka
Domov Odry, příspěvková organizace, Odry
Domov Příbor, příspěvková organizace, Příbor
Domov Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov
Fontána, příspěvková organizace, Hlučín
Harmonie, příspěvková organizace, Krnov – Pod Cvilínem
Náš svět, příspěvková organizace, Pržno
Nový domov, příspěvková organizace, Karviná – Nové Město
Sagapo, příspěvková organizace, Bruntál
Sírius, příspěvková organizace, Opava
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Dolní Životice

Odbor dopravy a chytrého regionu

Moravskoslezské datové centrum, příspěvkové organizace, Ostrava
Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava

Odbor kultury a památkové péče

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



41

Odbor školství, mládeže a sportu

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace
Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace
Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace
Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace
Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace
Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace
Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace
Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace
Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace
Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace
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Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace
Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace
Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek,  
příspěvková organizace
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace
Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace
Školní statek, Opava, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace
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Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace
Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88,
příspěvková organizace
Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba,
příspěvková organizace
Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace
Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace
Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17,
příspěvková organizace
Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace
Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace
Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace
Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace
Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace
Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace
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Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace
Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace
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Obchodní společnosti s majetkovou účastí
Moravskoslezského kraje

Bílovecká nemocnice, a. s.
Koordinátor ODIS s. r. o.
Letiště Ostrava, a. s. 
Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Sanatorium Jablunkov, a. s.
VaK Bruntál a.s.
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Hospodaření kraje
Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje
za rok 2019

Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2019 byl sestaven a schválen ve výši 10.284.570 tis. Kč, a to jako schod-
kový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 9.444.977 tis. Kč a financováním ve výši 839.593 tis. Kč.

V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných radou kraje k navýšení závazných ukazatelů 
rozpočtu, a to rozpočtu příjmů o 18.018.200 tis. Kč na 27.463.177 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 19.321.422 tis. Kč na 
29.605.992 tis. Kč. K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací 
z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 17.846.014 tis. Kč.

V průběhu roku 2019 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z -839.593 tis. Kč na 
-2.142.815 tis. Kč. Ve skutečnosti však dosáhlo k 31. 12. 2019 saldo příjmů a výdajů částky 598.629 tis. Kč, což je 
výsledek o 2.741.444 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů 
(především daňových) oproti výdajům a pomalejší realizací vybraných akcí (víceletých projektů) schválených v rozpočtu 
kraje.

Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)

Třída
Schválený

rozpočet
Upravený
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2019 Plnění UR (%)

PŘÍJMY celkem 9 444 977 27 463 177 27 879 472 101,5

z toho:

daňové příjmy 7 030 550 7 088 915 7 461 807 105,3

nedaňové příjmy 563 161 661 110 703 925 106,5

kapitálové příjmy 41 450 57 322 57 322 100,0

přijaté dotace 1 809 816 19 655 830 19 656 418 100,0

VÝDAJE celkem 10 284 570 29 605 992 27 280 843 92,1

z toho:

běžné výdaje 6 996 283 25 032 833 24 267 163 96,9

kapitálové výdaje 3 288 287 4 573 160 3 013 680 65,9

SALDO příjmů a výdajů -839 593 -2 142 815 598 629 x

FINANCOVÁNÍ celkem 839 593 2 142 815 -598 629 x
 

Výsledek hospodaření běžného účetního období uvedený ve Výkazu zisku a ztráty představuje zisk ve výši 
1.442.156 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo převést výsledek hospodaření roku 2019 na účet Výsledek hospoda-
ření předcházejících účetních období.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 4. 6. 2020 souhlasilo s celoročním hospodařením Moravskoslezského 
kraje za rok 2019 bez výhrad, schválilo Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2019 a Účetní závěrku 
Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2019 a Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 
31. 12. 2019 jsou uveřejněny na webových stránkách kraje (www.msk.cz).
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Srovnání hospodaření Moravskoslezského kraje v letech 2016 – 2019 (v tis. Kč) – upravený rozpočet 

Třída
Upravený rozpočet

2016 2017 2018 2019

Daňové příjmy 5 574 272 5 835 370 6 534 599 7 088 915

Nedaňové příjmy 209 183 250 090 528 583 661 110

Kapitálové příjmy 59 593 53 737 86 555 57 322

Přijaté dotace 14 562 171 14 652 223 16 584 970 19 655 830

PŘÍJMY celkem 20 405 219 20 791 419 23 734 707 27 463 177

Běžné výdaje 17 786 845 19 389 825 21 871 796 25 032 833

Kapitálové výdaje 2 321 284 3 091 749 4 275 380 4 573 160

VÝDAJE celkem 20 108 130 22 481 574 26 147 176 29 605 993

SALDO příjmů a výdajů 297 090 -1 690 155 -2 412 469 -2 142 815

FINANCOVÁNÍ celkem -297 090 1 690 155 2 412 469 2 142 815

Srovnání hospodaření Moravskoslezského kraje v letech 2016 – 2019 (v tis. Kč) – skutečnost

Třída
Skutečnost

2016 2017 2018 2019

Daňové příjmy 5 835 268 6 402 700 6 849 224 7 461 807

Nedaňové příjmy 221 208 261 212 563 850 703 925

Kapitálové příjmy 59 593 59 609 86 808 57 322

Přijaté dotace 14 534 133 14 651 604 16 584 967 19 656 418

PŘÍJMY celkem 20 650 203 21 375 125 24 084 849 27 879 472

Běžné výdaje 16 889 752 18 636 111 21 071 900 24 267 163

Kapitálové výdaje 1 192 562 1 361 573 3 075 103 3 013 680

VÝDAJE celkem 18 082 314 19 997 684 24 147 003 27 280 843

SALDO příjmů a výdajů 2 567 888 1 377 441 -62 153 598 629

FINANCOVÁNÍ celkem -2 567 888 -1 377 441 62 153 -598 629
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Struktura příjmů Moravskoslezského kraje v letech 2016-2019 (v tis. Kč)
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Struktura výdajů Moravskoslezského kraje v letech 2016-2019 (v tis. Kč)

28 000 000

24 000 000

20 000 000

16 000 000

12 000 000

8 000 000

4 000 000

0
Běžné výdaje

2016            2017            2018            2019

Kapitálové výdaje

16
 8

89
 7

52

1 
19

2 
56

2

18
 6

36
 1

11

1 
36

1 
57

3

21
 0

71
 9

00

3 
07

5 
10

3

24
 2

67
 1

63

3 
01

3 
68

0



50

Příjmy

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, 
kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpoč-
tu na rok 2019 ve výši 9.444.977 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2019 počítal kraj s příjmy v celkové výši 
27.463.177 tis. Kč. Příjmy byly plněny celkově na 101,5 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním 
daňových příjmů.

Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní (viz níže), poplatky za znečišťování ovzduší a správní poplatky. V roce 
2019 dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 7.445.020 tis. Kč. 

Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2019 (v tis. Kč) 

Daň Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31.12.2019

Plnění UR 
(%)

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 770 000 1 820 000 1 857 870 102,1

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40 000 40 000 52 143 130,4

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 140 000 140 000 175 890 125,6

Daň z příjmů právnických osob 1 450 000 1 450 000 1 638 178 113,0

Daň z příjmů právnických osob za kraje 25 300 33 464 33 464 100,0

Daň z přidané hodnoty 3 600 000 3 600 000 3 687 474 102,4

CELKEM 7 025 300 7 083 464 7 445 020 105,1
 

49+1+22+2+1+25+S
Srovnání objemu jednotlivých sdílených daní

Daň z přidané hodnoty 
49,4 %

Daň z příjmů fyzických 
osob vybíraná srážkou 
2,4 %

Daň z příjmů fyzických 
osob placená poplatníky 

0,7 %

Daň z příjmů právnických 
osob 

22 %

Daň z příjmů fyzických 
osob placená plátci 

25 %

Daň z příjmů právnických 
osob za kraje 
0,5 %
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Nedaňové příjmy

Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2019 (v tis. Kč)

Druh příjmu Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2019

Plnění 
UR (%)

Splátky půjčených prostředků od jiných organizací a od obcí 303 134 302 702 99,9

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 208 724 207 112 99,2

Příjmy z úroků 17 262 59 899 347,0

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

52 302 52 623 100,6

Příjmy z pronájmu 20 698 20 312 98,1

Přijaté sankční platby 14 848 17 760 119,6

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 12 478 12 626 101,2

Odvody příspěvkových organizací kraje 11 287 11 287 100,0

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 327 3 760 86,9

Platby za odebrané množství podzemní vody 3 473 3 542 102,0

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 054 3 180 104,1

Přijaté pojistné náhrady 3 068 3 109 101,3

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 594 3 108 86,5

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2 761 2 800 101,4

Přijaté neinvestiční dary 100 100 100,0

Kurzové rozdíly v příjmech 0 5 x

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem 661 110 703 925 106,5

Kapitálové příjmy

Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2019 (v tis. Kč) 

Druh příjmu Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2019 Plnění UR (%)

Příjmy z prodeje pozemků 26 165 26 165 100,0

Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí 14 688 14 688 100,0

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dld. majetku 20 20 100,0

Ostatní investiční příjmy 16 450 16 450 100,0

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem 57 322 57 322 100,0
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Přijaté dotace
Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2019 (v tis. Kč)

Poskytovatel dotace Přijato v roce 2019

Kapitola státního rozpočtu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 15 434 915

z toho EDS: 175
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 183 525

Ministerstvo dopravy 216 176
Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 297 149

z toho EDS: 8 572
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 343 483

Ministerstvo pro místní rozvoj 812 677
z toho EDS: 2 532

z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 810 145
Ministerstvo financí 149 563

z toho Souhrnný dotační vztah 143 206
z toho EDS: 2 109

Ministerstvo životního prostředí 443 975
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 443 975

Ministerstvo zemědělství 3 418
z toho EDS: 3 272

Ministerstvo vnitra 4 809
Ministerstvo zdravotnictví 26 599

z toho EDS: 1 295
Ministerstvo kultury 12 724

z toho EDS: 1 378
Státní fond životního prostředí 24 698
Státní fond dopravní infrastruktury 120 627
Úřad vlády České republiky 415
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 19 547 744

Ostatní zdroje: 
Národní fond 596

z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 596
Cizí státy 670

z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 192
Zahraniční instituce 9 706

z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 9 706
Kraje v rámci ČR 16 336
Obce v rámci ČR 109 624

z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 31 391
CELKEM ostatní zdroje 136 931
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 19 684 675

z toho EDS: 19 334
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 823 013 

Z celkově přijatých dotací v roce 2019 v objemu 19.684.675 tis. Kč byly prostředky ve výši 28.257 tis. Kč v souladu 
s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2019 do rozpočtu poskytovatelů. Z tohoto důvodu se skutečné plnění 
příjmů z přijatých dotací o tuto částku snížilo a činí 16.656.418 tis. Kč.
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Financování

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

Pro rok 2019 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představoval 
částku 839.593 tis. Kč). Schválený rozpočet financování kraje na rok 2019 byl především postaven na zapojení části 
zůstatku hospodaření roku 2018 ve výši 970.534 tis. Kč (z toho na účtu termínovaných vkladů ve výši 946.000 tis. Kč), 
na přijetí dlouhodobých půjčených prostředků ve výši 843.705 tis. Kč, na přídělech do peněžních fondů a zapojení 
fondů do rozpočtu kraje v celkové výši 17.502 tis. Kč a dále splacením půjčených prostředků ve výši 992.148 tis. Kč. 
Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná. Od počátku roku 
2019 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 2018, tak ve vztahu k objemu 
přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2019 (v tis. Kč) 

Financování
Schválený 

rozpočet 
2019

Upravený 
rozpočet 

2019
Skutečnost 

k 31.12. 2019
Zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového 
hospodaření roku 2018 / změna stavu prostředků na účtech bez 
zohlednění termínovaných vkladů 24 534 1 793 312 -394 405
Peněžní fondy - příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do 
rozpočtu celkem 17 502 -322 134 -322 134
z toho:
zapojení Fondu životního prostředí MSK 13 500 15 435 15 435
zapojení Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA 0 208 000 208 000
zapojení Fondu pro financování strategických projektů MSK 80 030 80 030 80 030
příděl do Fondu životního prostředí MSK 0 -10 524 -10 524
příděl do Fondu sociálních služeb -44 004 -47 131 -47 131
příděl do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA -32 024 -206 405 -206 405
příděl do Fondu pro financování strategických projektů MSK 0 -361 540 -361 540
Čerpání úvěrů celkem 843 705 1 952 860 1 843 576
z toho:
čerpání úvěru ČSOB 107 248 158 545 134 218
čerpání úvěru UCB 736 457 784 615 699 658
čerpání úvěru UCB II 0 1 009 700 1 009 700
Splátky úvěrů a návratných finančních prostředků celkem -992 148 -1 777 379 -1 775 623
z toho:
úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -245 000 -1 254 714 -1 254 714
úhrada splátky jistiny úvěru od ČSOB -497 823 -306 679 -305 505
úhrada splátky části úvěru od UCB -249 325 -215 985 -215 404
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity celkem 946 000 496 156 50 000
z toho:
příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů (ze zůstatku finanč-
ních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018) 946 000 946 156 8 865 000
výdej prostředků na účty termínovaných vkladů 0 -450 000 -8 815 000
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 -43
CELKEM 839 593 2 142 815 -598 629

Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2019 dosáhla 2.184 mil. Kč, což je 
o 68 mil. Kč více než v roce 2018.
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Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

Poskytovatel úvěru Nesplacená výše 
úvěru k 31. 12. 2019

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

460 286

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

229 828

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

484 254

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

1 009 700

CELKEM 2 184 068
 

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

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service, který je využíván při přehodnocování mezinárodní-
ho ratingu kraje, je vyjádřen jako podíl dluhu (tj. hodnota všech ve skutečnosti krajem načerpaných a nesplacených 
úvěrů) k provozním příjmům kraje (tj. příjmům daňovým, nedaňovým a neinvestičním dotacím). Pro udržení ratingu 
kraje na současné úrovni A1 je zástupci této společnosti doporučováno dlouhodobě nepřekročit hodnotu cca 20 %. 
K 31. 12. 2019 dosáhl tento ukazatel hodnoty 8,2 % (k 31. 12. 2018 to bylo 9,2 %).

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

Výpočet u tohoto pravidla je tedy obdobný jako u ukazatele zadluženosti dle Moody´s, pouze celkový dluh porovnává 
k průměru všech příjmů kraje za poslední 4 rozpočtové roky. K 31. 12. 2019 dosáhl tento ukazatel hodnoty 9,3 % 
(k 31. 12. 2018 to bylo 9,9 %).
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Výdaje

Výdaje Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na běžné a kapitálové. Celkové 
výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2019 ve výši 10.284.570 tis. Kč. 
Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2019 výše 29.605.992 tis. Kč, z toho běžných výdajů 25.032.833 tis. Kč 
a kapitálových výdajů 4.573.160 tis. Kč. Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu 
a zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2018.

Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2019 (v tis. Kč) 

Druh výdaje Schválený 
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost 
k 31.12.2019

Plnění
UR (%)

Běžné výdaje 6 996 283 25 032 833 24 267 163 96,9

Kapitálové výdaje 3 288 287 4 573 160 3 013 680 65,9

VÝDAJE celkem 10 284 570 29 605 992 27 280 843 92,1
 

Struktura skutečných výdajů Moravskoslezského kraje v roce 2019

11+89+SKapitálové výdaje 
11 %

Běžné výdaje
89 %
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Dle odvětvového třídění rozpočtové skladby byly výdaje Moravskoslezského kraje v roce 2019 čerpány ve struktuře 
uvedené v následující tabulce.

Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2019 (v tis. Kč) 

Odvětví Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2019

Plnění
UR (%)

Doprava a chytrý region 3 552 607 3 723 949 3 593 030 96,5

Krizové řízení 212 858 268 829 211 180 78,6

Kultura 823 647 849 421 600 388 70,7

Prezentace kraje a ediční plán 50 002 57 360 44 540 77,6

Regionální rozvoj 223 812 248 120 202 778 81,7

Cestovní ruch 80 075 122 002 95 463 78,2

Sociální věci 992 578 3 137 355 2 722 076 86,8

Školství 1 488 606 17 392 014 17 062 379 98,1

Územní plánování a stavební řád 3 745 3 322 1 155 34,7

Zdravotnictví 1 334 863 1 565 402 1 420 948 90,8

Životní prostředí 492 560 873 337 489 878 56,1

Finance a správa majetku 332 549 667 359 211 451 31,7

Vlastní správní činnost kraje a činnost zastu-
pitelstva kraje

696 668 697 520 625 577 89,7

VÝDAJE celkem 10 284 570 29 605 992 27 280 843 92,1

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

Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle účelu v roce 2019 (v tis. Kč) 

Účel Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutečnost 
k 31. 12. 2019

Plnění
UR (%)

Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 4 061 078 16 690 213 15 857 548 95,0

Příspěvek na provoz příspěvkovým 
organizacím

2 746 121 7 890 637 7 888 701 100,0

Návratná finanční výpomoc 
příspěvkovým organizacím

223 958 259 393 177 986 68,6

Reprodukce majetku kraje vyjma akcí 
spolufinancovaných z evropských 
finančních zdrojů

1 148 153 1 757 813 1 188 232 67,6

Akce spolufinancované z evropských 
finančních zdrojů

2 105 260 3 007 937 2 168 377 72,1

VÝDAJE celkem 10 284 570 29 605 992 27 280 843 92,1

V rámci výdajů na samosprávné a jiné činnosti jsou zařazeny ostatní výdaje, které nelze zařadit mezi zbývající 4 účely; 
jedná se např. o výdaje na dopravní obslužnost, které v roce 2019 činily 1.780.940 tis. Kč. Dále byly v roce 2019 vyčle-
něny finanční prostředky na 44 dotačních programů, v rámci kterých byly poskytnuty dotace ve výši 2.418.656 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 2019 byly vyčerpány ve výši 2.168.377 tis. Kč a zahrnují výdaje na 154 individuálních 
projektů, jejichž žadatelem byl Moravskoslezský kraj, případně jeho příspěvková organizace v úzké spolupráci s Morav-
skoslezským krajem (1.921.596 tis. Kč, viz tabulka níže), výdaje za projekty samostatně realizované příspěvkovými or-
ganizacemi v odvětví školství, zdravotnictví a sociálních věcí (210.260 tis. Kč), výdaje na přípravu projektů, které nejsou 
v rozpočtu kraje rozpočtovány jako individuální projekty (33.110 tis. Kč) a výdaje zejména na úhradu sankcí plynoucích 
z realizovaných projektů v předchozím programovacím období (3.411 tis. Kč). 

Celkové výdaje v roce 2019 na akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového 
období 2014–2020 dle operačních programů (v tis. Kč) 

Předpoklad financování z operačního programu Počet akcí Upravený rozpočet Skutečnost

Integrovaný regionální operační program 66 1 189 550 1 065 807

Operační program Životní prostředí 43 933 062 571 134

Operační program Zaměstnanost 24 519 503 218 309

Operační programy Přeshraniční spolupráce 10 13 107 6 162

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 4 58 796 36 756

Operační program Potravinové a materiální pomoci 2 24 152 18 905

Operační program Technická pomoc 1 4 197 4 078

Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost

1 200 0

URBAN INNOVATIVE ACTIONS 1 676 70

Komunitární programy 2 513 375

CELKEM 154 2 743 756 1 921 596 
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Peněžní fondy

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
měl kraj k 31. 12. 2019 zřízeno 6 peněžních fondů, a to Sociální fond, Zajišťovací fond, Fond návratných finančních 
zdrojů JESSICA, Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, Fond sociálních služeb a Fond 
životního prostředí Moravskoslezského kraje.

Sociální fond
Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského 
úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce.
Konečný stav fondu k 31. 12. 2019 po zúčtování: 4.170 tis. Kč

Zajišťovací fond
Hlavním účelem fondu je vytvořit účelové zdroje zejména pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neoče-
kávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také ha-
váriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (krizové situace) a vyžadují provedení záchranných, 
likvidačních či rekonstrukčních prací. Účelem fondu je rovněž snaha o zabezpečení financování neočekávaných výdajů 
kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy a dále na 
krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských 
finančních zdrojů.
Konečný stav fondu k 31. 12. 2019: 104.277 tis. Kč

Fond návratných finančních zdrojů JESSICA
Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování projektů rozvoje obcí a měst v Moravskoslezském kraji.
Konečný stav fondu k 31. 12. 2019:  205.325 tis. Kč

Fond pro financování strategických projektů
Moravskoslezského kraje
Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování významných projektů Moravskoslezského kraje realizovaných 
z vlastních prostředků kraje, spolufinancovaných ze státního rozpočtu, z národních fondů, z evropských finančních 
zdrojů, případně k předfinancování národního či evropského podílu těchto významných investičních projektů, u kterých 
rozhodlo zastupitelstvo kraje o financování z fondu.
Konečný stav fondu k 31. 12. 2019: 882.398 tis. Kč

Fond sociálních služeb
Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních 
služeb, na rozvojové akce kraje a na spolufinancování projektů v oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.
Konečný stav fondu k 31. 12. 2019: 152.787 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 Mo-
ravskoslezského kraje.
Konečný stav fondu k 31. 12. 2019: 22.808 tis. Kč
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Hospodaření s majetkem
Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje vedený v rozvaze kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku 
kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl k 31. 12. 2019 ve 
výši 56.442.765 tis. Kč. Přehled tohoto majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce.

Přehled majetku kraje v roce 2019 (v tis. Kč) 

Druh majetku
Kraj jako 

účetní 
jednotka

Příspěvkové 
organizace 

kraje
Celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 266 997 359 242 626 240

z toho:
• software (SU 013) 203 512 258 676 462 188
• ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 014, 018, 019, 041 ,051) 63 485 100 566 164 051

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 180 703 256 564 437 268

Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 86 294 102 678 188 972

Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 6 198 528 53 157 458 59 355 986

z toho:
• nemovitosti (SU 031 a SU 021) 3 264 108 42 563 817 45 827 925
• věci movité (SU 022 a 028) 1 711 242 9 972 466 11 683 709
• nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 1 125 595 600 067 1 725 662
• ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 029, 032, 036) 97 582 21 108 118 689

Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku 1 654 571 15 281 197 16 935 768

Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek - netto) 4 543 957 37 876 261 42 420 218

Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách - brutto) 1 254 980 300 1 255 280

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku 261 729 0 261 729

Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek) 993 251 300 993 551

Dlouhodobé pohledávky 1 838 451 2 448 1 840 898

Oprávné položky k dlouhodobým pohledávkám 0 0 0

Dlouhodobé pohledávky (po zohlednění opravných položek - netto) 1 838 451 2 448 1 840 898

STÁLÁ AKTIVA (po zohlednění oprávek a opravných položek - netto) 7 461 953 37 981 687 45 443 639

Zásoby (v pořizovacích cenách - brutto) 1 508 340 984 342 492

Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách - brutto) 2 785 980 1 138 453 3 924 434

Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 4 384 708 2 379 939 6 764 647

Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám 25 632 6 815 32 447

OBĚŽNÁ AKTIVA (po zohlednění opravných položek - netto) 7 146 564 3 852 561 10 999 125

