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SAMOSPRÁVA A KRAJSKÝ ÚŘAD
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE
Zlínský kraj je jedním ze 14 územně samosprávných celků České republiky a tvoří jej 4 okresy: Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. Kraj je
svou rozlohou 3 963 km2 čtvrtým nejmenším krajem České republiky a zaujímá 5 % její plochy.
Rozprostírá se ve východní části střední Moravy a východní okraj Zlínského kraje tvoří hranici se Slovenskou republikou. Na jihozápadě sousedí
Zlínský kraj s krajem Jihomoravským, na severozápadě s krajem Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským.
Kraj má členitý, převážně kopcovitý charakter, tvořený pahorkatinami a vrchovinami. Nacházejí se zde dvě chráněné krajinné oblasti: Beskydy
a Bílé Karpaty. Největším a nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Morava, do které se vlévá většina toků protékajících územím.
Intenzita využití území je rozdílná v závislosti na přírodních podmínkách. Z celkové výměry Zlínského kraje zaujímá téměř 50 % zemědělská půda
a 40 % lesní půda. Nejvíce zemědělské půdy má okres Uherské Hradiště (58 % výměry okresu), zcela opačné postavení má okres Vsetín, kde naopak téměř 55 % celkové výměry okresu zabírá lesní půda.
Průmyslový potenciál Zlínského kraje tvoří především podniky zpracovatelského průmyslu. Zejména jde o podniky průmyslu kovodělného, dřevozpracujícího, elektrotechnického a textilního.
Na území Zlínského kraje žilo k 31. 12. 2013 586 299 obyvatel, což bylo 5,6 % celkového počtu obyvatel České republiky. Hustota zalidnění 148 obyvatel/km2 významně převyšuje republikový průměr (133 obyvatel/km2). Vývoj věkového složení obyvatel je charakterizován zvyšujícím se podílem
obyvatel v postproduktivním věku, přesto je věková struktura z ekonomického hlediska stále příznivá.
V kraji bylo k 31. 12. 2013 celkem 307 obcí, z toho 30 měst. Nejvýznamnějšími městskými a průmyslovými aglomeracemi jsou aglomerace
Zlín – Otrokovice – Napajedla, v níž je koncentrováno přes 100 tisíc obyvatel, dále aglomerace Uherské Hradiště – Kunovice – Staré Město
s téměř 40 tisíci obyvateli a konečně města Kroměříž, Vsetín a Valašské Meziříčí, z nichž každé má 25 až 30 tisíc obyvatel.
Zlínský kraj je oblíbenou turistickou oblastí, jeho atraktivita vyplývá z množství přírodních, kulturních a historických památek. Nikde jinde v České republice nelze najít oblast, která nabízí současně hory, zahradní architekturu, lázně, vinařská údolí, pozůstatky Velkomoravské říše, řadu
církevních památek a historicky cenných staveb, jakožto i ojedinělý příklad moderní baťovské funkcionalistické architektury. Skutečnost, že se
zde setkávají tři národopisné celky – úrodná Haná, pohostinné Slovácko a svérázné Valašsko – také výraznou měrou přispívá k originalitě kraje.
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SPRÁVNÍ CHARAKTERISTIKA
Zlínský kraj vznikl k 1. lednu 2000 v rámci reformy veřejné správy podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Z hlediska spádovosti území i dějin samosprávy není ovšem nově vzniklý kraj územím vytvořeným uměle a bez historické
návaznosti.
Zlínský kraj je územním společenstvím občanů a veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Je zřizovatelem nemocnic a zdravotnických zařízení, škol a školských zařízení, dále pak příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb, kultury, správy silnic aj. Hlavním
právním předpisem, kterým se řídí postavení a působnost kraje, je zákon č. 129/2000 Sb., o krajích.
Zlínský kraj, stejně jako ostatní kraje, svoji činnost vykonává v samostatné a přenesené působnosti.
Jak už název napovídá, samostatnou působnost vykonává kraj tehdy, kdy své záležitosti spravuje samostatně. Patří sem např. vydávání obecně
závazných vyhlášek kraje, stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodování o spolupráci s jinými kraji a dalšími subjekty, zřizování a rušení příspěvkových organizací nebo schvalování rozpočtu a závěrečného účtu kraje. Důležitými složkami samostatné působnosti jsou rozhodování o nakládání s majetkem kraje a poskytování dotací obcím, občanským sdružením, humanitárním organizacím a dalším
subjektům. Kraj může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje.
Kraj však vykonává i zákonem stanovenou státní správu, v tom případě mluvíme o tzv. přenesené působnosti. Kraj je v tomto případě jakousi
prodlouženou rukou státu a ze státního rozpočtu tak dostává na tuto svou činnost ﬁnanční prostředky. Do přenesené působnosti spadá např.
přezkoumávání rozhodnutí vydaných obcemi, kontrola činnosti obcí při výkonu jejich přenesené působnosti a ukládání sankcí podle zákona. Pro
představu lze z celé řady dalších činností vykonávaných v přenesené působnosti zmínit třeba organizování integrovaného záchranného systému
na území kraje, udělování státního občanství, registraci zájmových sdružení, přezkoumávání výsledků maturit a závěrečných zkoušek nebo posuzování projektů z hlediska vlivu na životní prostředí.
Hlavními orgány Zlínského kraje jsou zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad. Politickou reprezentaci kraje tvoří zastupitelstvo v čele s hejtmanem a radou. Společně určují směr, kterým se bude kraj po celé volební období ubírat. Krajský úřad pak vše na základě rozhodnutí zastupitelstva
a rady realizuje.
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Zastupitelstvo Zlínského kraje je nejvyšším orgánem samosprávy. Má 45 členů a je voleno na čtyřleté funkční období. Členové volí ze svého
středu radu kraje, hejtmana a jeho náměstky, kterým svěřují zabezpečování konkrétních úkolů na jednotlivých úsecích. Zastupitelstvo zasedá
minimálně jednou za tři měsíce a jeho jednání jsou veřejná. Zastupitelstvu je ze zákona vyhrazeno předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního
obvodu, schvalovat územně plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní
spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.
Rada Zlínského kraje je výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti. Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva, je
jí vyhrazeno zabezpečovat a kontrolovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat vedoucí odborů krajského úřadu,
zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, rozhodovat o majetkoprávních úkonech atd. Rada Zlínského kraje má 9 členů, kteří jsou voleni zastupitelstvem. Schůze rady jsou neveřejné a konají se zpravidla každých 14 dní.
Hejtman Zlínského kraje zastupuje kraj navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, případně rady, může hejtman provést jen po jejich předchozím schválení. Hejtman jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu. Svolává a zpravidla i řídí zasedání zastupitelstva a rady.
Krajský úřad Zlínského kraje započal svou činnost k 1. 1. 2001 v návaznosti na volby do krajského zastupitelstva. Krajský úřad je výkonným orgánem kraje. Plní úkoly v samostatné působnosti uložené zastupitelstvem a radou, napomáhá činnosti výborů zastupitelstva a komisím rady.
V přenesené působnosti vykonává činnosti vyplývající z právních předpisů na jednotlivých úsecích veřejné správy (např. doprava, životní prostředí, školství). Krajský úřad se člení na odbory a oddělení. V jeho čele stojí ředitel, který je za plnění úkolů krajským úřadem odpovědný hejtmanovi.
K 31. 12. 2013 měl Krajský úřad Zlínského kraje 473 zaměstnanců.
Kontakt:
Adresa: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel: +420 577 043 111, Fax: +420 577 043 202
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
Více aktuálních a zajímavých informací o kraji a krajské správě lze vyhledat na oﬁciálních webových stránkách Zlínského kraje: www.kr-zlinsky.cz.
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ZASTUPITELÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE

(k 31. 12. 2013)

Miroslav Adámek 

Josef Bazala 

Ondřej Benešík 

Stanislav Blaha

Pavel Botek

Dagmar Butnikošarovská

Jiří Částečka

Josef Čejka

František Čuba

Jiří Čunek

Jaroslav Drozd

Petr Gazdík

Daniela Hebnarová

Zdeňka Hlobilová

Ludvík Hovorka

Miroslav Kašný

Michal Kostka

Milena Kovaříková

Ladislav Kryštof

Jaroslav Kučera

Vítězslav Lapčík

Libor Lukáš

Ivana Majíčková

Vladimír Mana

Dalibor Maniš

Ivan Mařák

Lenka Mergenthalová

Stanislav Mišák

Pavel Motyčka

Petr Navrátil

Lubomír Nečas

Taťána Valentová Nersesjan

Josef Novák

Jindřich Ondruš

Zdeněk Pánek

Marie Pěnčíková

Jan Pijáček

Hana Příleská

Vladimír Řihák

Věra Sigmundová

Michal Špendlík

Petr Thaisz

Ludvík Urban

Lubomír Vaculín

Jiří Varga

Česká strana sociálně demokratická

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Komunistická strana Čech a Moravy

Občanská demokratická strana

Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
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RADNÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

(k 31. 12. 2013)

Strategický rozvoj,
investice a vnější vztahy

Finance a rozpočet

Územní plánování, životní
prostředí a rozvoj venkova

Zdravotnictví

Školství, mládež a sport

Stanislav Mišák

Jaroslav Drozd

Ivan Mařák

Lubomír Nečas

Petr Navrátil

hejtman

statutární náměstek hejtmana

náměstek hejtmana

náměstek hejtmana

člen rady

Sociální věci, národnostní
otázky a menšiny

Kultura, církve, památková
péče a cestovní ruch

Doprava

Zemědělství a spolupráce
s východními trhy

Taťána Valentová Nersesjan

Ladislav Kryštof

Jaroslav Kučera

František Čuba

členka rady

člen rady

člen rady

člen rady
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HOSPODAŘENÍ

Co se dělo v roce 2013
• zapojení zůstatků ﬁnančních prostředků fondů
a vyzávazkovaných ﬁnančních prostředků rozpočtu roku 2012 do roku 2013 ve výši 261,037
milionu Kč
• zapojení odvodů ze zisku obchodních společností 20,515 milionu Kč
• posun čerpání výdajů do následujícího období a tím snížení čerpání plánovaného úvěru
o 350,509 milionu Kč na 480 milionů Kč

Závazným ﬁnančním plánem pro hospodaření kraje je krajský rozpočet. Ten je schvalován
zastupitelstvem kraje a představuje bilanci,
která stanovuje příjmy a výdaje na období jednoho kalendářního roku. Veškeré výdaje kraje v rozpočtovém roce musí být rozpočtem
kryty. Příjmová stránka krajského rozpočtu je
závislá na rozpočtu státním a výběru daní. Ze
zákona je rozpočet sestavován jako vyrovnaný. Schodkový může být pouze v případě, že
je kryt úvěrem nebo přebytkem z minulých

Sídlo Zlínského kraje

let. Podrobné informace o skutečném čerpá-

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2013 byl schválen v souladu se zákonem o krajích jako schodkový v celkovém objemu příjmů 7 miliard 986
milionů 248 tisíc Kč a výdajů 8 miliard 830 milionů 925 tisíc Kč s tím, že schodek bude uhrazen
především čerpáním dlouhodobého bankovního
úvěru smluvně zajištěného u Evropské investiční
banky. Součástí ﬁnancování roku 2013 byly také
splátky úvěrů čerpaných v předešlých letech
ve výši 128,141 milionu Kč a návratná ﬁnanční
výpomoc ze státního rozpočtu poskytnutá Zlínskému kraji v souvislosti s projektem Strategické
průmyslové zóny Holešov ve výši 140 milionů Kč.
V průběhu roku došlo k těmto zásadním úpravám rozpočtu:
• zapojení volných ﬁnančních prostředků z rozpočtu roku 2012 ve výši 166,932 milionu Kč

ní rozpočtu za uplynulý rok podává tzv. Závěrečný účet kraje. Mimo rozpočtu tvořeného
na jeden kalendářní rok se ještě využívá rozpočtových výhledů, jejichž trvání přesahuje
dobu jednoho roku.

Skutečné příjmy byly v roce 2013 ve výši 8 miliard 544 milionů 739 tisíc Kč a skutečné výdaje
ve výši 8 miliard 822 milionů 767 tisíc Kč. Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje tak vykázalo k 31. prosinci 2013 schodek ve výši 278,028 milionu Kč oproti očekávanému schodku 844,677
milionu Kč.
Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje
za rok 2013 Ministerstvem ﬁnancí nebyly zjištěny
žádné chyby ani nedostatky.
Podrobnou strukturu příjmů a výdajů najdete
v tabulce nacházející se v příloze této výroční
zprávy věnované hospodaření Zlínského kraje,
kde je možno najít i další informace z této oblasti. Komplexně zpracovaný rozpočet i závěrečný
účet kraje za rok 2013 jsou umístěny na webových stránkách Zlínského kraje v sekci Finance.
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Za hospodaření odpovídá
Ing. Jaroslav Drozd

Rok 2013 byl významný v tom, že se podařilo splatit historicky první úvěr Zlínského kraje od České
spořitelny, který byl ve výši 250 milionů korun čerpán v roce 2004. Další úvěrové prostředky jsou
smluvně zajištěny Evropskou investiční bankou, která dlouhodobě nabízí nejpříznivější úrokové sazby
na bankovním trhu a současně umožňuje, díky rozložení úvěrových zdrojů do jednotlivých tranší, optimalizovat dle aktuální potřeby čerpání úvěrových prostředků. Finanční prostředky plynoucí z těchto
úvěrů slouží zejména k předﬁnancování a spoluﬁnancování projektů Evropské unie.
Díky tomu je Zlínský kraj schopen realizovat velké investiční akce, jako byla například revitalizace
objektů 14 a 15 v bývalém areálu ﬁrmy Baťa, ale i další řadu významných a v kraji potřebných investic. Celkový objem investičních výdajů v roce 2013 přesáhl jednu miliardu korun. Tento rok byl také
posledním rokem programovacího období Evropské unie 2007–2013 a Zlínskému kraji se podařilo
podat do posledních výzev projekty zajišťující realizaci výjezdových základen Zdravotnické záchranné
služby, pořízení sanitních vozidel včetně technického vybavení, výstavbu nového Domova pro seniory Luhačovice a Seniorparku Valašské Meziříčí a další. Koncem roku 2013 proběhlo jednání Zlínského
kraje s Evropskou investiční bankou, která přislíbila poskytnout další úvěrové zdroje pro zajištění ﬁnancování projektů v letech 2014–2020.
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INVESTICE

Co se dělo v roce 2013

Zlínský kraj je v regionu významným investorem, který vytváří pracovní příležitosti pro
řadu svých obyvatel. Stavební investiční akce
prováděné na majetku Zlínského kraje zajišťuje Odbor investic krajského úřadu, v případě dopravních staveb příspěvková organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Kromě přípravy, koordinace a realizace investičních záměrů kraj také zpracovává a aktualizuje střednědobý plán reprodukce svého majetku a metodicky řídí činnost příspěvkových

Gymnázium Uherský Brod po výměně oken a vstupních
dveří

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

V roce 2013 byly Zlínským krajem realizovány investiční akce za 1,245 miliardy Kč a opravy majetku za 28,613 milionu Kč. Dotace byly čerpány
z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava (ROP), z Operačního programu Přeshraniční spolupráce (OPPS),
z Integrovaného operačního programu (IOP),
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) či z Programu švýcarsko-české spolupráce. Na ﬁnancování akcí byly
použity také dotace od měst na Informační, vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje.
Ve výše uvedených částkách jsou zahrnuty pouze výdaje z rozpočtu Zlínského kraje. Investiční
akce v jednotlivých resortech však byly spoluﬁ-

nancovány také z prostředků krajských příspěvkových organizací a část dotací, např. z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) či ROP,
byla připisována přímo na účet těchto příspěvkových organizací. Z důvodu zpětného poskytování dotací z ministerstev kraj poskytuje příspěvkovým organizacím návratné ﬁnanční výpomoci
na předﬁnancování akcí.

organizací kraje v oblasti reprodukce majetku.
Zabývá se i strategickými rozvojovými investičními projekty kraje, například Strategickou
průmyslovou zónou v Holešově.

V resortu kultury byly dokončeny 3 investiční
akce. Jednalo se o realizaci stavby krajského kulturního a vzdělávacího centra ve Zlíně pod názvem „14|15 BAŤŮV INSTITUT“ (celkové náklady
919 milionů Kč, spoluﬁnancování z ROP), realizaci
stavebních úprav zámku Kinských ve Valašském
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Nový interiér Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti

Centrální sterilizace Vsetínské nemocnice

Nová střecha Domova pro seniory Návojná

Meziříčí (9,83 milionu Kč) a vybudování přírodovědné expozice na hradě Malenovice (5,14 milionu Kč).
V roce 2013 probíhala také realizace akce „Slovácké muzeum Uherské Hradiště – Multimediální expozice“ (celkové náklady 21,24 milionu Kč).
Tato bude dokončena v roce 2014.

názium Otrokovice (10,2 milionu Kč) a Základní
školu Zlín, Mostní (13,5 milionu Kč), součástí této
akce byly také stavební úpravy stravovacího objektu.
Mezi nejvýznamnější akce realizované z vlastních
prostředků Zlínského kraje a provozních prostředků příspěvkových organizací kraje patřily výměna oken a vstupních dveří v budově Gymnázia
Uherský Brod (8,5 milionu Kč), I. etapa stavebních
úprav Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž (7,5 milionu Kč), oprava objektu A při
Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín
(4,32 milionu Kč) a I. etapa rekonstrukce budov
Gymnázia Uherské Hradiště (3,34 milionu Kč).
V roce 2013 probíhala také například realiza-

ce akce „Stavební úpravy stravovacího objektu
Gymnázia Uherské Hradiště“ (celkové náklady akce 50,5 milionu Kč), která bude ukončena
v roce 2014.