Aktiva celkem (v pořizovacích cenách - brutto) 16 731 153 57 378 823 74 109 976
AKTIVA celkem (po zohlednění celkových oprávek a opravných 
položek - netto) 14 608 517 41 834 247 56 442 765
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Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2019 následujícími způsoby:
 > z prostředků účasti státu v rámci programového financování reprodukce majetku (EDS)
 > z účelových prostředků státního rozpočtu
 > z evropských zdrojů
 > z rozpočtu kraje
 > formou darování
 > formou bezúplatných převodů

Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k hospodaření dle vymezení 
v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek v pořizo-
vacích cenách v následující struktuře:
 ︳ dlouhodobý nehmotný majetek 359.242 tis. Kč
 ︳ dlouhodobý hmotný majetek 53.157.458 tis. Kč
 ︳ dlouhodobý finanční majetek 300 tis. Kč
 ︳ dlouhodobé pohledávky 2.448 tis. Kč

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

Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2019 (v tis. Kč) 

Druh majetku Stav k 31. 12. 2018 Přírůstky/úbytky Stav k 31. 12. 2019

Stavby 36 624 189 1 322 953 37 947 142

Pozemky 4 592 589 24 085 4 616 675

Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 41 216 778 1 347 039 42 563 817

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 275 0 275

Software 172 498 86 178 258 676

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 96 042 1 164 97 206

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 6 633 913 224 674 6 858 587

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 985 270 129 060 3 114 329

Ocenitelná práva 359 382 742

Kulturní předměty 15 920 4 737 20 657

Dlouhodobý movitý majetek celkem 9 904 277 446 195 10 350 473

DLOUHODOBÝ MAJETEK celkem 51 121 056 1 793 234 52 914 290
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Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 
2019 dle odvětví (v tis. Kč) 

Druh majetku

Odvětví

Celkemdoprava 
a chytrý 

region
kultura sociální 

věci školství zdravotnictví

Stavby 20 045 641 709 813 2 352 059 8 185 956 6 653 672 37 947 142

Pozemky 3 921 833 33 211 57 550 525 935 78 146 4 616 675

Dlouhodobý nemovitý 
majetek celkem 23 967 474 743 024 2 409 609 8 711 891 6 731 818 42 563 817

Nehmotné výsledky 
výzkumu a vývoje 0 0 70 0 205 275

Software 98 8 448 419 27 201 222 511 258 676

Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek 12 745 3 965 6 433 61 645 12 418 97 206

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

1 128 444 146 955 273 133 1 416 006 3 894 050 6 858 587

Ostatní dlouhodobý 
hmotný majetek 48 321 82 866 348 466 1 937 409 697 267 3 114 329

Ocenitelná práva 0 669 0 73 0 742

Kulturní předměty 0 10 981 812 5 290 3 575 20 657

Dlouhodobý movitý 
majetek celkem 1 189 608 253 884 629 332 3 447 623 4 830 026 10 350 473

DLOUHODOBÝ 
MAJETEK celkem 25 157 082 996 908 3 038 941 12 159 514 11 561 844 52 914 290
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Hospodaření organizací založených 
a zřízených krajem
Hospodaření příspěvkových organizací

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

Ke dni 31. 12. 2019 byl kraj zřizovatelem 222 příspěvkových organizací. V roce 2019 nebyla zřízena, sloučena ani 
zrušena žádná příspěvková organizace. V roce 2019 došlo pouze k přesunu dvou příspěvkových organizací z odvětví 
zdravotnictví do odvětví sociálních věcí (Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, a Dětské cent-
rum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Opava).

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

Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví v roce 2019 

Odvětví

Výsledek hospodaření

Výnosy 
celkem 

v tis. Kč

Náklady 
celkem 

v tis. Kč

počet organizací v tis. Kč

kladný/ 
vyrovnaný

záporný kladný/ 
vyrovnaný

záporný

Doprava
a chytrý region

948 867 946 711 3 - 2 156 -

Kultura 339 848 345 197 5 2 584 -5 932

Sociální věci 1 291 578 1 289 208 22 - 2 369 -

Školství 6 338 936 6 320 591 182 - 18 345 -

Zdravotnictví 7 435 689 7 505 559 3 5 12 694 -82 564

CELKEM 16 354 918 16 407 266 215 7 36 148 -88 496

Záporného výsledku hospodaření dosáhly tyto příspěvkové organizace:
 ︳ Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, ve výši -3.366 tis. Kč
 ︳ Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, ve výši -2.566 tis. Kč
 ︳ Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši -5.485 tis. Kč
 ︳ Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, ve výši -26.709 tis. Kč
 ︳ Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši -9.269 tis. Kč
 ︳ Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, ve výši -30.395 tis. Kč
 ︳ Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, ve výši -10.706 tis. Kč
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Záporné výsledky hospodaření byly po schválení radou kraje organizacemi převedeny na účet Výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období. 

Příspěvkovým organizacím kraje byly z rozpočtu kraje poskytnuty k financování jejich provozní činnosti a v souvislosti 
s jejich investiční činností v roce 2019 finanční prostředky v úhrnné výši 9.183.364 tis. Kč.

Objem prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v roce 2019 (v tis. Kč) 

Odvětví Příspěvek na provoz Investiční příspěvek 
do fondu investic Celkem

Doprava
a chytrý region

844 444 139 528 983 972

Kultura 295 131 31 916 327 047

Sociální věci 726 707 10 555 737 262

Školství 5 744 131 181 955 5 926 086

Zdravotnictví 761 523 447 474 1 208 997

CELKEM 8 371 937 811 427 9 183 364
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Hospodaření obchodních společností s majetkovou
účastí kraje

Moravskoslezský kraj měl k 31. 12. 2019 účast v níže uvedených obchodních společnostech.

Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje

Název IČ % podíl kraje Výsledek hospodaření v tis. Kč

Letiště Ostrava, a. s. 26827719 100,0 -4 943

Koordinátor ODIS, s. r. o. 64613895 50,0 361

Moravskoslezské Investice
a Development, a.s. 

47673168 100,0 5 710

Moravskoslezské inovační centrum 
Ostrava, a.s. 

25379631 45,0 -368

VaK Bruntál a.s. 47675861 0,0015 6 522

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 02995832 100,0 550

Bílovecká nemocnice, a. s. 26865858 100,0 150

Sanatorium Jablunkov, a. s. 27835545 100,0 1 876

Obchodní společnosti v odvětví dopravy a chytrého regionu

Letiště Ostrava, a.s.
Celková výše základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s., k 31. 12. 2019 uvedená v obchodním rejstříku činila 
476.955 tis. Kč. Podíl kraje na základním kapitálu činí 100 %.

Koordinátor ODIS, s.r.o.
Základní kapitál dle obchodního rejstříku k 31. 12. 2019 činil 920 tis. Kč, podíl kraje je 460 tis. Kč. 

Hospodaření obchodních společností v odvětví dopravy a chytrého regionu za rok 2019 (v tis. Kč)

Ukazatel Pohledávky 
celkem

Závazky 
celkem Výnosy Náklady Výsledek 

hospodaření

Letiště Ostrava, a.s. 27 929 1 012 864 287 912 292 855 -4 943

Koordinátor ODIS, s.r.o. 11 978 27 443 58 198 57 837 361

Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 
Celková výše základního kapitálu společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., k 31. 12. 2019 činila 
15.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Moravskoslezské	inovační	centrum	Ostrava,	a.s.
Celková výše základního kapitálu společnosti zapsaná ke dni 31. 12. 2019 činila 14.000 tis. Kč, podíl kraje na základ-
ním kapitálu je 45 %.

VaK Bruntál, a.s.
Základní kapitál obchodní společnosti k 31. 12. 2019 činil 662.083 tis. Kč, majetkový podíl Moravskoslezského kraje 
představuje 0,0015 %.
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Hospodaření obchodních společností v odvětví regionálního rozvoje za rok 2019 (v tis. Kč)

Ukazatel Pohledávky 
celkem

Závazky 
celkem Výnosy Náklady Výsledek 

hospodaření

Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 1 259 4 434 35 552 29 842 5 710

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 25 468 39 801 51 075 51 443 -368

VaK Bruntál a.s. 32 998 50 819 104 091 97 569 6 522

Obchodní společnost v odvětví cestovního ruchu

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2019 činil 16.000 tis. Kč, podíl kraje na základním 
kapitálu je 100 %.

Hospodaření obchodní společnosti v odvětví cestovního ruchu za rok 2019 (v tis. Kč)

Ukazatel Pohledávky 
celkem

Závazky 
celkem Výnosy Náklady Výsledek 

hospodaření

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 2 800 491 9 958 9 408 550

Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Bílovecká nemocnice, a.s.
Základní kapitál společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. k 31. 12. 2019 činil 73.800 tis. Kč, podíl kraje na základním 
kapitálu je 100 %. 

Sanatorium Jablunkov, a.s.
Základní kapitál společnosti Sanatorium Jablunkov, a. s. k 31. 12. 2019 činil 212.455 tis. Kč, podíl kraje na základním 
kapitálu tvoří 100 %. 

Hospodaření obchodních společností v odvětví zdravotnictví za rok 2019 (v tis. Kč)

Ukazatel Pohledávky 
celkem

Závazky 
celkem Výnosy Náklady Výsledek 

hospodaření

Bílovecká nemocnice, a.s. 11 289 33 650 136 864 136 714 150

Sanatorium Jablunkov, a.s. 17 935 15 333 102 603 100 727 1 876
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Shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření 
 
Ustanovení 

zákona 
č. 420/2004 

Sb. 
Předmět přezkoumání Výsledek  

přezkoumání 

§ 2 odst. 1 
písm. a) 

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

§ 2 odst. 1 
písm. b) 

finanční operace, týkající se tvorby a použití 
peněžních fondů A 

§ 2 odst. 1 
písm. c) 

náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního 
celku A 

§ 2 odst. 1 
písm. d) 

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

A 

§ 2 odst. 1 
písm. e) 

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

§ 2 odst. 1 
písm. f) 

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

A 

§ 2 odst. 1 
písm. g) 

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

A 

§ 2 odst. 2 
písm. a) 

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví 
územního celku A 

§ 2 odst. 2 
písm. b) 

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

§ 2 odst. 2 
písm. c) 

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

A 

§ 2 odst. 2 
písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi A 

§ 2 odst. 2 
písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob A 

§ 2 odst. 2 
písm. f) 

zastavování movitých a nemovitých věcí ve 
prospěch třetích osob A 

§ 2 odst. 2 
písm. g) 

zřizování věcných břemen k majetku územního 
celku A 

§ 2 odst. 2 
písm. h) účetnictví vedené územním celkem A 

§ 2 odst. 2 
písm. i) 

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

A 

A … nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
B … byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod C 
C … byly zjištěny nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 
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Přezkoumání hospodaření (dále také „přezkoumání“) bylo vykonáno na základě 
ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 420/2004 Sb.“) 
 
Přezkoumávající orgán: Ministerstvo financí, odbor 17 – Kontrola 
 
Přezkoumaný územní celek:  Moravskoslezský kraj  (dále také „kraj“) 
 
Předmět kontroly: přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. 
 
Přezkoumané období: rok 2019 
 
Zahájení přezkoumání hospodaření:  
Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 9. 7. 2019 doručením oznámení 
v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“), ve 
spojení s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., č. j.  
MF-16592/2019/1704-3 ze dne 9. 7. 2019. 
 
Přezkoumání hospodaření na místě: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava  

1. dílčí přezkoumání hospodaření od 14. 10. 2020 do 25. 10. 2020 
2. dílčí přezkoumání hospodaření od 17. 2. 2020 do 21. 2. 2020 a od 2. 3. 2020 

do 6. 3. 2020 
 
V rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření byla vykonána v souladu 
s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb. kontrola hospodaření a nakládání 
s majetkem a příspěvky, které kraj poskytl zřízené příspěvkové organizaci 
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, 
v Karviné, Vydmuchov 209/8. 

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na základě pověření k přezkoumání 
hospodaření vydaného ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. 
a ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb. ředitelem odboru 17 – Kontrola, pod 
č. j. MF-16592/2019/1704-2 dne 9. 7. 2020, včetně dodatku č. 1 č. j.  
MF-16592/2019/1704-6 dne 3. 9. 2019 a Dodatek č. 2 pod č. j.  
MF-16592/2019/1704-19 dne 10. 12. 2019. 
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Přezkoumání hospodaření vykonali: 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Ing. Ivana Smolková 
kontroloři: Ing. Zdeňka Kičmerová, DiS. 
 Ing. Iveta Králová  
 Zdeňka Mořkovská 
  
Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření 
Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření kraje, tvořící 
součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
vymezené ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. a dále údaje vymezené 
ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž výčet je uveden na straně 2 
ve shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření. 

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

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

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

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

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

 
Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo ověřováno dodržování povinností 
vyplývajících zejména z právních předpisů uvedených v příloze B, která je nedílnou 
součástí zprávy. 
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Kontrola plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků 
zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 

Kontrola opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků nebyla provedena, neboť dle 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyly v předcházejících 
obdobích zjištěny chyby a nedostatky.  
 
Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2019 

Při dílčích přezkoumáních hospodaření kraje nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.  
 
 

Závěr  
Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2019, vykonaného 
ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. 
Rizika, které mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 420/2004 Sb. 
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 
4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
 
 
Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. 
za rok 2019 
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku 
na celkovém majetku kraje:  
 
a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje 0,67 % 
b) podíl závazků na rozpočtu kraje 4,60 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje 0 % 
 
Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 
za rok 2019 
Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
 
 
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 255/2012 Sb. bylo uplynutí lhůty pro podání písemného stanoviska k návrhu 
zprávy dne 6. 4. 2020. 
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Praha 
 
Podpisy kontrolorů: 
 
Mgr. Ing. Ivana Smolková  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 
Ing. Zdeňka Kičmerová, DiS.  

 

Ing. Iveta Králová   

 

Zdeňka Mořkovská  

 

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

hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2019 
B – Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání 

hospodaření ověřováno 
 
 
Rozdělovník: 
1x Ministerstvo financí 
1x Moravskoslezský kraj 
 

Ing. Mgr. Ivana 
Smolková

Digitálně podepsal Ing. Mgr. Ivana Smolková 
DN: cn=Ing. Mgr. Ivana Smolková, sn=Smolková, 
givenName=Ivana, c=CZ, ou=16082, ou=Letenská 15, 118 10 
PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí, o=Česká republika - 
Ministerstvo financí, serialNumber=ICA - 10510408 
Datum: 2020.04.15 12:50:32 +02'00'

Ing. Zdeňka 
Kičmerová DiS.

Digitálně podepsal Ing. Zdeňka Kičmerová DiS. 
DN: cn=Ing. Zdeňka Kičmerová DiS., sn=Kičmerová, 
givenName=Zdeňka, c=CZ, ou=14686, 
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo 
financí, o=Česká republika - Ministerstvo financí, 
serialNumber=ICA - 10525736 
Datum: 2020.04.15 13:13:48 +02'00'

Zdeňka 
Mořkovská

Digitálně podepsal Zdeňka Mořkovská 
DN: cn=Zdeňka Mořkovská, sn=Mořkovská, 
givenName=Zdeňka, c=CZ, ou=15020, ou=Letenská 15, 
118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí, o=Česká 
republika - Ministerstvo financí, serialNumber=ICA - 
10512047 
Datum: 2020.04.15 13:35:47 +02'00'

Ing. Iveta 
Králová

Digitálně podepsal Ing. Iveta Králová 
DN: cn=Ing. Iveta Králová, sn=Králová, 
givenName=Iveta, c=CZ, ou=15024, ou=Letenská 15, 
118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí, o=Česká 
republika - Ministerstvo financí, serialNumber=ICA - 
10510415 
Datum: 2020.04.15 14:00:42 +02'00'
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SUB-SOVEREIGN 

RATINGOVÁ ZPRÁVA 
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Aktualizace kreditní analýzy 

Shrnutí 

Kreditní profil Moravskoslezského kraje (MSK, A1 stabilní) odráží nízké zadlužení, solidní provozní 
hospodaření, vysoké hotovostní rezervy kraje a střední pravděpodobnost, že vláda České republiky 
(Aa3, stabilní) poskytne mimořádnou pomoc za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. 
Solidní provozní hospodaření je úzce propojeno s růstem národní ekonomiky, přičemž uvážené 
řízení rozpočtu dále posiluje kapacitu samofinancování kraje. Kreditní profil MSK je limitován 
rozsáhlým investičním plánem, který vytváří tlak na hospodaření kraje. 