V oblasti školství bylo dokončeno 5 akcí spoluﬁnancovaných z OPŽP, jejichž cílem bylo dosažení
úspor energie v budovách. Jednalo se o Střední
průmyslovou školu strojnickou Vsetín (5,4 milionu Kč), Střední školu hotelovou a služeb Kroměříž (13,2 milionu Kč), Střední odbornou školu
a Gymnázium Staré Město (3,1 milionu Kč), Gym-

V resortu sociálních služeb byly dokončeny
2 investiční akce ﬁnancované z prostředků Zlínského kraje a 1 akce spoluﬁnancovaná z OPŽP.
Jednalo se o opravu střechy příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Návojná (6,33 milionu Kč), opravu a doteplení střech pavilonů A a B
Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm
(2,68 milionu Kč) a o výměnu oken a zateplení
objektů Domova pro seniory Burešov (10,63 milionu Kč, dotace OPŽP).
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V roce 2013 probíhala také příprava I. etapy stavby
Domova pro seniory – Seniorparku Valašské Meziříčí. Tato stavba bude spoluﬁnancována z ROP
a celkové náklady jsou plánovány na 82,904 milionu Kč. Dalšími připravovanými akcemi spoluﬁnancovanými z dotačních programů byly například Domov pro seniory Jasenka – Vsetín (83,041
milionu Kč, ROP), Seniorpark Valašské Meziříčí
– II. etapa (47,59 milionu Kč, ROP), humanizace
pobytových služeb Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm (36,73 milionu Kč, Program
česko-švýcarské spolupráce) a I.–VI. etapa transformace pobytových sociálních služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová
(125 milionů Kč, IOP).

ské nemocnice, a. s. (15,89 milionu Kč) a vybudování dvoupodlažní přístavby stávajícího objektu
výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje ve Vsetíně (9 milionů Kč).
V roce 2013 probíhala v Uherskohradišťské nemocnici, a. s. výstavba infrastruktury pro centrální objekt
(celkové náklady dosáhnou 147,45 milionu Kč).

Zateplená Střední odborná škola Staré Město

Ve zdravotnictví patřila mezi nejvýznamnější dokončené akce rekonstrukce kuchyně Kroměřížské
nemocnice, a. s. s celkovými náklady ve výši 44,56
milionu Kč. Dalšími dokončenými akcemi byly například stavební úpravy centrální sterilizace Vsetín-

Mezi nejvýznamnější stavby v dopravě dokončené v roce 2013 lze zařadit výstavbu jihovýchodního obchvatu Holešova v délce 3,8 km (338,68 milionu Kč, spoluﬁnancováno ROP), propojení silnic
severně od zastavěného území města Bystřice
pod Hostýnem v délce nové silnice cca 600 m
(59,65 milionu Kč, ROP) a rekonstrukci silnice
mezi Nedašovou Lhotou a státní hranicí v délce
cca 1,3 km (13,6 milionu Kč, OPPS).
v tis. Kč

investiční výdaje

běžné výdaje

celkem

z toho podíl kraje

z toho dotace

opravy – rozpočet kraje

resort školství, mládeže a sportu

70 705

56 750

13 955

7 374

resort sociálních služeb

16 529

15 275

1 254

9 125

resort zdravotnictví

111 685

106 026

5 659

2 923

resort kultury

553 894

286 805

267 089

8 826

resort dopravy

358 710

165 638

193 072

0

ostatní

133 788

19 590

114 198

365

1 245 311

650 084

595 227

28 613

celkem
16

ZK CO SE DEJE 2013 PRAC VERZE NOVY

11 8 14.indd 16

8/27/2014 4:45:49 PM

ZLÍNSKÝ KRAJ 2013 / INVESTICE

Za investice odpovídá
MVDr. Stanislav Mišák

V roce 2013 jsme dokončili jednu z největších investičních akcí Zlínského kraje – konverzi budov
14 a 15 v areálu bývalých obuvnických závodů ve Zlíně. Technologicky náročnou a rozsáhlou rekonstrukcí těchto dvou sousedících průmyslových objektů vzniklo moderní kulturní centrum –
14I15 BAŤŮV INSTITUT, v němž našly své sídlo tři krajské příspěvkové organizace: Krajská galerie výtvarného umění, Krajská knihovna Františka Batoše a Muzeum jihovýchodní Moravy. Podařilo se tak
dát nové využití tomuto brownﬁeldu a výrazně přispět k oživení krajského města Zlína. Nebyl to však
zdaleka jediný investiční počin Zlínského kraje.
Celkem jsme do investic vynaložili přes jednu miliardu korun: značné prostředky směřovaly do zkvalitnění dopravní infrastruktury, do zdravotnictví, školství, sociálních služeb i do dalších oblastí. Díky
těmto realizovaným akcím Zlínský kraj coby tvůrce prostředí prokazatelně zhodnotil majetek, jehož je
správcem, ale také dal pracovní příležitost řadě lidí.
Navzdory ekonomice, která celkově vykazovala spíše útlum, jsme udrželi tempo v uskutečňování našich rozvojových projektů, což je pozitivní bilance.
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KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Co se dělo v roce 2013

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na veškeré
činnosti prováděné v souvislosti s přípravou
na krizové situace a jejich řešení. Rozhodující roli zde sehrávají orgány krizového řízení,
kterými jsou hejtman Zlínského kraje a krajský
úřad, starostové obcí a jejich obecní úřady,
Hasičský záchranný sbor a Policie České republiky.
Krizové řízení má na krajském úřadě na starosti oddělení pro zvláštní úkoly, které také

Zásahová vozidla hasičů

Mobilní pracoviště krizového štábu

Zlínský kraj nebyl postižen žádnou mimořádnou
událostí, která by vyústila ve vyhlášení stavu nebezpečí. V měsíci červnu a srpnu však byly některé obce Zlínského kraje zasaženy povodněmi
z přívalových dešťů. Rozvodnily se menší toky
vlivem místních přívalových srážek, na hlavní vodní toky však neměly tyto deště podstatný
vliv a nebylo nutné aktivovat Povodňovou komisi Zlínského kraje. Místní povodně způsobily
škody na majetku obcí Zlínského kraje ve výši
12,3 milionu Kč. Částečná úhrada způsobených
škod ve výši 7,4 milionu Kč byla zajištěna z programu Ministerstva pro místní rozvoj, do kterého
se přihlásilo 6 obcí Zlínského kraje.

V oblasti prevence závažných havárií bylo sledováno a kontrolováno řízení rizik a přijímání
preventivních a bezpečnostních opatření podle
zákona u 16 organizací. Ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a Hasičským
záchranným sborem byly tyto organizace pravidelně kontrolovány a opatření byla přijímána
na místě. Byly vydány a následně veřejnosti distribuovány Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování INDET SAFETY SYSTEMS a.s.,
Provozovna – Lokace 3 Jablůnka.

mimo jiné zajišťuje poskytování dotací na jednotky požární ochrany sborů dobrovolných
hasičů obcí a na vyrozumívací systémy, stejně
jako na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Oddělení dále zajišťuje činnost
Bezpečnostní rady kraje, Krizového štábu
kraje a Povodňové komise kraje. Odpovídá
také za připravenost chráněného pracoviště
a pojízdného pracoviště krizového štábu, metodicky řídí pracoviště krizového řízení obcí
s rozšířenou působností, zabezpečuje státní
správu na úseku prevence závažných havárií
způsobených nebezpečnými chemickými látkami. Oddělení se však také věnuje například
péči o válečné hroby a pietní místa.

V oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
byl zpracován nový Plán nezbytných dodávek Zlínského kraje a plány na všech obcích s rozšířenou
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Medaile věnované dobrovolným hasičům

Cvičné zasedání krizového štábu a povodňové komise

Ocenění hasičů hejtmanem

působností jako součást krizových plánů. Dále
pokračoval rozvoj softwarového zabezpečení
systému vyžadování nezbytných dodávek pro řešení krizových situací. Podařilo se zajistit zvládnutí
a zkvalitnění tohoto systému všemi pracovišti krizového řízení ve 13 obcích s rozšířenou působností. Nadále byla prováděna cvičení se simulovanými
krizovými situacemi. Dílčí plán obrany Zlínského
kraje byl aktualizován zejména v oblasti úkolů
Operační přípravy státního území, kde se daří realizovat požadavky NATO na řešení krizových situací
nevojenského i vojenského charakteru.

1 263. Centrální evidence válečných hrobů je
veřejně přístupná na internetu. Kontrola Ministerstva obrany konstatovala dobrou péči o válečné
hroby, kterou mají ze zákona na starosti vlastníci válečných hrobů. Na údržbu válečných hrobů
bylo celkově vynaloženo 4 miliony Kč. Zlínský
kraj podpořil formou ﬁnančního daru rekonstrukci soukromého válečného hrobu v obci Ludslavice. Za provedení rekonstrukce válečného hrobu
z 1. světové války obdržel pan Josef Vajda od Ministerstva obrany pamětní plaketu „Péče o válečné hroby“, která mu byla slavnostně předána přímo u válečného hrobu.

Formou dotací Zlínský kraj ze svého rozpočtu
podpořil budování varovacích systémů částkou
973 tisíc Kč, vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí sumou 7,027 milionu Kč a činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
částkou 1,6 milionu Kč.

Kraj se nadále věnoval péči o válečné hroby
a pietní místa, kterých se na jeho území nachází

Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje přispěl kraj na vybudování výcvikového objektu částkou 1 milion Kč a částkou 100 tisíc Kč
na cvičení integrovaného záchranného systému. Na účet Horské služby České republiky bylo
převedeno 200 tisíc Kč na nákup speciálního
záchranářského materiálu pro celoroční činnost stanic Horské služby v Beskydech. Dále kraj
21
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ze svého rozpočtu uvolnil 830 tisíc Kč na řešení
následků povodní. Formou ﬁnančních darů poskytl 750 tisíc Kč pro postižené obce v Čechách
a 80 tisíc Kč uvolnil na řešení následků povodně
pro obce Komňa a Bystřice pod Lopeníkem.
V roce 2013 byl realizován Integrovaný projekt
Informační, vyrozumívací a varovací systém
Zlínského kraje. Zaměřen byl na vybudování integrovaného systému pro podporu krizového
řízení tvořeného sdílením lokálních informací
z krizových štábů jednotlivých obcí s rozšířenou
působností.

Rozvodněná hladina řeky
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Za krizové řízení odpovídá
MVDr. Stanislav Mišák

V roce 2013 nedošlo ve Zlínském kraji k žádné velké mimořádné události, přesto povodně z přívalových dešťů způsobily škody na majetku obcí ve výši 12,3 milionu korun. Bohužel další kraje České
republiky trápily rozsáhlé povodně a musely být vyhlášeny stavy nebezpečí a nouzový stav. Ze strany
Zlínského kraje byla poskytnuta rozsáhlá humanitární pomoc, do které se zapojila řada měst a obcí
Zlínského kraje i humanitární organizace. Za tento výraz solidarity je potřebné bezpochyby všem
poděkovat.
Zlínský kraj formou dotací již tradičně podpořil jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, podpořil
činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, přispěl Hasičskému záchrannému sboru Zlínského
kraje na vybudování výcvikového objektu a zajistil vybavení pro celoroční činnost stanic Horské služby
v Beskydech.
V přípravě na řešení krizových situací se podařilo navázat na elektronickou podobu Krizového plánu
Zlínského kraje realizací integrovaného projektu Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje, který bude dokončen v roce 2014 zabudováním meteoradaru. I když si pochopitelně nepřeji
žádné krizové situace, tak vybudovaná informační platforma je nyní dobrým podpůrným nástrojem
pro jejich eventuální řešení.
Stále totiž platí, že otázkou není, jestli krizová situace vznikne. Praxe nás stále více přesvědčuje, že
otázkou je pouze to, kdy, kde a jaká mimořádná událost velkého rozsahu nastane. A jsem přesvědčen,
že ve spolupráci se všemi složkami integrovaného záchranného systému a starosty obcí jsme na řešení těchto situací dobře systémově připraveni.
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STRATEGICKÝ ROZVOJ

Co se dělo v roce 2013
ní absorpční kapacity regionu) a připravoval se
na nové programovací období v letech 2014–
2020.

Pojem „strategie“ můžeme chápat jako dlouhodobý plán činnosti, který směřuje k dosažení určitého cíle. Bez strategie se neobejde nikdo, kdo chce něčeho dosáhnout. Neobejde
se bez ní ani Zlínský kraj, pokud se má rozvíjet
jako perspektivní region uprostřed moderní
Evropy. Strategický rozvoj zahrnuje širokou
škálu aktivit, které podporují nejen rozvoj kraje
jako celku, ale i vyvážený rozvoj jeho jednotlivých oblastí. To je cesta ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů a ke zlepšování

14|15 BAŤŮV INSTITUT

podmínek života zdejších obyvatel.
Byla zpracována aktualizace základního dlouhodobého strategického dokumentu kraje – Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009–2020. Zároveň byl také schválen střednědobý Program
rozvoje územního obvodu Zlínského kraje
2013–2016, jehož zpracování bylo dokončeno
již v roce 2012, ale v průběhu roku 2013 prošel
posouzením z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA). Kromě toho bylo zahájeno zpracování
aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu
ve Zlínském kraji 2014–2020.
I v roce 2013 se Zlínský kraj snažil o zvyšování
schopnosti využívat prostředky poskytované ze
strukturálních fondů Evropské unie (tzv. zvýše-

V říjnu 2013 byla ukončena realizace projektu
„Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu ﬁrmy Baťa“. Tento projekt je součástí „Konceptu řešení revitalizace části bývalého areálu ﬁrmy Baťa“,
díky jehož realizaci vznikl v prostorách bývalých továrních budov 14|15 BAŤŮV INSTITUT, ve kterém
našly své nové sídlo významné krajské kulturní
instituce: Muzeum jihovýchodní Moravy, Krajská
galerie výtvarného umění a Krajská knihovna Františka Bartoše. V průběhu roku 2013 byly postupně
dokončovány stavební práce, na které navazovaly činnosti spojené s instalací interiérového vybavení a informační a audiovizuální techniky v revitalizovaných budovách. Expozice Krajské galerie
výtvarného umění ve Zlíně a Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně umístěné v budově č. 14 byly slavnostně otevřeny 29. dubna 2013. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, sídlící v budově
č. 15, byla slavnostně otevřena 27. září 2013.
V lednu 2013 byl ukončen projekt Inovační vouchery ve Zlínském kraji zaměřený na podnikatele, kteří mají zájem navázat spolupráci s vybranými vědeckovýzkumnými organizacemi.
Zároveň však běžel navazující projekt „Inovační
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Vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Úspěšná regenerace brownﬁelds – Panský dvůr

Strategická průmyslová zóna Holešov - vizualizace

vouchery ve Zlínském kraji – II. etapa“, v rámci
kterého bylo v dubnu 2013 schváleno poskytnutí
45 inovačních voucherů v hodnotě maximálně
150 tisíc Kč z 98 předložených žádostí podnikatelských subjektů na výzkumně-vývojovou spolupráci s konkrétním pracovištěm vysoké školy
(Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké učení
technické v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Mendelova univerzita
v Brně). Na konci roku 2013 bylo v realizaci 39
spoluprací s celkovým ﬁnančním objemem poskytnuté podpory formou inovačních voucherů
5,66 milionů Kč a zároveň bylo v tomto roce
proplaceno šest inovačních voucherů v celkové
částce téměř 880 tisíc Kč. Na podzim byla rov-

něž připravena III. etapa poskytování inovačních
voucherů, ve které se počítá s rozdělením částky
6,67 milionu Kč, a to na jaře 2014.

tům a zájemcům o problematiku brownﬁelds.
Kromě toho distribuoval propagační materiály
představující brownﬁelds ve Zlínském kraji a spravoval také jejich databázi na http://gis.kr-zlinsky.
cz, v sekci On-line mapy. V roce 2013 byla mezi
Zlínským krajem a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest uzavřena Smlouva
o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownﬁeldů www.brownﬁeldy.cz.

Kraj pokračoval v podpoře regenerace brownﬁelds, což jsou nevyužívané plochy a objekty
sloužící dříve pro průmyslové, zemědělské či vojenské účely, které ztratily původní funkci a zatěžují své okolí. Zároveň však mají potenciál stát
se po revitalizaci atraktivní lokalitou vzhledem
ke své poloze v blízkosti městských center či
díky napojení na hlavní komunikační tepny. Kraj
poskytoval bezplatný poradensko-metodický
servis zástupcům veřejného sektoru, vlastníkům
brownﬁelds a dalším zainteresovaným subjek-

Ve Strategické průmyslové zóně Holešov pokračovalo rozšiřování vnitřní infrastruktury pro
budoucí investory. Jednalo se zejména o odvodnění a sanaci kanalizace v severní části zóny, dále
také o výstavbu trafostanice pro elektrické vedení
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z Hulína do Holešova. Firma KART Zlín s.r.o. rozběhla svoji výrobu v nově vybudovaných halách
v rámci Technologického parku Progress. Zlínský
kraj podepsal deklaraci o porozumění s novým zájemcem o investici v zóně, společností JET COMPANY, s.r.o. Kromě toho pracovaly na přípravách
svých investičních záměrů další ﬁrmy, konkrétně AGC Fenestra a.s., MRB Sazovice spol. s r.o.,
KART Zlín s.r.o., Pozemní stavitelství Zlín a.s. a POKART spol. s r. o. (rozšíření již stávajících výrobních kapacit v zóně). Správce zóny, Zlínským krajem vlastněná společnost Industry Servis ZK a.s.,
pokračovala ve vyhledávání a přímém oslovování potenciálních zájemců o vstup do holešovské zóny. Jedním z nich byla například americká
společnost Amazon, pro kterou byla zpracována
a postupně konkretizována nabídka. Zástupci společnosti Industry Servis ZK a.s. se účastnili také
zahraničních obchodních misí a veletrhů k prezentaci možností Strategické průmyslové zóny
Holešov v Rakousku, Rusku, Číně a Izraeli. Kromě
toho proběhla také jednání o budoucí spolupráci
s odborníky z Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava a Akademie věd České republiky (CzechGlobe), zaměřená na měření zátěže
životního prostředí, včetně hydrogeologických
měření přispívajících k maximalizaci ochrany podzemních vod pod pozemky zóny.

Kraj v roce 2013 pověřil Technologické inovační centrum výkonem níže uvedených činností
a poskytnul mu na ně částku 2,660 milionu Kč.

14I15 BAŤŮV INSTITUT - interiér

Propojit data varovacích systémů obcí s rozšířenou působností na území kraje prostřednictvím
nezávislé komunikační infrastruktury je cílem
integrovaného projektu s názvem Informační,
vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje. Projekt byl připraven ve spolupráci se všemi
13 obcemi s rozšířenou působností v kraji. V roce
2013 byly jednotlivé projekty Zlínského kraje
a obcí s rozšířenou působností realizovány. Komunikační infrastruktura byla realizována v plném rozsahu a nyní je všech 13 obcí s rozšířenou
působností propojeno optickou, robustní a nezávislou sítí. Propojeny byly budovy městských
úřadů a budovy, ve kterých zasedá krizový štáb
dané obce.