Rychle se šířící koranovirová nákaza představuje, ve spojení se zhoršením globálního světového 
výhledu a propadu cen finančních aktiv a ropy, kreditní tlak na všechny světové regionální a místní 
samosprávy, včetně Moravskoslezského kraje. 

Graf 1 
Provozní výsledek hospodaření a saldo rozpočtu se pravděpodobně zhorší kvůli dopadům 
koronaviru 

 
Pozn: 2021-22 odhady Moody‘s 
Zdroj: Moravskoslezský kraj, Moody’s Investors Service 
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» Zadluženost zůstane na nízké úrovni i v letech 2020-21 

» Vysoké hotovostní rezervy 
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» Investiční potřeby mohou do budoucna ovlivnit dosavadní dobré finanční výsledky kraje
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Ratingový výhled 
Stabilní výhled ratingu odráží předpoklad Moody’s, že provozní hospodaření kraje, vysoké hotovostní rezervy a nízké zadlužení zůstanou 
stabilní i během následujících 12 až 18 měsíců. Výhled také reflektuje institucionální, makroekonomické a finanční vazby na centrální 
vládu a stabilní výhled ratingu státu. 

Co by mohlo rating – ZVÝŠIT 
Další posílení stávajících výsledků provozního a celkového hospodaření kraje, případně zvýšení ratingu České republiky by mohlo mít 
pozitivní dopad na rating. 

Co by mohlo rating – SNÍŽIT 
Zhoršení hrubého provozního přebytku společně s poklesem likvidity a růstem zadlužení by mohly vést k tlaku na současný rating. Dále 
pak zhoršení úvěrového profilu České republiky by mohlo mít za následek tlak na snížení ratingu. 

Základní ukazatele 
Tabulka 1 

Moravskoslezský kraj 

(k 31. prosinci) 2015 2016 2017 2018 2019 

Regionální HDP na obyvatele/celostátní HDP na obyvatele (%) 83,0 83,0 82,4 83,5 84,6 

Čistý přímý a nepřímý dluh/Provozní příjmy (%) 22,9 11,6 10,6 9,9 8,9 

Splátky dluhu/Provozní příjmy (%) 8,2 9,5 1,0 3,0 6,8 

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

Hrubý provozní výsledek/Provozní příjmy (%) 3,3 8,3 8,3 6,8 6,7 

Saldo rozpočtu/Celkové příjmy (%) -8,8 12,4 6,4 -0,3 2,1 

Hotovost a krátkodobé investice/Čistý přímý a nepřímý dluh (%) 46,4 122,6 172,0 166,2 189,7 

Kapitálové výdaje/Celkové výdaje (%) 21,2 6,6 6,8 12,7 11,0 

Hotovost a krátkodobé investice/Provozní výdaje (%) 11,0 15,5 19,8 17,6 18,1 
Zdroj: Moravskoslezský kraj, Český statistický úřad, Moody’s Investors Service 

Podrobné zdůvodnění uděleného ratingu 

Kreditní profil Moravskoslezského kraje vyjádřený ratingem na úrovni A1 a stabilním výhledem, je kombinací (1) základního úvěrového 
hodnocení (Baseline Credit Assessment, BCA) subjektu na úrovni a1 a střední pravděpodobností podpory ze strany vlády za účelem 
předejít akutnímu nedostatku likvidity. 

Základní úvěrové hodnocení  
SOLIDNÍ PROVOZNÍ HOSPODAŘENÍ 
V roce 2019 dosáhly běžné příjmy Moravskoslezského kraje 26 mld. Kč a zaznamenaly tak nárůst o 15 % v porovnání s rokem 2018. 
Hlavními faktory růstu příjmů byly nárůsty státních transferů na pokrytí platů v oblastech školství a sociálních služeb a také nárůst 
inkasa sdílených daní, zejména pak daně z příjmu právnických osob a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (DPPO a DPFO). 
Vyšší výběr daní byl tažen růstem české ekonomiky (reálný růst o 2,6 % v roce 2019). Moravskoslezský kraj také obdržel splátky od 
lokálních organizací ve výši 510 mil. Kč, včetně jednorázové splátky programu Jessica na podporu regionálního podnikání. 

Pro rok 2020 očekáváme propad hrubé provozní marže kraje k hladině 2% provozních příjmů, v porovnání s 6,7 % dosažených v roce 
2019. Toto zhoršení bude způsobeno rozšířením koronavirové nákazy, která se negativně promítne do národního HDP (reálný pokles o 
4,1 % v roce 2020 dle dubnového odhadu Moody‘s) a ovlivní výběr sdílených daní. Zároveň také očekáváme navýšení provozních 
výdajů, zejména do oblastí zdravotnictví a sociálních služeb. Transfery sice meziročně vzrostou, potom co vláda schválila zvýšení platů 
učitelů, nicméně jsou většinou účelově vázané a kraj je nemůže využít na pokrytí jiných výdajů. V důsledku očekávaného zhoršení 
provozního hospodaření plánuje MSK omezit poskytování dotací. 

V roce 2021 očekáváme částečné zotavení ekonomiky a nárůst inkasa sdílených daní. Nepředpokládáme, že by centrální vláda v tomto 
období měnila rozpočtové určení daní. 
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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ZADLUŽENOST ZŮSTANE NÍZKÉ ÚROVNI I V LETECH 2020-21 
Čistý přímý a nepřímý dluh meziročně poklesl na 8,9 % provozních příjmů na konci roku 2019 z 9,9 % dosažených v roce 2018. Pokles 
poměrného ukazatele byl způsoben růstem provozních příjmů. Přímý dluh Moravskoslezského kraje se skládal z (1) úvěrů od UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v objemu 1,5 mld. Kč, (2) z úvěru od Evropské Investiční Banky (EIB, Aaa stabilní) ve výši 460 mil. 
Kč a (3) úvěru od Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB) v hodnotě 229 mil. Kč, který kraj v tomto roce plánuje splatit. 

Nepřímý dluh kraje se skládá z úvěrů krajských nemocnic (90,8 mil. Kč) a úvěru akciové společnosti Letiště Ostrava, a.s. (36,7 mil. Kč) a 
představuje 5,8 % čistého přímého a nepřímého dluhu. 

Krátkodobý dluh (plánované splátky v roce 2020) představoval ke konci roku 2019 celých 58,8 % přímého dluhu kraje. I přes to, že je 
tento ukazatel vysoký, nepředpokládáme že by struktura dluhu představovala další riziko pro kreditní profil MSK. A to díky dostatečným 
hotovostním rezervám, kryjícím 1,9násobek hodnoty čistého přímého a nepřímého dluhu. 

Předpokládáme, že kvůli volbám do krajských zastupitelstev zůstane úroveň zadlužení v roce 2020 stejná a že úroveň zadlužení zůstane 
pod hranicí 8 % provozních příjmů v roce 2020, respektive pod hranicí 15 % v roce 2021. Předpokládáme, že v období 2021-22 bude 
MSK čerpat úvěr v hodnotě 2 mld. Kč, zejména na financování investičních výdajů. Kraj má neomezený přístup k různým druhům 
financování a preferuje bankovní úvěry od lokálních bank, případně od EIB. 

VYSOKÉ HOTOVOSTNÍ REZERVY 
Dobré finanční výsledky za posledních několik let vedly k vysokým finančním rezervám kraje. Výše hotovostních rezerv včetně 
krátkodobých investičních nástrojů přesahovala na konci roku 2019 4,6 mld. Kč (17,6 % provozních příjmů), což je o 600 mil. Kč více 
než v roce 2018. Kraj má k dispozici 2,1 mld. Kč na běžných účtech, 1,4 mld. Kč na účtech fondů, které jsou účelově vázané, a dalších 
900 mil. Kč zhodnocuje na termínovaných vkladech. Kromě těchto prostředků disponuje kraj i dluhopisy se čtvrtletní výpovědní lhůtou 
v hodnotě 200 mil. Kč. 

V letech 2020-21 očekáváme mírný pokles finančních rezerv kraje, a to zejména kvůli zhoršení celkového hospodaření a splátkám 
současného dluhu. Předpokládáme, že deficit celkového rozpočtu kraje dosáhne 5 % celkových příjmů v roce 2020, respektive 3 % 
v roce 2021.  

INVESTIČNÍ POTŘEBY MOHOU DO BUDOUCNA OVLIVNIT DOSAVADNÍ DOBRÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY KRAJE 
Kapitálové výdaje v roce 2019 představovaly 11 % celkových výdajů, což odpovídá dlouhodobému průměru. Skoro 45 % investičních 
výdajů bylo pokryto dotacemi ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Evropské Unie (Aaa stabilní). 

Rozpočet MSK pro rok 2020 obsahuje investiční výdaje v hodnotě 3 mld. Kč, což je přibližně stejná částka jako realizované výdaje v roce 
2019. Největší část investičních výdajů směřuje do oblastí sociálních služeb a vzdělávání. Očekáváme, že realizované výdaje budou nižší 
než plánované, a to kvůli tomu že kraj plánuje omezit nebo přehodnotit výdaje na projekty, jejichž realizace nebyla zahájena před 
vypuknutím koronavirové pandemie. 

Kapitálový rozpočet MSK obsahuje tři významné projekty, které nadále zůstávají prioritou kraje. Jedná se o výstavby nové galerie a 
knihovny a renovaci přistávací dráhy na letišti v Mošnově. Realizace těchto projektů závisí na vývoji příjmové stránky rozpočtu MSK. 
Očekáváme, že výstavby galerie a knihovny začnou nejdříve v letech 2021-22. Renovace přistávací dráhy může být odložena v případě 
nedostatku finančních prostředků. Nicméně, doba odkladu je omezená, protože dráha se blíží konci své životnosti a v roce 2019 musela 
být na několik dní odstavena kvůli nutným opravám. 

Zohlednění mimořádné podpory 
Moody's se ve svém hodnocení přiklání ke střední pravděpodobnosti mimořádné podpory ze strany vlády, přičemž zohledňuje úsilí 
centrální vlády o posílení odpovědnosti a samostatnosti českých krajů. Riziko, že by v souvislosti s hospodařením kraje mohlo dojít 
k poškození reputace českého státu a jeho vlády, je třeba považovat za velmi mírné, a to s ohledem na přiměřenou zadluženost krajů v 
ČR, kterou tvoří především bankovní úvěry. 
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Zvážení ESG 

Jak environmentální, sociální a vládní rizika ovlivňují naší kreditní analýzu Moravskoslezského kraje 
Moody´s bere v potaz dopad environmentálních (E), sociálních (S) a vládních (G) faktorů, když hodnotí ekonomickou a finanční sílu 
regionálních a místních vlád. V případě Moravskoslezského kraje je dopad environmetálních, sociálních a vládních faktorů následující: 
 
Environmentální faktory nemají významný vliv na kreditní profil Moravskoslezského kraje. Největším rizikem je znečištění vzduchu v 
důsledku faktu, že MSK je významným průmyslovým centrem ČR a také přeshraničním znečištěním pocházejícím z Polska (A2 stabilní).  

Sociální faktory jsou významné pro kreditní profil Moravskoslezského kraje. Emigrace z MSK kraje bývala vyšší z důsledku útlumu těžby 
uhlí. Očekáváme, že vystěhování bude pokračovat v ekonomicky méně aktivních okresech jako Bruntál, Karviná a Havířov. Mezi sociální 
rizika řadíme i současnou pandemii koronaviru. Rizikem zůstává delší platnost omezení zavedených vládou České republiky, které by 
způsobily ještě nižší výběr daní, než očekáváme. 

Vládní faktory mají zásadní vliv na kreditní profil MSK. MSK historicky prokazoval konzervativní styl finančního řízení. Soubor opatření 
vnitřních kontrol je solidní. Krajský úřad je transparentní a pravidelně zveřejňuje důležité informace o hospodaření. 

Více podrobností je uvedeno v sekci „Podrobné zdůvodnění uděleného ratingu“ výše. Náš přístup k ESG je vysvětlen v naší 
mezisektorové metodice General Principles for Assessing ESG Risks. 
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Metodika ratingu a faktory hodnocení bodovací karty 

Základní úvěrové hodnocení (BCA) udělené na úrovni a1 je o jeden stupeň výše než BCA vygenerované bodovací kartou na a2. Maticí 
vygenerované BCA na úrovni a2 odráží (1) skóre individuálního rizika na úrovni 3 (viz níže) na stupnici od 1 do 9, kde 1 představuje 
nejlepší relativní úvěrovou kvalitu a 9 nejslabší; a (2) systémové riziko na úrovni Aa3, které reflektuje rating státních dluhopisů České 
republiky. Rozdíl je způsoben limitovaným dopadem ekonomické síly Moravskoslezského kraje na jeho fiskální sílu a vysokým podílem 
krátkodobého dluhu, který je však v absolutní hodnotě nízký a plně kryt likvidními prostředky. 

Faktory ratingu 
Tabulka 2 

Moravskoslezský kraj 
Regional and Local Governments 

Základní úvěrové hodnocení 
Bodovací karta (2019) 

Body za dílčí 
faktor Hodnota 

Váhy 
 dílčích 
faktorů 

Dílčí faktory 
celkem Váhy faktoru Celkem 

FFaakkttoorr  11::  EEkkoonnoommiicckkáá  zzáákkllaaddnnaa              

Regionální HDP na obyvatele/celostátní HDP na obyvatele 7 83,97 70 % 5,2 20 % 1,04 

Volatilita ekonomiky  1  30 % 

FFaakkttoorr  22::  IInnssttiittuucciioonnáállnníí  rráámmeecc              

Legislativa 1  50 % 5 20 % 1,00 

Fiskální flexibilita 9  50 % 

FFaakkttoorr  33::  FFiinnaannččnníí  vvýýkkoonnnnoosstt  aa  pprrooffiill  zzaaddlluužžeennoossttii              

Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 3 6,96 12,5 % 3,25 30 % 0,98 

Úrokové platby/provozní příjmy (%) 1 0,17 12,5 % 

Likvidita 1  25 % 

Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 1 8,89 25 % 

Krátkodobý přímý dluh/přímý dluh (%) 9 58,82 25 % 

FFaakkttoorr  44::  SSpprráávvaa  aa  řříízzeenníí              

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

Řízení investic a dluhu 1   

Transparentnost a úroveň výkaznictví 1   

PPoossoouuzzeenníí  iinnddiivviidduuáállnnííhhoo  rriizziikkaa            33,,3322  ((33))  

PPoossoouuzzeenníí  ssyysstteemmaattiicckkééhhoo  rriizziikkaa              AAaa33  

NNaavvrrhhoovvaannéé  zzáákkllaaddnníí  úúvvěěrroovvéé  hhooddnnoocceenníí              aa22  