„Inovační portál Zlínského kraje“
(www.inovacnipodnikani.cz) – koordinace a propagace sítě podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků a center transferu technologií ve Zlínském kraji
„Inovační infrastruktura Zlínského kraje“ – jedná
se o společné aktivity subjektů sdružených pod
hlavičkou Inovační infrastruktury Zlínského kraje
(www.zk-inovace.cz) – zapojení do společných
projektů, vytvoření katalogu start-up ﬁrem v podnikatelských inkubátorech Zlínského kraje (k dispozici na www.startpodnikani.cz, sekce „Inspirace úspěšnými“)
„Rozvoj Podnikatelského inovačního centra Zlín“
– rozvoj a udržení regionálního centra inovačního podnikání, na konci roku 2013 bylo v podnikatelském inkubátoru a vědeckotechnickém parku
umístěno 23 ﬁrem s počtem 59 zaměstnanců
„Katalog ﬁrem Zlínského kraje“ – nové registrace ﬁrem do katalogu v elektronické podobě (CD,
web – www.katalogﬁremzk.cz), rozšíření dopadu
katalogu ve smyslu podpory exportu nových produktů ﬁrem
Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr včetně
workshopů pro studenty
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Za strategický rozvoj odpovídá
MVDr. Stanislav Mišák

Rok 2013 byl pro nás v jistém smyslu zlomový, protože končila platnost stávajícího programového
období 2007–2013 Evropské unie a začal ostrý start příprav na nové období 2014–2020. V souvislosti
s novými principy nastavení evropské kohezní politiky, která představuje jeden z důležitých nástrojů
pro naplňování cílů rozvoje Zlínského kraje do roku 2020, jsme tedy aktualizovali základní dlouhodobý koncepční dokument kraje – Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009–2020.
Kromě toho jsme aktualizovali i další sektorové strategické koncepce – v oblasti dopravy, životního
prostředí, školství, sociálního rozvoje a v dalších odvětvích. Podrobná příprava těchto dílčích strategií
je významným předpokladem pro to, abychom v následujících letech byli připraveni čerpat peníze
z fondů Evropské unie pro oblasti, které ve Zlínském kraji vnímáme jako zvláště klíčové a důležité
z hlediska budoucího rozvoje a dalšího směřování regionu.
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DOPRAVA

Co se dělo v roce 2013

Zlínský kraj má ve svém vlastnictví cca 1 770 km
silnic II. a III. třídy, včetně 714 mostů. Majetkovým správcem těchto silnic je příspěvková
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Tato organizace zajišťuje průběžnou modernizaci, dílčí opravy i zimní údržbu.
Kraj také zajišťuje veřejnou dopravu pro své
obyvatele, navrhuje jízdní řády a postupně buduje integrovaný systém dopravy tak, aby byla
zaručena jeho maximální možná efektivita,
návaznost spojů i další parametry pohodlného

Nově dokončený obchvat Holešova

Most v Mirošově po rekonstrukci

Zlínský kraj uzavřel s Jihomoravským krajem
smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti části
Zlínského kraje prostřednictvím dopravců vzešlých z uskutečněných výběrových řízení Jihomoravským krajem ode dne platnosti nových
jízdních řádů, tedy od 15. prosince 2013. Rok
2013 byl tedy posledním rokem, kdy dopravní
obslužnost Zlínského kraje veřejnou linkovou
dopravou zajišťovalo 9 smluvních dopravců.
Od 1. ledna 2014 bude za účelem zajištění dopravní obslužnosti uzavřen dodatek smlouvy
o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti se sedmi dopravci veřejné linkové dopravy a nově smlouva s Jihomoravským
krajem. K uvedenému řešení bylo přistoupeno
z důvodu zachování komfortu cestujících, kdy

se jeví jako nevhodné, aby byl provoz na přeshraničních linkách zajišťován různými dopravci s nutností přestupu či opětovného odbavení
cestujících a naopak je vhodné, aby přeshraniční
linky byly zahrnuty do Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje. Rozsah dopravní
obslužnosti Zlínského kraje se tímto opatřením
nemění a zůstává zachován.

cestování. Při všech těchto činnostech spolupracuje se společností Koordinátor veřejné
dopravy Zlínského kraje, která byla krajem pro
tyto účely založena již v roce 2005.
Odbor dopravy krajského úřadu také ověřuje ﬁnanční a odbornou způsobilost dopravců,
uděluje akreditace pro provozování autoškol
a vykonává řadu dalších správních činností.
Zlínský kraj na svém území zajišťuje rovněž
kontrolní vážení silničních vozidel a jízdních
souprav na základě příslušných ustanovení
zákona o pozemních komunikacích. Hlavním
smyslem této činnosti je prevence přetěžování vozovek na území kraje a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Aktivní iniciativou Zlínského kraje a společnou
mnohaletou a někdy i velmi nelehkou prací se podařilo ve spolupráci s Ministerstvem dopravy přesvědčit Evropskou komisi a začlenit multimodální propojení České a Slovenské republiky, a to
9. železničního koridoru Praha – Horní Lideč – Žilina – Čierna nad Tisou a mezinárodní rychlostní
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Nové propojení silnic u Bystřice pod Hostýnem

Polichno - nová vozovka

Rekonstruovaný most ve Všemině

silnice R49/R6 Hulín – Púchov do hlavní evropské sítě „core network“ – TEN-T. To staví tyto
projekty dopravní infrastruktury do příznivějšího
světla v diskuzi o nových nástrojích k ﬁnancování
dopravní infrastruktury s Evropskou komisí v období let 2014 až 2020.

V oblasti investiční výstavby bylo využito téměř
360 milionů Kč.

Do systému byli v první fázi zapojeni dopravci
provozující veřejnou dopravu v oblasti Uherskohradišťska.

Dokončena byla realizace 11 investičních akcí
na silnicích II. a III. třídy. Prostředky byly poskytnuty z rozpočtu Zlínského kraje, z Evropské unie,
prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava, ze státního rozpočtu a ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. V oblasti
provozu a údržby, především na opravy a údržbu
silnic, mostů, jejich součástí a příslušenství, včetně
zimní údržby, bylo využito téměř 415 milionů Kč.

Mezi důležité události v drážní dopravě na území
Zlínského kraje patřilo zařazení zbývajících čtyř
nových moderních motorových jednotek RegioShark, které v celkovém počtu šesti jednotek přispějí k celkovému zkvalitnění komfortu cestování
na železničních tratích Zlínského kraje. Z hlediska
rozsahu dopravní obslužnosti v drážní dopravě
nedošlo v roce 2013 k zásadním změnám.
V rámci projektu KORIS – Komplexní odbavovací,
řídící a informační systém veřejné dopravy Zlínského kraje – bylo zřízeno dispečerské pracoviště pro aktivní řízení provozu veřejné dopravy.

Co se týká kontrolního vážení silničních vozidel,
bylo prováděno na stacionárním vážním zařízení
ve Starém Hrozenkově a také na různých místech kraje na mobilních váhách. V lokalitě Starý
Hrozenkov bylo při této činnosti zjištěno 561 přetížených vozidel, na mobilních váhách bylo zjištěno 33 přetížených vozidel. Tyto správní delikty
byly následně řešeny ve správním řízení příslušnou obcí s rozšířenou působností.
Zlínský kraj dlouhodobě podporuje formou dotací zajišťování prevence bezpečnosti silničního
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provozu (BESIP) zejména v oblasti vzdělávání
jeho účastníků. Každoročně jsou poskytovány
dotace na zajišťování provozu dětských dopravních hřišť, akce podporující prevenci bezpečnosti silničního provozu a úrazovosti zejména dětí
a mládeže, akce pro neslyšící řidiče a děti i opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
V roce 2013 byla na tuto oblast vynaložena částka 950 tisíc Kč.
Nejvýznamnější stavby dokončené v roce 2013
• Silnice II/490: Holešov, jihovýchodní obchvat;
propojení silnic II/490 a II/438 mimo zastavěnou
oblast města Holešova, v délce cca 3,8 km o celkových nákladech stavby cca 338,7 milionu Kč
• Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, propojení
se silnicí II/438; propojení silnic severně od zastavěného území města Bystřice pod Hostýnem,
o délce nové silnice cca 600 m a celkových nákladech cca 59,7 milionu Kč
• Silnice III/50736: Nedašova Lhota – státní hranice
Česká republika/Slovensko; rekonstrukce části silnice mezi obcí Nedašova Lhota a státní hranicí se
Slovenskou republikou, v celkové délce 1 280 m
a celkových nákladech 13,6 milionu Kč

Železniční stanice Bylnice v novém kabátě
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Za dopravu odpovídá
Ing. Jaroslav Kučera

Rok 2013 byl ve znamení zásadních výzev, jejichž naplnění přispělo k zlepšení stavu v oblasti dopravy,
ve prospěch našeho kraje a jeho občanů.
V prvé řadě bylo v maximálním rozsahu využito evropských dotací pro zlepšení stavu krajských silnic.
Byly předloženy projekty, které zajistily čerpání ﬁnančních prostředků z Regionálního operačního
programu v plném rozsahu. Navíc jsme získali cca 28 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravu silnic II. a III. tříd.
V oblasti veřejné hromadné dopravy, s cílem zachovat její stávající rozsah, jsme vyřešili nezbytné
navýšení ﬁnančních zdrojů. Byl posílen rozpočet kraje a současně dosaženo oboustranné dohody
s městy a obcemi na zvýšení příspěvků pro dopravní obslužnost.
Předmětem pozornosti byla i bezpečnost silničního provozu. Přes řadu pozitivních opatření a aktivní
činnosti v oblasti prevence, nebylo v tomto roce dosaženo očekávaného poklesu tragických následků
dopravních nehod. Proto musíme i nadále aktivně BESIP řešit.
Velmi dobré výsledky v roce 2013 byly dosaženy především díky aktivnímu přístupu a spolupráci pracovníků odboru dopravy krajského úřadu, Ředitelství silnic Zlínského kraje, Koordinátora veřejné dopravy a také jednotlivých společností Správy a údržby silnic. Jsem přesvědčen, že jen efektivně fungující tým je zárukou dalších úspěšných výsledků.
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ZDRAVOTNICTVÍ

Co se dělo v roce 2013

Zlínský kraj je zakladatelem čtyř nemocnic:
Krajské nemocnice T. Bati, a. s. ve Zlíně, Uherskohradišťské nemocnice a. s., Kroměřížské
nemocnice a. s. a Vsetínské nemocnice a. s.
Současně je zřizovatelem dvou dětských
zdravotnických zařízení, kterými jsou Dětské
centrum Zlín, p. o. a Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, p. o. ve Valašském Meziříčí. V těchto
zařízeních je poskytována péče dětem, jejichž
rodiny se o ně nemohou, neumí či v krajním

Zrekonstruovaná kuchyně v Kroměřížské nemocnici

Centrální sterilizace ve Vsetínské nemocnici

V nemocnicích založených Zlínským krajem
bylo v roce 2013 zaměstnáno 4 707 zaměstnanců, kteří odborně ošetřili 1 284 071 pacientů v ambulancích a hospitalizovali 96 291 pacientů na lůžkových odděleních. Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje se svými 333
zaměstnanci absolvovala celkem 52 214 výjezdů
k 45 575 pacientům, a to 53 sanitními a rendez-vous (tedy doprovodnými) vozidly.

Pro Krajskou nemocnici Tomáše Bati byl Ministerstvem zdravotnictví schválen projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení komplexní
onkologické péče ve výši 96 milionů Kč, hrazený
z prostředků Evropské unie. V medicínské oblasti
zlínští neurochirurgové operovali jako první v republice nádor mozku s využitím multimodální
technologie (operace s unikátním zobrazovacím
přístrojem). Lékaři kardiovaskulárního centra poprvé použili při intervenčním zákroku na koronární tepně tzv. vstřebatelný stent. Jeho výhodou je,
že po splnění svého úkolu, kterým je „podepření“
ošetřené tepny po dobu jejího hojení, se rozpustí
a nezatěžuje organismus přítomností cizího kovového materiálu. Na oddělení nukleární medicíny

případě nechtějí postarat.
Lidem v přímém ohrožení života nebo s náhlým poškozením zdraví poskytuje odbornou
zdravotnickou pomoc Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o., rovněž zřizovaná krajem. Pro pacienty, kteří potřebují běžné lékařské ošetření v době mimo ordinační
doby praktických a zubních lékařů, je ve Zlínském kraji provozována lékařská pohotovostní
služba. Ve Zlínském kraji je provozována jako
zdravotnické zařízení také jedna protialkoholní záchytná stanice, a to v areálu Kroměřížské
nemocnice.

Lékařská pohotovostní služba byla poskytována
na devíti místech pro dospělé a na pěti místech
pro děti a dorost. Na čtyřech místech v kraji pak
byla poskytována stomatologická pohotovostní
služba.
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Ocenění dárců krve

Moderní diagnostický přístroj ve Zlíně

Slavnostní přijetí dárců kostní dřeně

byla pořízena nová hybridní kamera SPECT/CT,
která zvýšila kapacitu a diagnostické možnosti
oddělení. Nemocnice pokračovala v zateplování
budov za účelem zlepšení tepelné pohody pacientů a také úspor nákladů na energie.

Nemocnice také v průběhu roku 2013 pořídila
zdravotní a laboratorní přístroje a zařízení v hodnotě 9 milionů Kč a v červnu 2013 zprovoznila
babybox, čímž se stala 57. místem v České republice, kde mohou matky v nouzi babybox využít.

Uherskohradišťská nemocnice věnovala největší
pozornost pokračující výstavbě centrálního objektu chirurgických oborů, jehož dokončení se
předpokládá koncem roku 2014. Nová budova již
bude vybavena nejmodernějšími technologiemi
a zařízením dle evropských standardů a umístění
chirurgických oborů včetně operačních sálů nahradí stávající pavilonové uspořádání, které bylo
náročnější na organizaci práce i provozní náklady.

Nejvýznamnější akcí v Kroměřížské nemocnici
bylo dokončení rekonstrukce kuchyně, díky níž
došlo ke zvýšení kvality stravování pacientů a zaměstnanců nemocnice. Vlastní kuchyně umožní
nemocnici pružně reagovat na potřeby pacientů. Dále byla realizována rekonstrukce centrální
sterilizace. Babybox, který nemocnice otevřela již
v roce 2009, zachránil v roce 2013 život prvnímu
odloženému děťátku.

Co se týče Vsetínské nemocnice, její laboratorní
provozy biochemie, mikrobiologie, hematologie
a patologie získaly certiﬁkát kvality Audit II NASKL.
Na špičkovou úroveň se dostalo také oční lékařství (laserové operace) či chirurgické a ortopedické výkony, mezi kterými jsou i unikátně užívané metody. Vsetínská porodnice zaznamenala
rekordní počet porodů. Narodilo se zde 710 dětí,
což je nejvíce za posledních deset let.
K nejvýznamnějším událostem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje patřilo
bezpochyby zahájení provozu nové výjezdové základny v Karolince a bezproblémová organizace
zdravotnického zajištění pro cca 45 tisíc poutníků
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Národní poutě na Velehradě. Pro zlepšení přednemocniční neodkladné péče bylo nově pořízeno
devět sanitních vozidel (včetně tří „doprovodných“
sanitních vozidel víceúrovňového setkávacího
systému, tzv. rendez-vous), dvanáct deﬁbrilátorů
a dva dýchací přístroje.
V Dětském centru Zlín a v Kojeneckém a dětském
centru, zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc došlo v průběhu roku ke změnám kapacit
v jednotlivých střediscích ve prospěch navýšení
kapacity pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Významnou investiční akcí v Dětském centru Zlín
se stala oprava příjezdové komunikace.
Zlínský kraj jako zřizovatel a jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Krajské nemocnice Tomáše Bati o 33 milionů Kč a Vsetínské
nemocnice o 15 milionů Kč.
Výdaje na zajištění provozu zdravotnických příspěvkových organizací dosáhly v roce 2013 částky 181 milionů Kč.
Nejvýznamnější investice v roce 2013
• Výstavba Centrálního objektu v Uherskohradišťské nemocnici; celkové náklady 401 milionů Kč
Rekonstrukce kuchyně v Kroměřížské nemocnici;
celkové náklady 44,56 milionu Kč

Nové stanoviště záchranky v Karolince

• Rekonstrukce centrální sterilizace ve Vsetínské
nemocnici; celkové náklady 15,89 milionu Kč
• Vybudování nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje v Karolince;
celkové náklady 7 milionů Kč
• Přístavba garáží výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve Vsetíně;
celkové náklady 9 milionů Kč
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Za zdravotnictví odpovídá
MUDr. Lubomír Nečas

Dlouhodobou snahou Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví je efektivní poskytování komplexní, kvalitní a dostupné zdravotní péče, jejímž hlavním cílem bude spokojený, rychle a kvalitně ošetřený
pacient.
Velkým úspěchem roku 2013 bylo červnové schválení strategického dokumentu Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví Zastupitelstvem Zlínského kraje. Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji je klíčovým dokumentem, který udává další
směr ve vývoji zdravotnictví ve Zlínském kraji ve střednědobém časovém horizontu do roku 2015
i dlouhodobém časovém horizontu do roku 2020.
Z pohledu ekonomiky byl pro nás rok 2013 velmi těžký. Hospodaření nemocnic negativně ovlivnila
zejména úhradová vyhláška, která obsahovala řadu regulačních, kontrolních, sankčních a omezujících podmínek. Tyto podmínky znamenaly pro nemocnice významné snížení plateb za poskytnuté
zdravotní služby od zdravotních pojišťoven. Nezanedbatelný negativní vliv měly i další legislativní
změny v podobě zvýšení daně z přidané hodnoty u zdravotnického materiálu a léků. Ty se bohužel
promítly zvýšením jejich cen. Naše nemocnice ustály i výrazný tlak zdravotních pojišťoven na redukci
lůžkových kapacit.
Navzdory těmto těžkostem však byla péče poskytovaná obyvatelům Zlínského kraje v našich zařízeních na vysoké úrovni, kterou se budeme snažit rozvíjet i nadále v budoucích letech.
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ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Co se dělo v roce 2013

Zlínský kraj je na svém území největším zřizovatelem škol a školských zařízení, k 1. 9. 2013
zřizoval celkem 100 školských organizací.
Na podobě školství ve Zlínském kraji se podílejí desítky dalších subjektů, zejména města
a obce, které jsou zřizovateli většiny mateřských škol a základních škol, ale zřizují také
střediska volného času. Další školy a školská
zařízení jsou zřízena soukromými osobami,
církvemi nebo ústředními orgány (ministerstvy). Celkem v kraji pracuje kolem 600 růz-

Přijetí mladých sportovců hejtmanem

Soutěž mladých podlahářů v Uherském Brodě

Zlínský kraj byl pořadatelem Her VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky, které
se v kraji uskutečnily v termínu 23. až 28. června 2013. Medailová zápolení probíhala celkem
v 18 soutěžích, z toho bylo 16 sportovních
a 2 kulturní. Centrem akce se stalo město Uherské Hradiště. Jednotlivé soutěže byly realizovány jak v Uherském Hradišti, tak i ve Starém Městě, Ostrožské Nové Vsi, Hluku, Otrokovicích,
Luhačovicích i v samotném krajském městě Zlíně. Olympiády se zúčastnilo celkem 2 364 sportovců, 463 trenérů a 30 vedoucích krajských
výprav ze všech 13 krajů České republiky a Hlavního města Prahy. Výprava Zlínského kraje získala celkem 45 medailí (18 zlatých, 13 stříbrných

a 14 bronzových) a v celkovém pořadí obsadila
vynikající 4. místo.

ných školských subjektů.
Kraj jako územní správní celek nemá vůči
ostatním zřizovatelům nadřízené postavení,
na druhé straně ale má možnosti koncepčně
ovlivňovat vývoj vzdělávání na svém území.
V rámci přenesené působnosti jsou na krajské
úrovni kompetence k rozdělování ﬁnančních
prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu i pro organizace ostatních zřizovatelů, dále kompetence v rozhodování o změnách v rejstříku škol a školských zařízení nebo
v rozhodování v odvolacích řízeních.
Dalším okruhem činností, které kraj vykonává,
je podpora tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit.

Kraj již sedmým rokem pokračoval v systémové
podpoře vybraných řemeslných oborů zejména
z oblasti stavebnictví a strojírenství. Při splnění
stanovených podmínek je žákům středních škol
během jejich profesní přípravy v některém ze
14 učebních oborů poskytována ﬁnanční podpora z rozpočtu kraje.
Již počtvrté byly v roce 2013 realizovány jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů
na středních školách zřizovaných krajem, a to
prostřednictvím testů Scio. Obsah přijímacích
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Odborný seminář k programu Erasmus+

Ocenění žáků za mimoškolní činnost a mimořádné počiny

Gymnázium Otrokovice

zkoušek je tak v rámci kraje standardizován
a sjednocen a přispívá ke zvýšení kvality přijímacího řízení. Celý proces zároveň slouží jako užitečný evaluační, tedy hodnotící, nástroj.

Vyhlášena a předána byla tato tradiční ocenění

Nejvýznamnější investice v roce 2013

• Sportovec roku Zlínského kraje za rok 2012
• Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského
kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace
• Ocenění žáků Zlínského kraje za mimořádné
úspěchy v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin v období od dubna 2012 do dubna 2013
• Vyhodnocení Preventivních programů škol
a školských zařízení za školní rok 2011/2012
• Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2013

• Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž – Stavební úpravy (I. etapa); celkové náklady 7,5 milionu Kč
• Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – Realizace úspor energie – internát; celkové náklady
13,2 milionu Kč
• Základní škola Zlín, Mostní – Stavební úpravy stravovacího objektu; celkové náklady 13,5 milionu Kč
• Gymnázium Otrokovice – Realizace úspor
energie; celkové náklady 10,2 milionu Kč
• Gymnázium Uherský Brod – Výměna oken
a vstupních dveří; celkové náklady 8,5 milionu Kč

Realizován byl mezinárodní projekt partnerství
Leonardo da Vinci „Careers of the Future“, spočívající ve výměně informací v oblasti kariérového poradenství a v organizaci studijních cest
do partnerských zemí (Porto – Portugalsko, únor
2013 a Galway – Irsko, červen 2013). Byla vydána brožura s doporučeními pro práci kariérových
poradců.
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K 1. 9. 2013 zřizoval Zlínský kraj:
• 46 středních škol, z toho součástí 7 subjektů je
zároveň vyšší odborná škola a součástí 4 subjektů
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
• 1 konzervatoř
• 18 základních a mateřských škol pro děti a žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami
• 12 dětských domovů
• 20 základních uměleckých škol
• 1 pedagogicko-psychologickou poradnu
• 2 plavecké školy

Ocenění dobrovolníci pracující s mládeží
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Za školství, mládež a sport odpovídá
Mgr. Petr Navrátil

Kvalita školství je velmi důležitá pro rozvoj i budoucnost každého územního celku. Zlínskému kraji přinesl rok 2013 pozitivní informace z výsledků srovnávacích testů žáků základních škol, ale především
z výsledků celostátních maturit. Výsledky škol zřizovaných Zlínským krajem patří k nejlepším v České
republice. A dokonce i ty nejslabší jsou nad celostátním průměrem. Jsem přesvědčen, že významný
podíl na tom má kvalitní práce učitelů na všech stupních.
Ve srovnání s ostatními kraji máme rovněž nejnižší procento nekvaliﬁkovaných pedagogických pracovníků. Daří se rozvíjet podpora technického a odborného vzdělávání. V této oblasti nás ale čeká
hodně práce. Úspěšné pořadatelství Her VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky potvrdilo
dlouhodobou a systematickou podporu mládežnického sportu. Zahájení projektu Bezpečná branka
a schválení dotace dva miliony korun na jeho realizaci v tomto roce je potvrzením této podpory stejně jako dotace na pořádání více než 200 jednorázových akcí z Fondu mládeže a sportu.
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SOCIÁLNÍ OBLAST

Co se dělo v roce 2013

Zlínský kraj se v sociální oblasti podílí především na zabezpečení a koordinaci sociálních
služeb na svém území, které jsou potřebné
k zajištění pomoci a podpory spoluobčanům
nacházejícím se ve složité životní či sociální
situaci, a to například z důvodu zdravotního
postižení, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo ohrožení sociálním vyloučením. Nejde však jen o samotné poskytování různých druhů sociálních služeb, ale také
o přirozené začlenění uživatelů zmiňovaných

Domov pro seniory Burešov po výměně oken a zateplení

Domov pro seniory Návojná

Prostřednictvím svých příspěvkových organizací kraj zabezpečoval poskytování 46 sociálních
služeb ve 31 zařízeních umístěných po celém
kraji. Kapacita služeb poskytovaných pobytovou
formou činila 2 977 lůžek. Potřeby dalších uživatelů byly uspokojovány v menším rozsahu také
službami ambulantními či terénními.

projektu bude během dvou let (v letech 2013 až
2014) podpořeno cca 1 300 osob, nacházejících
se v nepříznivé sociální situaci.

služeb do plnohodnotného života nebo alespoň zabránění tomu, aby se ocitli „na okraji“
naší společnosti, čemuž výrazně přispívají například služby prevence.

Zlínský kraj spustil individuální projekt pod názvem „Prevencí proti sociálnímu vyloučení
ve Zlínském kraji“, jehož hlavním cílem je zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb, které
se zaměřují především na pomoc a podporu rodinám s dětmi, lidem se zdravotním postižením
a také obětem domácího násilí. Prostřednictvím

Stávající strategický dokument, tzv. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro období 2012–2014 byl o rok prodloužen, s platností do roku 2015. Rovněž byla formou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro rok 2014 aktuálně určena
podporovaná síť sociálních služeb, přičemž se
hodnotila například jejich efektivita, dostupnost
a potřebnost. Celý tento proces se realizuje
za spoluúčasti samotných poskytovatelů a zástupců příslušných obcí.
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Den otevřených dveří v Domově se zvláštním režimem
Loučka

Ocenění pracovníků v sociálních službách

Akce Barvy života

Pro občany i pro odbornou veřejnost vznikal
Elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji, který umožní všem zájemcům získat
jednoduchým způsobem přehled o sociálních
službách nacházejících se na území Zlínského
kraje. Tento elektronický katalog je k dispozici
na webové adrese: www.socialnisluzbyzk.cz.

probíhá intenzivní příprava uživatelů s cílem je
co nejlépe připravit na přechod do nové sociální služby typu chráněné bydlení. Současně jsou
na změny připravováni také zaměstnanci obou
zařízení, kteří si osvojují nové způsoby a metody
práce při poskytování jiného typu sociální služby.

Tradiční kulturní akcí pořádanou za podpory Zlínského kraje pro uživatele domovů pro seniory byl
již 9. ročník Barev života. Při tomto setkání se
senioři vzájemně baví hudebními, tanečními, pohybovými a recitačními vystoupeními, přičemž
9. ročník byl zpestřen soutěží jednotlivců, jejíž vítěz postoupil do celostátního kola.

V domovech pro osoby se zdravotním postižením v Zašové a na Velehradě-Salašské pokračoval proces transformace, jehož cílem je převést
stávající uživatele těchto zařízení do jiných typů
služeb, které jim budou poskytovat péči dle jejich individuálních potřeb v menších objektech
umístěných v běžné zástavbě. V obou zařízeních

Ze Sociálního fondu Zlínského kraje bylo v roce
2013 podpořeno celkem 79 projektů v celkové
výši 2,366 milionu Kč, které byly zaměřené zejména na vzdělávání osob pečujících o zdravotně postižené, na vzdělávání a edukaci seniorů
a osob se zdravotním postižením či na podporu
programů skupinového, kondičního a rehabilitačního cvičení.

Dále se uskutečnil 4. ročník ankety Pracovník
roku Zlínského kraje v sociálních službách. V září
2013 byly v Baťově vile slavnostně vyhlášeny výsledky ankety. Ocenění bylo předáno celkem pěti
pracovníkům působícím v sociálních službách.
Další dva pracovníci obdrželi Mimořádné uznání
za mimořádný přínos v oblasti sociálních služeb.
51

ZK CO SE DEJE 2013 PRAC VERZE NOVY

11 8 14.indd 51

8/27/2014 4:46:56 PM

Kraj vyhlásil tři podprogramy, pro které bylo
uvolněno 3,5 milionu Kč. První z nich podpořil
organizace věnující se integraci romské menšiny, druhý podporoval činnost kontaktních center
a terénních programů pro osoby závislé na návykových látkách a třetí byl zaměřen na podporu
dobrovolnických organizací. Mimoto se krajský
úřad zapojil do státní podpory měst a obcí v oblasti prevence kriminality a podílel se tak na získání dotací z Ministerstva vnitra.

Zlínský kraj zřizoval v roce 2013 v sociální oblasti
celkem 12 příspěvkových organizací:
• Sociální služby Uherské Hradiště
• Sociální služby Vsetín
• Domov pro seniory Loučka
• Domov pro seniory Luhačovice
• Domov pro seniory Napajedla
• Domov pro seniory Burešov
• Domov pro seniory Lukov
• Dům sociálních služeb Návojná
• Domov na Dubíčku
• Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením
• Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením
• Centrum poradenství pro rodinné a partnerské
vztahy
Nejvýznamnější investice v roce 2013
• Domov pro seniory Burešov – Zateplení budov
a výměna oken; celkové náklady 10,6 milionu Kč
• Dům sociálních služeb Návojná – Oprava střechy a tepelná izolace části střechy; celkové náklady 6,33 milionu Kč
• Domov pro seniory Loučka – Stavební úpravy
pokojů; celkové náklady 2,9 milionu Kč
• Domov pro seniory Nezdenice – Oprava střechy a dokončení zateplení části střechy; celkové
náklady 9 milionů Kč

Turnaj seniorů v pétanque

Národnostní problematika, menšiny a sociálně
ohrožené skupiny
Kraj se zabývá také problematikou národnostních
menšin, integrací cizinců a prevencí rizikových
typů chování, jako jsou drogové a jiné závislosti
či kriminalita. To mají na starosti krajští koordinátoři, kteří působí v oddělení neziskového sektoru
krajského úřadu. Ti jednak realizují politiku státu
(v takzvané přenesené působnosti), zároveň však
(v samostatné působnosti) uplatňují vlastní iniciativu kraje a rozvíjejí jeho spolupráci s městy, obcemi a neziskovými organizacemi.

Kraj uvolnil ze svého rozpočtu 400 tisíc Kč
na činnost domovníků ve vybraných romských
lokalitách ve městech Holešov a Kroměříž.
Díky spolupráci kraje s ostatními subjekty proběhlo celkem 24 akcí určených odborné veřejnosti,
např. seminář pro přípravu projektů v oblasti integrace romské menšiny, prevence kriminality, semináře o zadluženosti jednotlivců a rodin, sociálním podnikání, hyperaktivitě dětí či spolkovému
právu v novém občanském zákoníku.
Kraj rovněž spolupracoval se zlínským Centrem
na podporu integrace cizinců, jehož odborná
platforma se v roce 2013 sešla celkem třikrát.
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Za sociální oblast odpovídá
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan

I rok 2013 utekl jak voda v moři práce. Jako každý rok bylo zapotřebí aktualizovat strategický dokument obsahující síť sociálních služeb na území našeho kraje. Ruku v ruce s tím proběhlo hodnocení služeb prostřednictvím benchmarkingu. Na mapě sociálních služeb došlo k drobným úpravám
a změnám. Znovu jsme se ujistili, že jsme dobře připraveni na změnu způsobu ﬁnancování sociálních
služeb, která proběhne v roce 2015.
Důležitým počinem bylo vytvoření elektronického katalogu služeb, který je lehce dostupný všem zájemcům a na rozdíl od tištěné verze umožňuje okamžitou aktualizaci dat.
Realizovala se řada projektů s využitím evropských zdrojů, díky nimž umíme lépe pomoci ohroženým
rodinám s dětmi či obětem domácího násilí. Lidi z ústavů pro postižené připravujeme na samostatnější život v přirozenějším prostředí chráněných bydlení.
Také se podařilo zorganizovat několik společenských, kulturních a sportovních akcí pro seniory či
zdravotně postižené. Opět jsme ocenili obětavé a příkladné pracovníky v sociálních službách. Zajištění těchto aktivit sice přináší další práci, ale také spoustu radosti, skvělou atmosféru a pěkné vzpomínky.
Zlínský kraj coby největší zaměstnavatel na svém území aktivně přispíval ke snižování míry nezaměstnanosti, vytvořil v úřadu či svých příspěvkových organizacích více než stovku pracovních příležitostí
pro lidi bez práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
Rok 2013 byl i přes třináctku na konci úspěšným a dělným rokem.
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ZEMĚDĚLSTVÍ

Co se dělo v roce 2013

Přestože je Zlínský kraj veřejnoprávní korporací, která nemůže přímo zasahovat do zemědělské prvovýroby, alespoň nepřímo ﬁnančně
podporuje a propaguje regionální producenty zemědělských a potravinářských výrobků
ve spolupráci s Agrární komorou Zlínského
kraje. Dlouhodobě (již od roku 2006) rovněž
pomáhá začínajícím včelařům, kdy jim poskytuje ﬁnanční podporu na nákup základního
a doporučeného vybavení.
Hejtman s držitelem ocenění TOP Víno Slovácka 2013

Výstava koní v Tlumačově

Z Podprogramu pro začínající včelaře bylo Zlínským krajem podpořeno celkem 56 žadatelů. Konkrétně byla mezi ně rozdělena částka 495 346 Kč.

dne 24. srpna 2013 uspořádala vinařskou slavnost
v Polešovicích spojenou s vyhlášením výsledků VI.
ročníku soutěže TOP víno Slovácka.
S Okresní agrární komorou Kroměříž byly
ve dnech 23. až 24. srpna 2013 v Kroměříži připraveny tradiční Dožínky Zlínského kraje.
V sobotu 5. října 2013 společně Zlínský kraj, Agrární
komora Zlín a Celostátní síť pro venkov zorganizovaly Den Zlínského kraje spojený s vyhlášením
výsledků soutěže o nejlepší potravinářský výrobek
Zlínského kraje. Z nejlepších potravinářských výrobků ze Zlínského kraje byl následně vytvořen katalog
(vydán v nákladu 700 ks) a webový portál „Potravina regionu“, které mají prezentovat tyto produkty.

Zlínský kraj se na základě dobré spolupráce
s Agrární komorou Zlínského kraje ﬁnančně spolupodílel na propagaci zemědělství formou pořádání odborných vzdělávacích seminářů a zejména
pak speciﬁckých regionálních akcí v součinnosti
s jednotlivými oblastními agrárními komorami:
S Agrární komorou Valašska byl uspořádán
Ovčácký den na Valašsku. Tato akce (7. ročník)
se uskutečnila 13. července 2013 v obci Prlov.
Okresní agrární komora pro okres Uherské Hradiště
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Za zemědělství odpovídá
doc. Ing. František Čuba, CSc.