Zdroj: Moody’s Investors Service 

Ratingy 
Tabulka 3 

Moravskoslezský kraj 

Kategorie Moody’s rating 

Výhled Stabilní 

Mezinárodní rating subjektu A1 

Zdroj: Moody’s Investors Service 
 

Další podobné analýzy od Moody‘s 

» Regionální a místní samosprávy – Česká republika: Mimořádný objem likvidity a silné ekonomické fundamenty zmírní negativní 
dopady koronaviru, Březen 2020 
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NA MODELECH A SOUVISEJÍCÍ NÁZORY NEBO KOMENTÁŘE PUBLIKOVANÉ MOODY’S ANALYTICS, INC. ÚVĚROVÉ RATINGY ANI NÁZORY V PUBLIKACÍCH MOODY'S 
NEPŘEDSTAVUJÍ INVESTIČNÍ NEBO FINANČNÍ RADY, ANI JE NELZE CHÁPAT JAKO DOPORUČENÍ K NÁKUPU, PRODEJI NEBO K DRŽENÍ URČITÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ. 
UVĚROVÉ RATINGY MOODY'S ANI PUBLIKACE MOODY'S NEKOMENTUJÍ A NEHODNOTÍ VHODNOST NĚJAKÉ INVESTICE PRO KONKRÉTNÍHO INVESTORA. UVĚROVÉ 
RATINGY MOODY'S A NÁZORY ZVEŘEJŇOVANÉ V PUBLIKACÍCH MOODY'S VYCHÁZEJÍ Z PŘEDPOKLADU, ŽE KAŽDÝ INVESTOR SI S NÁLEŽITOU PÉČÍ SÁM 
PROZKOUMÁ A OHODNOTÍ KAŽDÝ Z CENNÝCH PAPÍRŮ, O JEJICHŽ NÁKUPU, DRŽENÍ NEBO PRODEJI UVAŽUJE. 
ÚVĚROVÉ RATINGY MOODY'S A PUBLIKACE MOODY'S NEJSOU URČENY K POUŽITÍ "RETAILOVÝMI" INVESTORY A ZE STRANY "RETAILOVÝCH" INVESTORŮ BY BYLO 
LEHKOMYSLNÉ A NEPATŘIČNÉ POUŽÍVAT ÚVĚROVÉ RATINGY MOODY'S A PUBLIKACE MOODY'S PŘI INVESTIČNÍM ROZHODOVÁNÍ. V POCHYBNOSTECH BYSTE MĚLI 
KONTAKTOVAT SVÉHO FINANČNÍHO NEBO JINÉHO ODBORNÉHO PORADCE.  
VŠECHNY ZDE OBSAŽENÉ INFORMACE JSOU CHRÁNĚNY ZÁKONEM, ZEJMÉNA AUTORSKÝM PRÁVEM, A ŽÁDNÁ Z TĚCHTO INFORMACÍ NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNA NEBO 
JINAK REPRODUKOVÁNA, PŘEFORMULOVÁNA, DÁLE PŘEDÁVÁNA, PŘEVÁDĚNA, ŠÍŘENA, DISTRIBUOVÁNA NEBO DÁLE PRODÁVÁNA NEBO UKLÁDÁNA PRO NÁSLEDNÉ 
POUŽITÍ K JAKÉMUKOLIV TAKOVÉMU ÚČELU, CELKOVĚ NEBO ČÁSTEČNĚ, V JAKÉKOLIV PODOBĚ ČI JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM NEBO JAKÝMKOLIV PROSTŘEDKEM, 
JAKOUKOLIV OSOBOU BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU MOODY’S.  
Všechny informace zde obsažené získala MOODY’S ze zdrojů, které považuje za přesné a spolehlivé. Vzhledem k možnosti lidských nebo mechanických chyb a také dalších 
faktorům jsou nicméně všechny informace zde obsažené poskytovány „JAKO TAKOVÉ”, bez jakékoliv záruky. MOODY’S používá veškeré nástroje a prostředky nutné k tomu, aby 
informace sloužící jako podklad pro udělení ratingu byly dostatečně kvalitní a pocházely z ověřených zdrojů považovaných za spolehlivé včetně, pokud je to možné a účelné, 
nezávislých zdrojů třetích stran. Nicméně MOODY’S není auditorem, a proto nemůže nezávisle ověřit či překontrolovat každou informaci obdrženou v průběhu ratingového 
procesu nebo při přípravě MOODY'S publikací. 
V zákonem povoleném rozsahu se společnost MOODY’S a její ředitelé, vedoucí, zaměstnanci, zprostředkovatelé, osoby za ni jednající, poskytovatelé licencí nebo dodavatelé zříkají 
jakékoli odpovědnosti vůči jakékoli osobě nebo subjektu za jakékoli přímé, zvláštní, následné nebo náhodné ztráty nebo škody, vyplývající ze zde obsažených informací, z jejich použití 
nebo nemožnosti jejich použití, nebo s tím související, a to i pokud MOODY’S nebo její ředitelé, vedoucí, zaměstnanci, zprostředkovatelé, osoby za ni jednající, poskytovatelé licencí nebo 
dodavatelé byli předem upozorněni na možnost vzniku takové ztráty nebo škody, včetně, nikoli však pouze (a) jakékoli ztráty existujícího nebo potenciálního zisku nebo (b) jakýchkoli 
ztrát nebo škod způsobených v případě, že daný finanční instrument není předmětem konkrétního úvěrového ratingu přiděleného společností MOODY’S.  
V zákonem povoleném rozsahu se společnost MOODY’S a její ředitelé, vedoucí, zaměstnanci, zprostředkovatelé, osoby za ni jednající, poskytovatelé licencí nebo dodavatelé zříkají 
jakékoli odpovědnosti vůči jakékoli osobě nebo subjektu za jakékoli přímé ztráty nebo škody či povinnosti k jejich náhradě, včetně, nikoli však pouze, ztrát a škod způsobených 
nedbalostně (avšak s vyloučením podvodného jednání, úmyslného jednání a dalších typů odpovědnosti, které, pro vyloučení pochybností, ze zákona není možné vyloučit) nebo 
okolnostmi v dosahu nebo mimo dosah 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. 
Moody’s Investors Service, Inc., 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 Moody’s Investors Service, Inc. 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.(”Investor Relations — Corporate Governance — Director and Shareholder Affiliation Policy”) 
Další podmínky platné 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. Ze strany drobných 
investorů by bylo lehkomyslné a nepatřičné používat úvěrové ratingy či publikace MOODY’S při jakémkoliv investičním rozhodování. V případě jakýchkoliv pochybností 
kontaktujte vašeho finančního nebo jiného odborného poradce. 
Další podmínky platné pouze pro Japonsko: Moody's Japan K.K. („MJKK”) je úvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností Moody’s Group G.K., která je zcela vlastněná 
společností Moody's Overseas Holdings Inc., která je zcela vlastněná MCO. Moody's SF Japan K.K. („MSFJ”) je úvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností MJKK. MSFJ 
není Celonárodně uznávanou statistickou ratingovou organizací (Nationally Recognized Statistical Rating Organization „NRSRO”). Úvěrové ratingy přidělené MSFJ jsou proto 
úvěrové ratingy nespadající pod NRSRO. Úvěrové ratingy nespadající pod NRSRO jsou přidělovány společností, která nepatří mezi NRSRO. Z tohoto důvodu hodnocené závazky 
nesplní podmínky pro určité nakládání s nimi dle zákonů Spojených států. MJKK a MSFJ jsou úvěrové ratingové agentury registrované u japonského Úřadu pro finanční služby 
(Financial Services Agency) a jejich registrační čísla Komisaře Úřadu pro finanční služby (Ratingy) jsou č. 2, resp. č. 3 . 
MJKK, resp. MSFJ, tímto oznamují, že většina emitentů dluhových cenných papírů (včetně korporátních a municipálních obligací, dluhopisů, dlužních úpisů a obchodovatelných 
směnek) a prioritních akcií hodnocených MJKK, resp. MSFJ, souhlasila před přidělením ratingu s tím, že uhradí MJKK, resp. MSFJ, za jimi provedené posouzení a ratingové služby 
poplatky v rozmezí od 200 000 JPY do přibližně 350 000 000 JPY. 
MJKK a MSFJ také dodržují zásady a postupy za účelem vyhovění japonským právním předpisům. 
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