V současné době je zemědělství producentem potravin a nikoli nevýznamného množství energie
v podobě bioplynových stanic, kterých je nyní 500 a cca 40 % jde do výroby elektřiny a 60 % se zahřívá
atmosféra, což se bude a musí řešit. Zemědělství produkuje bionaftu. Zapomíná se, že jistým druhem
energií jsou však i samotné potraviny.
Pro zemědělství je velmi důležitá půda a její stav, nynější osevní postup, nedostatečné organické
hnojení a její úbytek je alarmující. Na jeden hektar orné půdy chybí ročně 5 000 kg organické hmoty.
Nikoli bezvýznamným pohledem na naše zemědělství je nesoběstačnost v produkci vepřového masa,
stejně jako výrazný úbytek spotřeby hovězího masa, z někdejších 30 kg na osobu a rok je spotřeba
nyní kolem 7 kg. S tím souvisí i úbytek pracovních sil na úroveň cca 20 % oproti roku 1989. Je tedy
potřeba zvyšovat stavy vepřového a hovězího a tím i zaměstnanost. Stejně tak bude třeba zvýšit konzumaci a produkci sladkovodních ryb.
Jak uvádí nyní profesor Zelený, dostáváme se z fáze divoké globalizace k lokalizaci trhů, tedy i lokální
potraviny se budou a musí řešit z hlediska nákladů na přepravu, čerstvosti i adresné kvality.
Pro řešení stavu našeho zemědělství se musí vytvořit sítě inovativních a soﬁstikovaných center a pomocí poznání a vědy navyšovat potenciál produkce a nebát se vytvářet intelektualizované služby
včetně služeb informačních a pomocných.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Co se dělo v roce 2013

V oblasti životního prostředí plní kraj několik
rolí. Zabývá se přípravou koncepčních a prognózních materiálů pro další úřady a instituce.
Přezkoumává rozhodnutí obcí v odvolacích
řízeních. Podporuje ekologickou výchovu.
Zabezpečuje hodnocení ekologických rizik
(např. posuzováním staveb a investičních
záměrů), stará se o ochranu přírody, krajiny
i ovzduší, koriguje odpadové hospodářství.
Kraj má také své kompetence ve vodním hospodářství (včetně povodňových orgánů kraje),

Přírodní památka Ježovský lom

Růže galská

Z rozpočtu Zlínského kraje bylo v roce 2013
vyčleněno celkem 16,851 milionu Kč na vybudování kanalizací v obcích Nedachlebice, Bojkovice a Bílovice a na opravu havarijního stavu
kanalizace v Sulimově. Dokončena a uvedena
do provozu byla čistírna odpadních vod v Bánově a v Halenkovicích. Pokračovala také velká akce
odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy a Břestek
na společnou čistírnu odpadních vod pod Zlechovem nazvaná „Čistý Zlechovský potok“.

souvisela v roce 2013 také aktualizace Studie
ochrany před povodněmi na území Zlínského
kraje, která je významným dokumentem při zpracovávání, projednávání a schvalování územně
plánovacích dokumentací.

lesním hospodářství, myslivosti či rybářství.

V zájmu zvýšení ochrany před povodněmi byl
z krajského rozpočtu dotačně podpořen státní podnik Povodí Moravy částkou 2 miliony Kč.
S povodněmi, respektive s ochranou před nimi,

V oblasti ochrany přírody a krajiny byla provedena údržba značení a informačních panelů
ve 106 maloplošných zvláště chráněných územích a 6 přírodních parcích Zlínského kraje.
V rámci zavádění evropské soustavy Natura 2000
vyhlásil Zlínský kraj na svém území 15 přírodních
památek a 2 přírodní rezervace. Probíhala aktivní péče o vybrané ohrožené druhy chráněných
rostlin a živočichů Zlínského kraje.
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Hlavaté vrby

Odrůda jablek Průsvitné letní

Veletrh EVVO v ZOO Zlín

V oblasti EVVO – environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty – kraj podpořil projekty, výukové aktivity a akce částkou 500 tisíc Kč. Zpracována a vytištěna byla propagační publikace Atlas
životního prostředí Zlínského kraje.

ných elektrozařízení. V této komoditě se Zlínský
kraj umístil v rámci republiky na prvním místě.
Nově bylo v řadě obcí a měst zavedeno třídění
odpadního textilu. Další tradiční významnou aktivitou je pořádání motivační soutěže o nejlépe třídící
obec nebo město v kraji s názvem O keramickou
popelnici. V kategorii měst a městysů zvítězilo
město Luhačovice, mezi obcemi nad 500 obyvatel vyhrála obec Rymice a v kategorii obcí do 500
obyvatel získaly prvenství Haluzice.

dvory a kompostárny. Podpořen byl i nákup
svozové techniky a vybavení obcí nádobami
a kompostéry. Dokončena byla rekultivace řady
uzavřených starých skládek odpadů, například
skládky regionálního významu v lokalitě Hrachovec ve Valašském Meziříčí.

Již sedmým rokem pokračovala krajská komunikační kampaň zaměřená na třídění odpadů
ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s, a kolektivními systémy ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.
Kampaň zahrnuje rozšiřování sítě míst k třídění
využitelných složek komunálního odpadu (v kraji
bylo v roce 2013 rozmístěno 13 500 kontejnerů
na tříděný odpad). Rovněž došlo k rozšíření sítě
kontejnerů určených ke třídění zpětně odebra-

Podpořen byl vznik zařízení k dalšímu nakládání s odpady místního i regionálního významu
s přednostním zaměřením na jejich materiálové
využití. V řadě obcí začaly fungovat nové sběrné

Byl prováděn monitoring k doplnění celostátní
sítě Českého hydrometeorologického ústavu
(ČHMÚ). V roce 2013 byla realizována náročná
ambulantní měření ve dvou vybraných lokalitách
Napajedla a Košíky. Rovněž proběhla aktualizace
sítě měřících míst ČHMÚ a vytipování vhodných
lokalit pro rozšíření této sítě s cílem zlepšit úroveň zjišťování kvality ovzduší ve Zlínském kraji.
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předložený vlastníkem lesa – Sdružením spoluvlastníků lesa v Lukově.

Na konci roku byl uveden do zkušebního provozu
Informační systém kvality ovzduší ve Zlínském
kraji, tzv. ISKOZ, který poskytuje široké veřejnosti
on-line informace z měřících stanic ve Zlínském
kraji a nejbližším okolí. Zlínský kraj rovněž úzce
spolupracoval s Ministerstvem životního prostředí na organizaci, přípravě podkladů a zpracování
Střednědobé strategie zlepšení kvality ovzduší
v České republice a Aktualizace programu zlepšování kvality ovzduší České republiky.
Zlínský kraj podpořil částkou 100 tisíc Kč provedení opatření na ochranu účastníků silniční dopravy
před střety s lovnou zvěří pomocí tzv. pachových
ohradníků, které zvěř odrazují od vstupu na vozovku nebo alespoň zvyšují její ostražitost.
Byla zpracována analýza o provedeném odlovu za uplynulý myslivecký rok. Výsledky tohoto
odlovu a jejich dopad na chov zvěře byly představeny veřejnosti na chovatelských přehlídkách
v Karolince, Hluku, Nětčicích a Vizovicích. Zlínský
kraj zprostředkoval podporu vybraným mysliveckým činnostem směřujícím ke zlepšení podmínek v honitbách, k posílení stavů ubývajících
a vzácných druhů lovné zvěře a k výcviku národních plemen loveckých psů. Vlastní podpora je
poskytována ze státního rozpočtu. Podáno bylo
69 žádostí o příspěvek.

Pestrokřídlec podražcový

Byly provedeny kontroly plnění podmínek,
za kterých byl povolen výkon rybářského práva
a kontroly splnění zarybňovací povinnosti podle
druhů, počtu a věkové kategorie vysazovaných
ryb celkem u 31 organizací vykonávajících rybářské právo.

Bylo rozhodnuto o provedení hrazení dvou lesních bystřin ve veřejném zájmu včetně zabezpečení ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu
k jejich vlastnímu provedení. Nové stavební práce byly zahájeny na zabezpečení Zlechovského
a Bukového potoka a dokončena byla opatření
na horní části Rosošného potoka v katastrálním
území Rajnochovice, na Jamném potoce v katastrálním území Strání a na přítoku Vrbky v katastrálním území Halenkovice. Objem využitých
ﬁnančních prostředků na práce spojené s hrazením bystřin a melioracemi v lesích činil v roce
2013 celkem 1,523 milionu Kč.

Krajem byly poskytovány příspěvky na hospodaření v lesích vlastníkům a nájemcům lesů u činností, které vedou k využití vhodnějších dřevin
při obnově porostů nebo které zvyšují odolnost
lesních porostů. O poskytnutí příspěvku požádalo 529 vlastníků nebo nájemců lesů, kterým byla
vyplacena celková částka podpory 14,768 milionu Kč. Byl schválen jeden lesní hospodářský plán
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Za životní prostředí odpovídá
Ing. Ivan Mařák

Rok 2013 byl v oblasti životního prostředí velmi pestrým. Celá řada úkolů v jednotlivých oblastech
kladla zvýšené nároky na všechny pracovníky odboru životního prostředí krajského úřadu. Asi tím
nejsložitějším byl proces administrace soustavy chráněných území NATURA 2000, kde bylo třeba se
vyrovnat s mnoha připomínkami ze strany vlastníků pozemků a starostů obcí. Přes bohatou informační kampaň bylo v několika případech podáno odvolání a řešení těchto případů přešlo do roku 2014.
V oblasti vodního hospodářství nadále pokračovala podpora Zlínského kraje při realizaci výstavby
vodohospodářské infrastruktury a zvyšování ochrany před povodněmi. Kraj nadále poskytoval vlastníkům a nájemcům lesů příspěvky na hospodaření v lesích, pokračoval v projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím pachových ohradníků a na konci roku 2013 byl uveden do zkušebního provozu Informační systém kvality ovzduší ve Zlínském kraji. Probíhala i kampaň zaměřená
na třídění odpadů i podpora EVVO.
Aktivit v oblasti životního prostředí je mnoho, důležitá je však skutečnost, že všechny tyto aktivity směřují k jedinému společnému cíli, kterým je další zvyšování kvality životního prostředí ve Zlínském kraji.
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ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Co se dělo v roce 2013

Kraj v oblasti územního plánování zodpovídá za dodržování Politiky územního rozvoje
České republiky, což je nástroj územního plánování s celorepublikovou působností. V souladu s Politikou územního rozvoje České republiky a stavebním zákonem kraje pořizují
zásady územního rozvoje pro svá území. Ty
stanovují základní nadregionální požadavky
využití území kraje s ohledem na jeho další
rozvoj. Zásady územního rozvoje se v pravidelných čtyřletých lhůtách aktualizují a jsou

Centrum Zlína

Územní plán Uherského Hradiště

Hlavní úkol územního plánování, který je stavebním zákonem delegován na kraje, byl splněn vydáním první aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Činnost v oblasti
územního plánování byla dále zaměřena na další důležité úkoly, například na pořízení druhé
úplné aktualizace Územně analytických podkladů Zlínského kraje. Tyto byly, v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území, dne 26. června 2013 projednány v Zastupitelstvu Zlínského
kraje.

podpořených z Programového fondu Zlínského
kraje v roce 2012.

závazné pro územně plánovací činnost měst
a obcí celého kraje.
Kraj dále pořizuje a v pravidelných cyklech aktualizuje územně analytické podklady. Těmi se
rozumějí soubory map a popisných údajů, obsahující veškeré aktuální a důležité informace
o území kraje. Charakterizují tedy aktuální stav
kraje a možnosti jeho dalšího rozvoje.
Pro podrobnější prověření územně plánovacích problémů, které by mohly významně
ovlivnit využití a uspořádání určitého území
kraje, může kraj pořizovat regulační plány
a územní studie.
Dále se Zlínský kraj věnoval průběžné aktualizaci
datové základny územně analytických podkladů a dokončení pořízení územních plánů obcí

Na základě úkolů stanovených v Zásadách
územního rozvoje Zlínského kraje bylo dokončeno pořízení územních studií „Řešení koridoru
železnice Vizovice – trať č. 280“ a „Rekreační
oblast Vsetínská Bečva“. Zahájeno bylo pořizování územních studií „ Využití ploch uvolněných
po těžbě štěrkopísku Ostrožská jezera“ a „Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru“.
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Za územní plánování odpovídá
Ing. Ivan Mařák

V roce 2013 jsme v oblasti územního plánování ve Zlínském kraji splnili důležitý úkol, kterým bylo
pořízení druhé úplné aktualizace Územně analytických podkladů Zlínského kraje.
Pro podrobnější prověření územně plánovacích problémů bylo dokončeno pořízení dvou územních
studií „Řešení koridoru železnice Vizovice – trať č. 280“ a „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ a zahájeno pořízení dalších územních studií „Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku Ostrožská jezera“
a „Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru“. Tímto byly současně i naplněny úkoly vyplývající z krajské územně plánovací
dokumentace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.
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ROZVOJ VENKOVA

Co se dělo v roce 2013

Zlínský kraj má charakter převážně venkovského regionu, a proto i krajská samospráva věnuje značnou pozornost tomu, aby venkov skýtal
příznivé prostředí pro život zdejších obyvatel.
K tomu patří zejména podpora při vytváření
pracovních příležitostí a dobrých podmínek
pro podnikání, posílení konkurenceschopnosti
zemědělské výroby, zkvalitnění dopravní dostupnosti a obslužnosti, ale také třeba rozvoj
možností kulturního, vzdělávacího, zájmového a společenského vyžití. Konkrétní cesty, jak

Vesnice roku – starosta vítězné obce

Krajina na Uherskobrodsku

toho dosáhnout, popisuje Strategie rozvoje

Z Podprogramu na podporu obnovy venkova
byla mezi celkem 55 obcí rozdělena částka přesahující 23 milionů Kč. Tyto dotace posloužily
na obnovu venkovské zástavby a občanské vybavenosti v majetku obcí a rovněž na rekonstrukce
a výstavbu místních komunikací. Podpořeny byly
například opravy chodníků v Roštění, Veletinách
nebo Břestu, rekonstrukce místních komunikací
ve Velkém Ořechově, Viganticích či Haluzicích,
stejně jako stavební úpravy mateřských škol v Sehradicích, Sazovicích a Dolní Bečvě.

knihovny obdržela Ratiboř, diplom za vzorné vedení kroniky putoval do Valašské Polanky, diplom
za udržování lidových tradic získala Kašava, diplom
za péči o historickou zástavbu obdržela Březnice
a z diplomu za péči o květinovou výzdobu obce
se mohla radovat Machová. Mimořádné ocenění
za komplexní přípravu a realizaci urbanistického
rozvoje získala Lípa a Cenu naděje pro živý venkov obec Drnovice. Zlatou cihlu si odnesli zástupci obce Zlechov (za rekonstrukci staré hasičské
zbrojnice) a obce Lípa (za rekonstrukci zchátralého mlýna). Mezi oceněné obce Zlínský kraj rozdělil celkem 2,410 milionu Kč. Ocenění se však
dočkali i jednotlivci, a to Alois Lukša ze Zděchova
za příkladnou péči o tamní tradiční dřevěnici a Jiří
Mareček z Březnice za vedení březnické terapeutické komunity pro mladé lidi.

venkova Zlínského kraje 2010–2015, která je
základním koncepčním dokumentem Zlínského kraje právě v této oblasti.
Zlínský kraj významně podporuje soutěž Vesnice roku, každoročně vyhlašovanou Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími institucemi.
Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji svého domova, propagovat rozmanitost a pestrost života na venkově a upozornit širokou veřejnost na jeho význam. Nesporným přínosem účasti v soutěži
je pro každou přihlášenou obec získávání zkušeností, možnost publicity výsledků své práce
a příležitost k získání ﬁnanční odměny jak ze
strany vyhlašovatelů, tak i Zlínského kraje.

Z vítězství v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje se radovalo Vysoké Pole, jako druhý se umístil
Prlov, na třetím místě skončily Kateřinice, čtvrté
místo patřilo Skašticím a páté Nedašovu. Oceněny
byly i další obce. Diplom za vzorné vedení obecní
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Za rozvoj venkova odpovídá
Ing. Ivan Mařák

Zlínský kraj realizuje řadu investičních i neinvestičních aktivit, kterými podporuje rozvoj venkova.
V roce 2013 bylo například na podporu vodohospodářské infrastruktury vyčleněno 12,650 milionu
korun, dotace směřovaly především na projekty spoluﬁnancované ze zdrojů Evropské unie a státního
rozpočtu. Jednou z výrazných podpor je také Podprogram na podporu obnovy venkova. V roce 2013
z něj bylo rozděleno přes 23 milionů korun.
Ve spolupráci s Krajskou agenturou pro zemědělství a venkov a dalšími partnery venkova pořádá Zlínský kraj semináře zaměřené na aktuální témata spojená s rozvojem venkova. V roce 2013 proběhly
čtyři semináře, kterých se účastnilo celkem 265 zástupců obecních samospráv. Zlínský kraj rovněž
dlouhodobě spolupracuje s Krajskou sítí Místních akčních skupin. Každé z devatenácti Místních akčních skupin Zlínský kraj přispěl 100 tisíci korunami na zpracování Strategie rozvoje území a v průběhu
roku se nastavovala participace kraje na překlenutí období roku 2014 před spuštěním nového programovacího období.
Ze strany kraje není opomíjena ani podpora soutěže Vesnice roku, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s dalšími institucemi. Účastníci soutěže ze Zlínského kraje pravidelně dosahují výborných výsledků i v celostátním kole. To se potvrdilo i v roce 2013, kdy obec Prlov,
která získala v krajském kole soutěže oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem, úspěšně reprezentovala kraj v celostátním kole, kde získala v této oblasti první místo v rámci celé
republiky.
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KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE Co se dělo v roce 2013
Zlínský kraj je v oblasti kultury zřizovatelem
osmi příspěvkových organizací a jedné obecně prospěšné společnosti, kterou je Filharmonie Bohuslava Martinů (v níž má poloviční podíl také město Zlín). Kulturní organizace
shromažďují, ošetřují, uchovávají a prezentují
cenné důkazy bohaté historie a kultury regionu, stejně jako výjimečné a jedinečné události současnosti. Vytvářejí tzv. paměť našeho
národa. Jejich nabídka je speciﬁcká a velmi
rozmanitá. Vždyť tento region se v 9. století

Novoroční koncert ve Zlíně

14|15 BAŤŮV INSTITUT

Rok 2013 se nesl ve znamení oslav 1 150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu v rámci
projektu Velehrad 2013. Jubilejní rok příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu byl zahájen již v roce
2012 slavnostním koncertem Filharmonie Bohuslava Martinů a Hradišťanu ve Vatikánu. Projekt
přispěl ke zviditelnění Velehradu, jakožto kulturní
kolébky našeho státu a skrze oslavy bylo sděleno
poselství jeho genia loci v tom smyslu, že k plnému rozvoji lidstva i národů je nutná nejen hmotná,
ale i duchovní dimenze. Oslavy dále připomněly
základní principy křesťanství, vznik slovanského
písma, prvních právních dokumentů a položení
základů pro budoucí českou státnost. V neposlední řadě akce a aktivity pořádané k tomuto

výročí prezentovaly Velehrad jako místo setkávání a dialogu a představily činnost příspěvkových
organizací Zlínského kraje v oblasti kultury.

stal kolébkou kulturnosti a vzdělanosti české
země. Ve Zlínském kraji se zároveň setkává
několik národopisných oblastí, které společně tvoří originální region s bohatstvím svébytných tradic, folkloru, hudebními zvyklosti,
rukodělnými dovednostmi a křesťanskými tradicemi, z jejichž odkazu čerpá zdejší kultura
dodnes. Zlínský kraj je rovněž místem, kde se
zrodila legenda moderního podnikání.
Zlínský kraj se snaží nejen o zachování kulturního dědictví a jeho obnovu, ale důraz klade
také na zvýšení povědomí široké veřejnosti o tom, jaké hodnoty toto kulturní dědictví
nese. Hlavním cílem je na památky upozorňovat, propagovat je a napomáhat jejich popularizaci.

Vyvrcholením několikaletých příprav cyrilometodějských oslav byly Dny lidí dobré vůle a Národní pouť na Velehradě, které se 5. července
zúčastnilo více než 60 000 poutníků. Tradiční
slavnostní poutní mši svatou celebroval papežský legát kardinál Josip Bozanić, arcibiskup záhřebský. Mši přenášela v přímém přenosu Česká televize a Český rozhlas Praha. Zúčastnil se
jí prezident České republiky Miloš Zeman i další
významní představitelé politického, kulturního,
náboženského a společenského života.
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Mistryně tradiční rukodělné výroby Zlínské kraje za rok 2013

Předání ocenění PRO AMICIS MUSAE

Ocenění knihoven a knihovníků

Velmi úspěšně pokračoval i projekt Otevřené
brány, který zpřístupňuje významné sakrální památky ve Zlínském kraji. V roce 2013 bylo do projektu zapojeno 22 památek, proškoleno bylo 126
průvodců a provedeno 119 446 návštěvníků.

Ocenění PRO AMICIS MUSAE za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu bylo uděleno
Josefu Holcmanovi za soustavnou literární a publikační činnost a Václavu Maňasovi mladšímu
za soustavnou kompoziční a aranžerskou činnost pro české a moravské dechové hudby.

Ocenění obdržela Městská knihovna Holešov,
Základní knihovna Jablůnka, Městská knihovna
Slavičín a Obecní knihovna Starý Hrozenkov.
Uznání bylo uděleno Jaroslavu Dvouletému
(Obecní knihovna v Břestku), Jarmile Odstrčilové (Obecní knihovna Žeranovice), Pavlu Zajícovi (Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm)
a Anně Zapletalové (Městská knihovna Fryšták).
Zvláštní ocenění Zlínského kraje získal knihovník Obecní knihovny v Petrůvce – pan Otakar
Maléř.

Z Fondu kultury Zlínského kraje bylo rozděleno
víc než 6 milionů Kč. Z této částky bylo konkrétně podpořeno 89 kulturních akcí a aktivit všech
žánrů a 43 kulturních památek. Dále pak Zlínský
kraj administroval Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Nositelkami ocenění Mistr tradiční rukodělné
výroby Zlínského kraje se staly Ludmila Kalivodová a Stanislava Žabková z Vizovic za výrobu vizovického pečiva a Božena Vráželová z Nového
Hrozenkova za výrobu štípaných holubiček.
V roce 2013 proběhl i první ročník Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje.

Pokračoval rozsáhlý projekt Velehrad – centrum
kulturního dialogu západní a východní Evropy,
zaměřený na obnovu velehradské baziliky včetně
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přilehlého současného i původního klášterního
komplexu cisterciáků. Dokončena byla komplexní obnova kostela Zjevení Páně (zvaného „Cyrilka“).
V rámci projektu Národní centrum zahradní
kultury v Kroměříži byly dokončeny úpravy Arcibiskupského zámku a zároveň zahájena obnova
Květné zahrady. Projekt, který je zaměřen především na záchranu chátrajících historických parků a zahrad, by měl být dokončen v posledním
čtvrtletí roku 2014.
Nejvýznamnější investice v roce 2013
• Finalizace projektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT; celkové náklady 919 milionů Kč
• Stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském
Meziříčí (I. etapa); celkové náklady 9,8 milionu Kč
• Hrad Malenovice – přírodovědná expozice, stavební úpravy a vybudování nové stálé expozice;
celkové náklady 5,1 milionu Kč
• Muzeum regionu Valašsko – zahájení stavebních úprav zámku Vsetín (I. etapa); celkové náklady 29 milionů Kč

Koncert Moskevského Synodálního sboru na Velehradě
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Za kulturu a památkovou péči odpovídá
Ing. Ladislav Kryštof

Rok 2013 se odehrával ve znamení oslav 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, kdy se při
Národní pouti na Velehradě 5. července sešlo více než 60 000 poutníků včetně nejvyšších představitelů kultury,
církví i politického života. Velkým počinem bylo také přestěhování Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně,
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské knihovny Františka Bartoše do nového 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.
Význam této investiční akce byl následně oceněn dvěma trofejemi na celonárodní úrovni: Cenu Gloria musaealis v kategorii „Muzejní výstava roku 2013“ získalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně za stálou expozici
„Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra skutečnost“ a v kategorii „Muzejní počin roku 2013“ byl oceněn Zlínský kraj
a jeho příspěvkové organizace za celý projekt 14|15 BAŤŮV INSTITUT. Úspěšně také pokračoval u široké veřejnosti stále více oblíbený projekt Otevřené brány. V roce 2013 se do něho zapojilo 22 kostelů, které navštívilo
téměř 120.000 návštěvníků.
Zlínský kraj ocenil uznáním PRO AMICIS MUSAE za významný a podstavný přínos kulturnímu rozvoji regionu Josefa Holcmana za soustavnou literární a publikační činnost a Václava Maňase mladšího za kompoziční
a aranžerskou činnost pro české a moravské dechové hudby. Již podruhé uděloval Zlínský kraj ocenění „Mistr
tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“. Jeho nositelkami se staly Ludmila Kalivodová, Stanislava Žabková
a Božena Vráželová. Proběhl také první ročník Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje. Rok
2013 byl tedy na kulturu skutečně mimořádně bohatý.
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CESTOVNÍ RUCH

Co se dělo v roce 2013

Propagovat území Zlínského kraje jako atraktivní turistický region je úkolem obecně prospěšné společnosti Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, která byla Zlínským
krajem pro tento účel založena v roce 2007.
Při rozvoji cestovního ruchu v kraji spolupracuje s jednotlivými turistickými oblastmi v regionu i místními podnikateli. Každoročně vydává řadu propagačních materiálů, průvodců
a map. Účastní se veletrhů cestovního ruchu,
organizuje prezentační akce, studijní cesty

Veletrh Regiontour v Brně

Baťův kanál

Do Zlínského kraje v roce 2013 přijelo celkem 516 471 hostů, kteří zde realizovali celkem
1 562 016 přenocování. Počet hostů v roce 2013
vykazuje od roku 2007 nejvyšší hodnotu. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o růst počtu hostů
o 6,7 % a růst počtu přenocování o 1,9 %. V obou
ukazatelích je dynamika růstu Zlínského kraje
vyšší než celostátní průměr. Zcela výjimečného
výsledku pak Zlínský kraj dosáhnul v růstu počtu
zahraničních hostů (+16,1 %). V tomto směru vykázal Zlínský kraj nejlepší výsledky ze všech regionů v České republice. Celkový podíl zahraničních
hostů na návštěvnosti kraje činil 15,64 %. Největší
podíl mezi cizinci měli hosté ze Slovenska a Německa. Velmi výrazně se zvýšily počty hostů z Pol-

ska a Ruska. Dlouhodobě stabilní jsou příjezdy hostů z Rakouska a Itálie. Postupně se zvyšují počty
hostů z Pobaltí (Litva a Estonsko), Číny a Ukrajiny.

pro zástupce médií, zapojuje se do projektů s partnery v tuzemsku i zahraničí, aktivně
informuje o konání zajímavých akcí na území regionu a vykonává i další činnosti, jejichž
smyslem je maximálně prezentovat turistický
potenciál kraje.

Dlouhodobě je pozorován vyšší přírůstek počtu
hostů než počet přenocování, což souvisí se snižováním průměrné délky pobytu. Ta je v celém
kraji v průměru tři přenocování na jednoho hosta,
delší než průměrnou dobu tráví v kraji hosté z Izraele, Ruska, Rakouska. Vlivů je několik – jednak
jde o trend většího počtu kratších dovolených,
jednak se zkracuje délka pobytu v lázeňských zařízeních, mj. i vlivem nové úhradové vyhlášky pro
oblast lázeňské péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
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Baťovské domky ve Zlíně

Velikonoce v rožnovském skanzenu

Kaplička ve Velkých Karlovicích

Během roku probíhaly propagační kampaně
na podporu cestovního ruchu v kraji. Kampaně
byly realizovány jak pro domácí, tak pro příjezdový cestovní ruch. Součástí kampaní pro tuzemsko
bylo umísťování inzerce v denících a v odborných
časopisech, využívání rádiových spotů. Významnou složkou propagace byla aktivní komunikace
v regionálních i celostátních médiích a kontaktní
kampaň formou tzv. IC TOUR, kdy jsou formou
tzv. face to face prezentací přímo oslovováni
obyvatele a návštěvníci 50 vybraných českých
a moravských měst. V nákladu 5 000 kusů byl
dvakrát vydán Magazín Východní Moravy, určený především odborníkům v cestovním ruchu,
cestovním kancelářím a informačním centrům

v Česku a na Slovensku. Významnou složkou
propagace a informační činnosti vůči veřejnosti
byl propracovaný systém aktivní práce v oblasti
publicity. Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy vydala v roce 2013 celkem 292 tiskových
zpráv, přičemž monitorovala 1 820 publikovaných článků, které z těchto zprávy vycházely.

center. Propagační materiály byly vytvořeny jak
pro jednotlivé turistické oblasti, tak pro celou Východní Moravu. Z projektu byla rovněž realizována účast na osmi tuzemských veletrzích cestovního ruchu.

V projektu Marketingová podpora domácího
cestovního ruchu na Východní Moravě bylo vytvořeno 13 druhů propagačních materiálů, které
byly určeny návštěvníky jednotlivých turistických
oblastí Východní Moravy. Zejména se jednalo
o průvodce, mapy, programy školních výletů a další materiály na podporu činnosti informačních

Příjezdový cestovní ruch bych podporován tištěnými propagační materiály pro návštěvníky
z Polska, Slovenska, Německa, Rakouska a Itálie
s tematickým zaměřením na oblast kulturní turistiky (poutní stezky, historické dědictví), lázeňství
a gastronomie (folklor, tradice, poznávací turistika).
Uskutečnily se reklamní kampaně a studijní cesty
pro touroperátory a novináře ze zahraničí.
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Centrála cestovního ruchu Východní Moravy se
zúčastnila osmi zahraničních veletrhů cestovního ruchu a uspořádala v zahraničí šestnáct prezentací zaměřených na představení turistického
potenciálu Zlínského kraje. Zorganizovala také
pět studijních cest/presstripů pro touroperátory,
cestovní kanceláře a novináře z cílových zemí
(Itálie, Rakouska, Polska).
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy se
zapojila do společné propagace Moravy zaměřené zejména na zahraniční návštěvníky. Jedná
se o projekt spolupráce čtyř moravských krajů
– Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského. V roce 2013 byl takto
připraven průvodce „Lázně s chutí a vůní Moravy a Slezska“, který koordinoval Moravskoslezský
kraj. Průvodce po moravských a slezských lázních obsahuje informace o lázeňských místech,
dává tipy na výlety v okolí lázní i na charakteristické regionální speciality.
Ve spolupráci se sdružením Evropských poutních stezek (I Cammini d’Europa), které je zaměřeno na propagaci kulturního turismu, vznikly
produktové balíčky určené pro výměnu studentů
středních a vysokých škol, které sdružení zejména v Itálii oslovuje. Na Velehradě byla Zlínským
krajem uspořádána mezinárodní konference

Svatý Hostýn

k rozvoji Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje.
Byla vyhlášena a vyhodnocena soutěž HIT sezony o nejlepší produkty cestovního ruchu v kraji.
V kategorii veřejný sektor získal prvenství produkt
„Tajemství staré Kroměříže“ připravený městem
Kroměříží. V kategorii podnikatelský sektor byl
hitem sezony vyhlášen produkt „Luxusní jachta
Pandora“. Ten do soutěže přihlásila Kroměřížská
plavební s. r. o. Jako významný počin v cestovním ruchu byl oceněn projekt „Živá voda“ v obci
Modrá.

Dvanáct lokalit, které stojí ve Zlínském kraji
za návštěvu
• ZOO a zámek Zlín-Lešná, funkcionalistické město
Zlín
• historické město Kroměříž a jeho atraktivity (mj.
Arcibiskupský zámek se zahradami Podzámeckou
a Květnou – zapsané na seznam UNESCO)
• Rožnov pod Radhoštěm s Valašským muzeem
v přírodě a okolí
• lázeňské město a turistický resort Luhačovice
• pohoří Chřiby s hrady, zámky, rozhlednami i poutními místy Velehradem a horou sv. Klimenta
• zámek Buchlovice a hrad Buchlov
• turistická oblast Slovácko s Baťovým kanálem
a památkami v okolí
• turistické resorty v Horním Vsacku (pohoří Vsacké Beskydy a Javorníky)
• Hostýnské vrchy se zříceninami hradů a poutním místem Svatý Hostýn
• královské město Uherské Hradiště a lokality spojené s bývalou Velkomoravskou říší
• Jižní Valašsko (česko-slovenský mechanický betlém v Horní Lidči, skalní města, přírodní památky)
• biosférická rezervace Bílé Karpaty (pod ochranou UNESCO) s bohatými kopaničářskými tradicemi, mj. kraj Žitkovských bohyní
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Za cestovní ruch odpovídá
Ing. Ladislav Kryštof

Ohlédnutí za rokem 2013 je z pohledu výsledků odvětví cestovního ruchu velmi příjemné. Počet hostů, kteří navštívili Zlínský kraj a strávili zde nejméně jednu noc, přesahuje hodnoty z roku 2007, který
patřil v historii kraje k dosud nejúspěšnějším. Kvalitu infrastruktury a nabídku služeb cestovního ruchu
objevuje také stále více zahraničních návštěvníků. Jejich počty v posledních letech trvale rostou,
vždyť v roce 2013 se jednalo o více než 16% navýšení v meziročním srovnání.
S cestovním ruchem také souvisejí další oblasti, řízené a podporované Zlínským krajem – kultura a památková péče. Historické dědictví našeho kraje, rozmanitost kulturního života, živé tradice – to vše
dotváří obraz regionu, do nějž lidé rádi přijíždějí za zážitky, které jsou kořením cestování.
Jsme jediný kraj v České republice, který díky ojedinělému projektu Otevřené brány může jako produkt kulturního cestovního ruchu nabídnout návštěvníkům hned 25 sakrálních staveb jako cíl jejich
putování. Tento projekt je přímo ukázkovým z pohledu spolupráce – podílejí se na něm jednak samosprávy (kraj, města, obce), jednak farnosti, ale také Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
a občané v místních komunitách, kteří působí jako průvodci.
Pro příští roky máme ambici být hlavním realizátorem smělého celoevropského projektu nazvaného
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, jehož obsah je motivován návratem ke kořenům –
k využití historického odkazu působení obou slovanských věrozvěstů při jejich evropském putování.
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VNĚJŠÍ VZTAHY

Co se dělo v roce 2013

Co se týče zahraničních vztahů, spolupracuje
Zlínský kraj s polským Podkarpatským vojvodstvím, ruskou Samarskou oblastí, ukrajinskou
Lvovskou oblastí, čínským městem Shenyang
a provincií Shandong, norským regionem
Hedmark a italským regionem Piemonte. Kromě rozvoje hospodářských vazeb subjektů ze
Zlínského kraje na trzích států, kde sídlí jeho
partnerské regiony, věnuje kraj při zahraniční
spolupráci pozornost také oblasti cestovního
ruchu, kultury, zemědělství či školství.

Příjezd prezidentského páru do Zlína

Setkání prezidenta s občany Vsetína

Důležitou událostí dalece přesahující svým významem hranice kraje byly oslavy 1 150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, které
5. července vyvrcholily Slavnostní poutní mší svatou na Velehradě. Zúčastnilo se jí několik desítek
tisíc návštěvníků – mezi nimi i poutníci z mnoha
zemí a biskupové z Polska, Slovenska, Německa,
Ukrajiny, Ruska či Slovinska. Bohoslužbu celebroval v češtině papežský legát, kardinál Josip Bozanić, arcibiskup záhřebský.

nechyběly Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Kroměříž,
Valašské Klobouky, Uherský Brod či Svatý Hostýn.
Zlínský kraj navštívili také velvyslanci Chorvatska, Slovinska a Ukrajiny. Mezi další významné
hosty patřili členové delegace z Žytomyrské oblasti (Ukrajina) a Novosibirské oblasti (Rusko) či
viceprezident Lvovské hospodářské komory. Podepsáno bylo memorandum o spolupráci mezi
Zlínským krajem a Udmurtskou republikou, která
je jednou z republik Ruské federace.

V září do Zlínského kraje na oﬁciální třídenní návštěvu zavítal prezident České republiky Miloš
Zeman se svojí manželkou Ivanou. Během svého pobytu navštívil řadu míst v kraji, mezi nimiž

Pestré bylo složení hostů, které během roku přijal
hejtman Stanislav Mišák. Patřili mezi ně arcibiskup Mons. Claudio Mario Celli, prezident Papežské Rady pro sociální komunikaci, vnučka Jana

Samostatnou část vnějších vztahů tvoří činnost související s Evropskou unií, kde jsou pro
Zlínský kraj hlavními tématy programovací
období 2014–2020, evropská infrastruktura
(dálnice, letiště, železnice) a rozvoj cestovního ruchu.
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Předání medaile Nadace Tomáše Bati hejtmanovi

Momentka z Velehradu

Zápis chorvatského velvyslance do pamětní knihy

Pardubický hejtman na návštěvě krajského úřadu

Jednání s delegací z Novosibirské oblasti

Podpis memoranda mezi Zlínským krajem a Udmurtskou
republikou
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Pietní akt na Ploštině

Antonína Bati Dolores Ljiljana Bata Arambasic, ale
například i mládežnický hokejový tým z ruského
města Uglič, nacházející se v partnerské Jaroslavské oblasti, který byl ve Zlínském kraji na letním
soustředění.
Na regionální úrovni bylo kromě pravidelných zasedání krajské rady a krajského zastupitelstva dvakrát uspořádáno Setkání se starosty obcí a měst
Zlínského kraje, na němž byly starostům či jejich
zástupcům ze strany krajského vedení předávány nejaktuálnější informace z jednotlivých resortů. Uskutečnily se také tradiční Hejtmanské dny,
a to v Otrokovicích, Kunovicích a Karolince, při
nichž se představitelé kraje setkali se zástupci
místních samospráv a místních akčních skupin.

Přivítání prezidenta v Kroměříži
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Za vnější vztahy odpovídá
MVDr. Stanislav Mišák

Rok 2013 jsme prožívali ve znamení dlouho očekávané události mezinárodního významu, a sice oslav
1 150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů – svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Zlínský kraj se již od roku 2009 systematicky připravoval na toto výročí v rámci projektu Velehrad 2013,
který zahrnoval celý široký komplex rozmanitých kulturních a vzdělávacích aktivit, na nichž se podílel
ve spolupráci se svými příspěvkovými organizacemi a mnoha dalšími klíčovými partnery na regionální
i národní úrovni. Tyto aktivity neskončily slavnostní poutní bohoslužbou, která se konala 5. července
na Velehradě, nýbrž pokračovaly ještě na podzim vystoupením Moskevského synodálního orchestru
či předvánoční premiérou ﬁlmu „Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů“, jehož vznik kraj taktéž podpořil.
Vedle této výjimečné události, která do Zlínského kraje přivedla desetitisíce návštěvníků z celé Evropy,
jsme však měli také možnost v září přivítat na oﬁciální návštěvě Zlínského kraje prezidenta republiky
Miloše Zemana s manželkou. Pro občany kraje to byla příležitost setkat se osobně a bezprostředně
s hlavou státu, což bývá vždy zajímavá zkušenost.
Kromě těchto velkých, organizačně náročných a mediálně sledovaných událostí, jsme však v oblasti
vnějších vztahů také uskutečňovali naše „běžné“ pravidelné kontakty se starosty měst, obcí a mikroregionů, se zástupci podnikatelské i akademické sféry, s velvyslanci, představiteli regionů, s nimiž
spolupracujeme v zájmu vytváření co nejpříznivějšího prostředí pro život našich občanů.
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NEZISKOVÝ SEKTOR

Co se dělo v roce 2013

Neziskovým sektorem se na Krajském úřadě
Zlínského kraje zabývá oddělení neziskového
sektoru, které poskytuje nejen metodickou
pomoc, ale intenzivně spolupracuje s ostatními útvary krajského úřadu, protože neziskové
organizace spolupracují s velkou částí odborů
krajského úřadu. Neziskové organizace mají
různá zaměření a oblasti činností, důležitou
součástí jsou například v sociální oblasti, kde
je po nich vyžadována odbornost a splnění
zákonných povinností, nebo například v ob-

Zahraniční studenti na návštěvě u hejtmana

Tři králové se svou sbírkou navštívili krajský úřad

Pro efektivní vzájemnou vnitřní spolupráci odborů krajského úřadu pracovali vybraní úředníci
v Pracovní skupině pro nestátní neziskové organizace, která se v roce 2013 sešla 4x.

se neziskového sektoru. Výbor navštívil Valašské
Klobouky, Vsetín a Kroměříž.

lastech sportovní, kulturní či vzdělávací, které
jsou charakteristické svoji zájmovou činností
a mají odlišné cílové skupiny např. děti a mládež, ženy, senioři, rodiny s dětmi, sociálně
vyloučení, drogově závislí apod. Potřebnou
pomocí, kterou si kraj uvědomuje a velmi si
jí váží, jsou neziskové organizace v oblasti
krizových situací, jako jsou například dobrovolní hasiči, ale také v oblasti charitativní či
zdravotní, jako je Český červený kříž a různé
nadace a nadační fondy. Neziskové organizace se však objevují také v agendách výkonu
státní správy jako účastníci správních řízení,
a to v oblasti dopravy, životního prostředí či
územního plánování.

Pro tzv. „vnější“ spolupráci přináší již pátým rokem užitečné informace portál pro neziskové
organizace www.zlk.neziskovka.cz, který zřídil
Zlínský kraj. Aktivní činnost do zahájení krajských
voleb vykazoval také Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje, který pořádal tzv. výjezdní zasedání do
konkrétních míst a měst Zlínského kraje, na kterých členové navštěvovali neziskové organizace
a diskutovali s nimi o široké problematice týkající

V roce 2013 uspořádalo oddělení neziskového
sektoru např. semináře k sociálnímu podnikání, komunitnímu plánování, semináře týkající se
dluhového poradenství, nebo programu Mládež
v akci. Pokračováno bylo také v seminářích ke
spolkovému právu v novém občanském zákoníku,
který nabyl účinnosti od 1. 1. 2014 a přinesl hodně
změn pro neziskové organizace. Proškoleno bylo
přes 250 zástupců neziskových organizací v rámci
tří seminářů a dále proběhl seminář ke způsobilosti a opatrovnictví spojený s novým občanským
zákoníkem pro 100 osob.
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Za neziskový sektor odpovídá
MVDr. Stanislav Mišák

V roce 2013 jsme zaměřovali krajskou pomoc do neziskového sektoru formou dotací nebo záštit
vyjadřujících morální podporu organizacím aktivním v této sféře. Neziskový sektor má mimořádně významnou úlohu pojítka vztahů mezi lidmi rozmanitých profesí i rozdílného společenského postavení,
které sbližuje společný zájem o určitou speciﬁckou oblast. Právě díky činnosti neziskových organizací
se daří poskytnout podmínky důstojného života těm, kdo jsou z nejrůznějších důvodů znevýhodněni
a mají možnost se právě takto aktivně a plnohodnotně realizovat. Také se díky „neziskovkám“ daří
udržovat tradice patřící do našeho kraje a podtrhující jeho charakter přírodní, kulturní i sociální.
Nepředstavitelný by byl například venkov bez práce dobrovolných hasičů nebo bez činnosti spolků
usilujících o zachování a rozvíjení obyčejů a tradic, na nichž si zakládali už naši předkové a které jsme
i my zavázáni předat našim dětem a vnukům.
Stejně tak těžko představitelná by byla občanská společnost bez aktivit sdružení zaměřených na podporu zdraví, dobrovolného dárcovství a na solidární výpomoc, jakou již desítky let neúnavně organizuje třeba Český červený kříž.
Ale jednotlivých organizací angažujících se v různých oblastech existuje nespočet, postupně se proﬁlují a život v kraji velmi podstatně obohacují.
Proto jsme na jejich činnost v roce 2013 uvolnili 60 milionů korun.
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LEDEN
1. 1. Zlínský kraj má dvě nové obce
Celkový počet obcí ve Zlínském kraji se zvýšil o dvě nové: Krhovou a Poličnou.
Obě vznikly odtržením od Valašského Meziříčí, o čemž v referendu rozhodli
místní občané. K 1. 1. 2013 tak kraj čítá 307 obcí, z nichž je 13 s rozšířenou působností. Z celkového počtu obcí jich 30 má statut města. Mezi nimi je i jediné
statutární město v kraji – Zlín.
3. 1. Hejtman navštívil prvního novorozence Zlínského kraje
První miminko narozené v novém roce ve Zlínském kraji navštívil v uherskohradišťské nemocnici hejtman Stanislav Mišák. Holčička Sára Stašová se narodila
dvě hodiny a dvacet minut po silvestrovské půlnoci, vážila 4,4 kilogramu a měřila 53 centimetrů. Její maminka Marcela Stašová z Uherského Brodu za přítomnosti svého manžela a tříletého syna Dominika přijala od hejtmana kytici, dárky
a ﬁnanční hotovost 10 tisíc Kč.
4. 1. Tříkráloví koledníci požehnali hejtmanově pracovně
Prvním místem, které navštívili tříkráloví koledníci na Zlínsku, byla kancelář hejtmana Stanislava Mišáka. Ten „mudrce z východu“ přivítal přáním, aby
13. ročník sbírky určené tradičně na pomoc lidem v nouzi vynesl obnos stejně
štědrý jako v minulých letech. Hejtman přispěl do kasičky a požádal koledníky,
aby nad jeho pracovnu napsali posvěcenou křídou „K + M + B 2013“, což znamená „KRISTUS POŽEHNEJ TOMUTO DOMU.“
14. 1. Čínský touroperátor zavítal do Zlína
Na pracovní návštěvu zavítal do Baťova mrakodrapu, sídla kraje, generální ředitel destinační skupiny European Quartet z Pekingu Andy Zhang. Přivítali jej
zde radní pro kulturu, církve, památkovou péči a cestovní ruch Ladislav Kryštof
a ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová. European Quartet úzce spolupracuje s českou cestovní kanceláří Dreamboat, která
v roce 2012 přivezla do České republiky stovky čínských turistů. Ti projevují
zájem i o Východní Moravu.

17. 1. – 20. 1. Na brněnském veletrhu Regiontour byla prezentována církevní
turistika
Východní Morava jako rozmanitý region s množstvím kulturních a církevních památek – takto se Zlínský kraj představil na veletrhu Regiontour, který se konal
na brněnském výstavišti. Volba tématu souvisela s oslavami výročí 1 150 let příchodu slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Proto také vznikla publikace DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ MORAVY A SLEZSKA zahrnující
přes 100 nejvýznamnějších sakrálních památek, poutních míst i poutních cest.

ÚNOR
5. 2. V sídle kraje proběhlo klání o nejoblíbenějšího učitele
Růžena Hlůšková ze Základní školy Kunovice – U Pálenice se stala vítězkou
regionálního kola 20. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky
„Zlatý Ámos“. Jeho vyhodnocení spojené se slavnostním vyhlášením výsledků
proběhlo v sídle Zlínského kraje za účasti hejtmana Stanislava Mišáka a radního
pro oblast školství, mládeže a sportu Petra Navrátila. Regionální kolo bylo určeno zástupcům Zlínského a Olomouckého kraje, vítěze určila odborná porota.
12. 2. Ředitelé škol, muzeí, nemocnic a dalších organizací se setkali s představiteli kraje
V pořadí páté setkání Rady Zlínského kraje a zástupců Krajského úřadu Zlínského kraje s řediteli organizací zřizovaných a zakládaných Zlínským krajem
se uskutečnilo v Kongresovém a kulturním centru Otrokovická BESEDA. Tradice společných setkávání, kde vedení kraje informuje představitele svých
organizací o aktuálním dění a novinkách z různých oblastí, započala v roce
2009, kdy proběhlo první setkání tohoto druhu. Na jednání se dostavili ředitelé a další představitelé téměř 150 organizací Zlínského kraje, členové krajské
rady, vedoucí odborů krajského úřadu a další hosté.
14. 2. Chorvatský velvyslanec přijel představit nového honorárního konzula
Předání informací souvisejících se zřízením Konzulátu republiky Chorvatsko
v Brně a představení nového honorárního konzula Iva Nešpora byly hlavním
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důvodem schůzky hejtmana Stanislava Mišáka a velvyslance republiky Chorvatsko v České republice – Jeho Excelence Frane Krniće. Další diskuse byla věnována možnostem spolupráce Zlínského kraje a regionů v Chorvatsku.

BŘEZEN
4. 3. Hejtman poděkoval dárcům kostní dřeně
Jitku Šimkovou z Bojkovic a Lubomíra Chovance z Neubuzi, kteří v roce 2012
podstoupili odběr kostní dřeně a zachránili tím život dvěma konkrétním vážně
nemocným příjemcům, přijal hejtman Stanislav Mišák, aby jim dal najevo, jak
si váží jejich statečnosti. Zároveň přivítal Zdeňku Wasserbauerovou, které poděkoval za její neúnavnost, s jakou se již řadu let věnuje náboru dobrovolných
dárců. Setkání byl mj. přítomen také náměstek hejtmana pro zdravotnictví Lubomír Nečas.
5. 3. Nejstarší obyvatelka kraje oslavila 108. narozeniny
Už tradičně si hejtman Stanislav Mišák nenechal ujít příležitost osobně poblahopřát paní Vlastě Češkové k jejím již 108. narozeninám. Navštívil ji doma
v Jarcové, kde ve společnosti starosty Iva Veselého, dalších představitelů obce
a rodinných příslušníků paní Češkové strávil hejtman s oslavenkyní slavnostní
odpoledne. Jako pozornost jí předal kytičku a dárkový koš.

konzulem Ruska v Brně, byla tvořena řediteli mladých a dynamických podniků,
kteří se do Zlínského kraje přijeli seznámit s ekonomickým potenciálem regionu
a možnostmi obchodní spolupráce.
25. 3. Na kraji byly vyhlášeny nejlépe elektronicky komunikující obce
Představitelé Zlínského kraje v Baťově mrakodrapu poblahopřáli vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a obcí a o nejlepší
elektronickou službu. Do celostátního kola soutěže Zlatý erb postoupilo město Vsetín za nejlepší webové stránky měst, obec Pravčice za nejlepší webové
stránky obcí a Uherské Hradiště za nejlepší elektronickou službu. Kromě toho
byla vyhlášena také Cena veřejnosti, kterou získal web obce Přílepy.
27. 3. V Uherském Brodě byli oceněni vynikající učitelé
Ve sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě byli
oceněni vynikající pedagogičtí pracovníci Zlínského kraje, jimž za jejich zásluhy
při výchově mladé generace poděkovali hejtman Stanislav Mišák, krajský radní
pro školství Petr Navrátil, náměstek hejtmana Ivan Mařák a také radní Taťána
Nersesjan a Ladislav Kryštof. Tento slavnostní ceremoniál bývá již od vzniku samostatného Zlínského kraje organizován vždy v časové blízkosti 28. března –
dne narození „učitele národů“ Jana Amose Komenského.

DUBEN
19. 3. V Karolince bylo otevřeno nové stanoviště záchranky
Nové výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje bylo
otevřeno v Karolince. Při slavnostním aktu byl přítomen hejtman Stanislav Mišák, jeho náměstek Lubomír Nečas, krajská radní Taťána Nersesjan i zástupci
města Karolinky a složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje.
Celkové náklady akce, jejímž investorem bylo město Karolinka, dosáhly okolo
7 milionů Kč. Zlínský kraj poskytl dotaci 3,5 milionu Kč.
22. 3. Na krajský úřad zavítala delegace z Novosibirské oblasti
Delegaci z Novosibirské oblasti přijal v sídle kraje hejtman Stanislav Mišák.
Ruská delegace v čele s Andrejem Jevgenjevičem Šaraškinem, generálním

9. 4. Zlínský kraj po desáté ocenil nejlepší zpracovatele preventivních programů
Jubilejní desátý ročník slavnostního vyhodnocení tzv. minimálních preventivních programů škol a školských zařízení ze Zlínského kraje se uskutečnil
ve zlínské Baťově vile. Z rukou představitelů Zlínského kraje Lubomíra Nečase, Petra Navrátila a Ladislava Kryštofa obdrželi cenu zástupci celkem
17 školských zařízení, které v této oblasti dosáhly nejlepších výsledků ve školním roce 2011/2012. Minimální preventivní programy jsou zaměřené na prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží, jakými
jsou kriminalita, šikana, užívání drog, kouření či vandalismus.
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18. 4. Zlínská nemocnice zprovoznila moderní diagnostický přístroj
Novou hybridní kameru SPECT/CT uvedlo do provozu oddělení nukleární medicíny zlínské Krajské nemocnice Tomáše Bati. Hybridní kamera zvýší kapacitu
a diagnostické možnosti oddělení. Přístroj stál 16 milionů korun a nemocnice
jej pořídila z vlastních zdrojů. Slavnostního zprovoznění tohoto unikátního zařízení se zúčastnil také hejtman Stanislav Mišák.
19. 4. Vnučka a pravnučka Jana Antonína Bati navštívily sídlo kraje
Ve velmi přátelské atmosféře se neslo setkání hejtmana Stanislava Mišáka s nejstarší vnučkou Jana Antonína Bati – Dolores Ljiljanou Bata Arambasic a její dcerou Robertou, které navštívily Zlín. Obě byly potěšené tím, že si mohly s předstihem před otevřením prohlédnout muzeum v 14I15 BAŤOVĚ INSTITUTU. Paní
Dolores hejtmanovi věnovala knihu „Budujme stát pro 40 000 000 lidí“, jejímž
autorem byl právě její dědeček.
21. 4. Na Ploštině se vzpomínalo na oběti válečné tragédie
Pietního aktu uspořádaného k připomenutí 68. výročí vypálení osady Ploština
se zúčastnil také hejtman Stanislav Mišák. Kromě něj byli u zdejšího památníku
přítomni i jiní významní hosté, starostové okolních obcí, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a Klubů výsadkových veteránů a další. Osada Ploština
se do historie neblaze zapsala tím, že 19. dubna 1945 zde bylo fašisty vypáleno
10 usedlostí.
23. 4. Hejtman přijal arcibiskupa Celliho
Arcibiskupa Mons. Claudia Maria Celliho, který je zároveň prezidentem Papežské Rady pro sociální komunikaci, přijal hejtman Stanislav Mišák, aby Jeho
Excelenci informoval o stavu příprav na 1 150. výročí příchodu svatých Cyrila
a Metoděje na Moravu. Při jednání byli přítomni také náměstek Jaroslav Drozd,
radní Ladislav Kryštof, Josef Kořenek z Arcibiskupství olomouckého, Stefano
Battistuzzi, místopředseda Italsko-moravské kulturní a historické asociace či
Alessandro Alagia, zástupce Italsko-české obchodní komory.
24. 4. Adéla Sýkorová se stala Sportovcem Zlínského kraje 2012
Adéla Sýkorová, držitelka bronzové medaile z letních olympijských her v Lon-

dýně, se stala Sportovcem Zlínského kraje 2012. Slavnostní vyhlášení ankety se
uskutečnilo v otrokovické Besedě za účasti představitelů kraje a dalších významných hostů, mezi nimiž nechyběla Dana Zátopková, Antonín Panenka nebo
Oldřich Svojanovský. Kromě vítězky v hlavní kategorii byli vyhlášení ti nejlepší
také v kategoriích Handicapovaný sportovec, Trenér, Sportovní kolektiv, Cena
hejtmana a Cena občanů Zlínského kraje. Vyhlašovatelem ankety je Zlínský kraj.

KVĚTEN
2. 5. Vedení kraje se setkalo se starosty
V luhačovické Elektře proběhlo tradiční setkání krajské rady se starosty obcí
Zlínského kraje. Z 307 obcí v kraji se celodenního jednání zúčastnilo více než
200 starostů. Na programu byla jako vždy témata úzce se dotýkající obecních
rad a zastupitelstev, například aktuální vývoj ﬁnancování krajů a obcí, problematika zdravotnictví, vyhodnocení zimní údržby na silnicích či témata z regionálního školství. Diskutovalo se také o vyhlašování evropsky významných
lokalit či o projektech Energetické agentury Zlínského kraje.
3. 5. Hasiči se dočkali ocenění od hejtmana
Tradičně byli při příležitosti svátku svatého Floriána v sídle kraje oceněni dobrovolní i profesionální hasiči, kterým osobně poděkoval hejtman Stanislav Mišák
a vyzdvihl jejich záslužnou práci pro společnost. Na slavnostním aktu byla přítomna také ředitelka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Jarmila
Čičmancová, starosta Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef
Krajča a další hosté.
13. 5. Vědci z Evropy na Velehradě rokovali o cyrilometodějském odkazu
V prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě proběhla mezinárodní konference s názvem „Cyrilometodějská misie a Evropa – 1 150 let od příchodu
soluňských bratří na Moravu“. Odborné fórum, jehož se zúčastnili badatelé
z řady evropských zemí, uspořádala Akademie věd České republiky s podporou
Zlínského kraje a Ministerstva kultury České republiky. Stovka vědců se v několika tematických blocích zamýšlela nad významem cyrilometodějské misie.
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Konference byla součástí oslav 1 150. výročí příchodu svatých Cyrila Metoděje
na Velkou Moravu.
22. 5. Ve Štípě bylo otevřeno zrekonstruované náměstí
Poselství budoucím generacím zanechal hejtman Stanislav Mišák ve věži kostela ve Štípě při příležitosti otevření tamního nově zrekonstruovaného Mariánského náměstí. Zlínský kraj se na zásadní úpravě prostranství ﬁnančně podílel.
„Je dobře, že pro všechny, kdo putují v kontinuitě času, existují pevné záchytné
body, které člověku ukazují směr. Kostel ve Štípě je jedním z těch míst, kde si
uvědomujeme, že na složitých křižovatkách je třeba dívat se nejen nalevo, napravo a před sebe, ale také vzhůru,“ zní část poselství.
29. 5. Kraj předal záchranné službě nové sanitní vozy
Šest nových sanitních vozidel dostala do užívání Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje. Slavnostní předání automobilů záchranářům proběhlo za přítomnosti hejtmana Stanislava Mišáka, jeho náměstka Lubomíra Nečase a členky rady Taťány Nersesjan. Nové sanitky budou sloužit ve Zlíně, Vsetíně, Kroměříži, Valašském Meziříčí, Valašských Kloboukách a Uherském Brodě. Náklady
na jejich pořízení ve výši 13,7 milionu Kč uhradil zejména Zlínský kraj, částečně
se na nákupu podílela města Uherské Hradiště a Vsetín.

ČERVEN
4. 6. Žákům se dostalo ocenění za mimořádné činy
Již po dvanácté ocenili zástupci kraje žáky a studenty za mimořádné úspěchy
v mimoškolní činnosti nebo za jiný pozoruhodný chvályhodný čin. Mladí lidé,
kteří v období od dubna 2012 do dubna 2013 vynikli v humanitní, přírodovědné,
technické, umělecké či sportovní oblasti, nebo se dokonce zasloužili o záchranu lidského života, obdrželi ceny a pamětní listy z rukou náměstka hejtmana
Lubomíra Nečase a radních Petra Navrátila a Ladislava Kryštofa.
5. 6. Hejtman přijal slovinskou velvyslankyni
Velvyslankyni Slovinské republiky, Její Excelenci Smiljanu Knez, přijal hejtman

Stanislav Mišák společně se svými náměstky Jaroslav Drozdem, Lubomírem
Nečasem a Ivanem Mařákem. Při jednání, jehož se mj. zúčastnil i ředitel Úřadu
regionální hospodářské komory Jiří Zezulák, byl slovinské velvyslankyni v základní charakteristice představen celý region a hovořilo se o možnostech spolupráce v oblasti hospodářské i kulturní.
18. 6. Hejtmanský den v novém formátu
V Kunovicích proběhl další z řady Hejtmanských dnů, kdy se členové vedení
kraje pravidelně osobně setkávají s představiteli obcí. Na rozdíl od předcházejících let, kdy čelní představitelé kraje postupně navštěvovali jednotlivé mikroregiony, setkávají se nyní nově s představiteli tzv. místních akčních skupin
(MAS), tedy se zástupci příslušných obcí, ale i podnikatelského a neziskového sektoru. První Hejtmanský den tohoto typu se konal v květnu v Otrokovicích.
23. 6. – 27. 6. Zlínský kraj hostil dětskou olympiádu
V druhé polovině června se ve Zlínském kraji uskutečnily Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky. Zúčastnily se jich více než dvě tisícovky mladých sportovců ze všech krajů České republiky, kteří zápolili v šestnácti
sportovních a dvou kulturních disciplínách. Nejúspěšnější výpravou se stal tým
Středočeského kraje, který si domů odvezl 34 zlatých, 21 stříbrných a 22 bronzových medailí. Neztratili se však ani domácí reprezentanti Zlínského kraje. Ti
vybojovali 17 zlatých, 12 stříbrných a 12 bronzových medailí a v konečném medailovém pořadí se umístili na vynikajícím třetím místě. V bodovém hodnocení
krajů pak získal Zlínský kraj příčku čtvrtou.

ČERVENEC
2. 7. Hejtman přijal velvyslance a obchodního radu Ukrajiny
Jeho Excelenci Boryse Zaichuka, velvyslance Ukrajiny v České republice, doprovázeného obchodním radou Zinovijem Hošovskym, přijal v krajském sídle
hejtman Stanislav Mišák společně s dalšími členy Rady Zlínského kraje – náměstkem Lubomírem Nečasem a radním Ladislavem Kryštofem. Borys Zaichuk
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během setkání s představiteli kraje přiblížil možnosti spolupráce mezi Ukrajinou
a Českou republikou.
3. 7. Nová silnice u Bystřice pod Hostýnem se dočkala otevření
Slavnostní otevření 600metrového silničního propojení mezi komunikacemi
II/150 a II/438 u Bystřice pod Hostýnem proběhlo za přítomnosti statutárního
náměstka hejtmana Jaroslava Drozda, krajského radního pro oblast dopravy
Jaroslava Kučery a předsedkyně výboru krajského zastupitelstva Mileny Kovaříkové. Díky této nové spojnici vozidla jedoucí po silnici od Loukova a směřující
na Hranice už nebudou muset zajíždět do Bystřice pod Hostýnem. Investorem
stavby, která přišla na 55 milionů Kč, bylo Ředitelství silnic Zlínského kraje.
5. 7. Slavnostní bohoslužbou vyvrcholily na Velehradě oslavy cyrilometodějského jubilea
Slavnostní poutní mší svatou, které se zúčastnilo několik desítek tisíc návštěvníků, vyvrcholily na Velehradě oslavy 1 150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Bohoslužbu celebroval v češtině papežský legát, kardinál Josip Bozanić. Poutníky osobně pozdravil také hejtman Stanislav Mišák,
který před velehradskou bazilikou spolu s arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským Mons. Janem Graubnerem přivítal prezidenta republiky
Miloše Zemana.
18. 7. Bylo dokončeno rozšíření silnice mezi Otrokovicemi a Zlínem
Možnost využívat nově zrekonstruovaný a rozšířený úsek silnice I/49 dostali
řidiči mezi Otrokovicemi a Zlínem-Malenovicemi. Nový úsek navázal na již dříve
dokončené části a společně tak vytvořily ucelený čtyřpruhový průtah mezi centrem krajského města Zlína a Otrokovicemi. Investorem stavby v délce 2,153 km
bylo Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Slavnostního zprovoznění se
zúčastnil ministr dopravy Zdeněk Žák. Zlínský kraj zde reprezentovali hejtman
Stanislav Mišák, jeho statutární náměstek Jaroslav Drozd a radní pro oblast dopravy Jaroslav Kučera.
28. 7. Slavnosti na Velké Javořině byly tentokrát ve znamení horka
Již po jednadvacáté se na vrcholu Velké Javořiny v Bílých Karpatech uskutečnily

Slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Pozvání na tradiční setkání přijali zástupci
kontaktních krajů, které jsou již delší dobu podporovateli slavností. Přítomni tak
byli hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, předseda Trenčianského samosprávného kraje Pavol Sedláček, radní Jihomoravského kraje Jiří Janda a zástupce Trnavského samosprávného kraje Jozef Behúľ. Ani horké počasí nezabránilo hojné účasti z obou stran hranice a dobré náladě, která zde panovala.

SRPEN
4. 8. Úspěšní v soutěži Vesnice roku byli oceněni
Slavnostní předání cen obcím, které uspěly v krajském kole 19. ročníku soutěže
Vesnice roku, se uskutečnilo ve vítězné obci Vysoké Pole. Na akci byli přítomni
i představitelé Zlínského kraje, a to hejtman Stanislav Mišák a předsedkyně výboru zastupitelstva Milena Kovaříková. Ti zástupcům oceněných obcí poblahopřáli a předali jim mimo jiné šeky v celkové výši 2,410 milionu Kč.
21. 8. Hovořilo se o obětech trestných činů
Aktuální poznatky a praktická doporučení pro první kontakt se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů, pozůstalými či svědky byly hlavními tématy setkání
odborníků pořádaného Bílým kruhem bezpečí ve Zlínském kraji na půdě krajského úřadu. V podání lektorů zde také zazněly důležité informace související
s novým zákonem o obětech trestných činů. Setkání se zúčastnilo na 50 zástupců obcí či složek Integrovaného záchranného systému.
22. 8. Senioři z moravských krajů se opět utkali ve hře pétanque
Tradiční turnaj ve hře pétanque s názvem MORAVA CUP 2013, pořádaný pro
klienty domovů pro seniory z celé Moravy a Slezska, se uskutečnil v prostorách zlínského Domova pro seniory Burešov. Pořadatelem turnaje byl Zlínský
kraj ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky.
Z vítězství v turnaji se radovalo družstvo z Domova pro seniory Nýdek, druhý
skončil Domov U Moravy z Kroměříže a třetí Domov pro seniory Věstonická
z Brna.
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23. 8. V Holešově se vzpomínalo na hrdinství zdejšího výsadkového pluku
Připomenout si statečný postoj velení a příslušníků 7. výsadkového pluku zvláštního určení Holešov při mimořádných událostech v srpnových dnech roku
1968 bylo cílem slavnostního setkání v Holešově. Zúčastnili se jej veteráni, kteří
v letech 1965 až 1969 sloužili u zdejšího vojenského útvaru. U příležitosti vzpomínkové akce se uskutečnilo také udělení 15 pamětních medailí plukovníka
in memoriam Josefa Valčíka. Jednu z nich obdržel také hejtman Stanislav Mišák, a to za „profesní svědomitost, politickou solidnost a historickou odpovědnost vůči občanům Zlínského kraje“.
24. 8. Kroměříž ožila Dožínkami Zlínského kraje
Dožínky Zlínského kraje s průvodem, krojovanými folklórními soubory, kulturním programem, slavnostmi chleba a dožínkovým jarmarkem zažila opět
po roce Kroměříž. Již sedmý ročník dožínkových slavností představil lidové
tradice z Hané, Valašska, Slovácka a jiných regionů, ale také zahraniční hosty ze Slovenska, Slovinska, Litvy, Maroka a Indonésie. Dožínky, při nichž ženci
předávají hospodáři dožínkový věnec, navštívila řada hostů – například ministr
zemědělství Miroslav Toman nebo hejtman Stanislav Mišák, který nad touto akcí
tradičně převzal záštitu.

ZÁŘÍ
4. 9.–6. 9. Prezident Miloš Zeman zavítal na oﬁciální návštěvu Zlínského kraje
Prezident republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou Zemanovou pobývali
ve dnech 4. až 6. září na oﬁciální návštěvě Zlínského kraje. V těchto třech dnech
absolvovali bohatý program na několika místech kraje. Prezident navštívil například Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Valašské Klobouky, Uherský Brod
či Svatý Hostýn.
10. 9. Kraj předal záchranářům do užívání tři nové vozy
Tři nové sanitní vozy Škoda Yeti zakoupené z prostředků Zlínského kraje byly
předány do užívání Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, tedy příspěvkové organizaci, jejímž je kraj zřizovatelem. Slavnostní akt se uskutečnil

za přítomnosti hejtmana Stanislava Mišáka, jeho náměstka pro zdravotnictví Lubomíra Nečase, radní Taťány Nersesjan a dalších hostů.
12. 9. V Luhačovicích se hovořilo o možnostech rozvoje dopravy na střední
a východní Moravě
Aktuální stav dopravní infrastruktury na střední a východní Moravě byl hlavním tématem mezinárodní konference uspořádané v Luhačovicích Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. Konference se zúčastnili
ekonomičtí experti, zástupci obecních i krajských samospráv, Ministerstva
dopravy České republiky a další hosté. Zlínský kraj zde reprezentoval statutární náměstek hejtmana Jaroslav Drozd. Na konferenci byla řeč zejména o dopravním spojení České republiky a Slovenska v západovýchodním
směru prostřednictvím železničního koridoru Hranice na Moravě – Horní
Lideč – Púchov a plánovaného mezinárodního dálničního propojení R49/R6
Hulín – Púchov.
19. 9. Ve Zlínském kraji byli podruhé oceněni mistři tradiční rukodělné výroby
Ve staroměstském Památníku Velké Moravy byly slavnostně oceněny tři ženy,
kterým krajská rada udělila titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“. Tohoto uznání se dostalo Boženě Vráželové z Nového Hrozenkova, která
vyrábí štípané holubičky, a dále Ludmile Kalivodové a Stanislavě Žabkové, oběma z Vizovic, kde se věnují tvorbě proslulého vizovického pečiva. Vlastního aktu
udělení titulu se ujal hejtman Stanislav Mišák, který oceněným ženám předal
jmenovací list a řemeslnickou zástěru s logem. Gratulaci připojil také krajský
radní pro kulturu Ladislav Kryštof.
23. 9. Zlínský kraj ocenil vynikající jedince pracující v sociálních službách
Sedm osobností působících v sociální oblasti bylo představiteli Zlínského kraje
oceněno v Baťově vile ve Zlíně. Ocenění spojené s ﬁnanční odměnou 10 tisíc
Kč získali: Anna Julinová, Radovan Klabal, Blanka Sojáková, Tereza Ševčíková
a Jaromíra Vokounová. Mimořádné ocenění v podobě pamětního listu a věcného dárku si odnesli Bronislava Velecká a Dan Žárský.
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27. 9. Otevřením knihovny byl předán do užívání kompletně dokončený 14I15
BAŤŮV INSTITUT
Slavnostním otevřením nových prostor Krajské knihovny Františka Bartoše v 15.
budově bývalého továrního areálu ve Zlíně bylo deﬁnitivně dokončeno kulturně
vzdělávací centrum 14I15 BAŤŮV INSTITUT. Vybudování 14I15 BAŤOVA INSTITUTU revitalizací objektů č. 14 a 15 někdejších závodů na výrobu obuvi se stalo
jednou z nejvýznamnějších investičních akcí Zlínského kraje v celkové výši přes
900 milionů Kč. Do prvního z „dvojčat“ byly už na jaře 2013 přestěhovány Krajská galerie výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy.

ŘÍJEN
3. 10. V Modré se jednalo o přeshraniční spolupráci
Zhodnocení dosavadní přeshraniční spolupráce mezi Českou a Slovenskou
republikou a přiblížení aktuálního stavu přípravy nového programového období 2014–2020 bylo hlavním obsahem 16. zasedání Česko-slovenské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, které se konalo v Modré u Velehradu. Zúčastnili se ho zástupci ministerstev pro regionální rozvoj obou republik,
zástupci Sdružení regionu Bílé Karpaty i jejich slovenští kolegové, starostové spolupracujících obcí z obou stran státní hranice i odborníci zodpovědní
za strategický rozvoj ze Zlínského a Trenčínského kraje.
5. 10. Den Zlínského kraje nabídnul nejpestřejší program ve své historii
Zatím nejrozsáhlejší a nejpestřejší program ve své dosavadní historii nabídnul
čtvrtý ročník Dne Zlínského kraje. V jeho průběhu se opět uskutečnily osvědčené akce – například oblíbená jízda historického vlaku s parní lokomotivou
krajem. Připraveny byly také volné vstupy do objektů muzeí Zlínského kraje,
tentokrát poprvé i s prohlídkou galerie, muzea i knihovny ve 14I15 BAŤOVĚ INSTITUTU, anebo vyhlášení nejlepších potravinářských výrobků kraje
na Perle Zlínska spojené s ochutnávkou a možností zakoupení špičkových
produktů.

9. 10. Bylo podepsáno memorandum mezi Zlínským krajem a Udmurtskou
republikou
Memorandum o spolupráci mezi Zlínským krajem a Udmurtskou republikou
bylo podepsáno v sídle kraje. Stalo se tak během setkání hejtmana Stanislava
Mišáka s Michailem Zajcevem, ministrem hospodářství Udmurtské republiky,
jedné z republik Ruské federace. Na základě Memoranda se zřídí pracovní skupina, jejímž úkolem bude rozvoj vztahů mezi regionálními organizacemi a institucemi, s cílem vytvořit společné projekty.
10. 10. Kraj ocenil práci veřejných knihoven
Poprvé v historii ocenil Zlínský kraj práci veřejných knihoven a knihovníků. Při
slavnostním ceremoniálu ve Zlíně byl titul „Knihovna roku 2013 Zlínského kraje“
udělen Městské knihovně v Holešově, Základní knihovně v Jablůnce, Městské
knihovně ve Slavičíně a Obecní knihovně ve Starém Hrozenkově. Z řad knihovníků – jednotlivců ocenění obdrželi Jaroslav Dvouletý z Obecní knihovny
v Břestku, Jarmila Odstrčilová z Obecní knihovny v Žeranovicích, Pavel Zajíc
z Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm a Anna Zapletalová z Městské
knihovny ve Fryštáku. Zvláštní ocenění za celoživotní aktivitu v oblasti knihovnictví si odnesl knihovník Obecní knihovny v Petrůvce Otakar Maléř.
24. 10. Odborníci se zamýšleli nad prevencí kyberšikany u mládeže
Zejména na problém rozvíjející se kyberšikany byla zaměřena VII. krajská konference zabývající se prevencí rizikových projevů chování u školní mládeže.
Konferenci zorganizoval pod záštitou krajského radního pro oblast školství Petra Navrátila Odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu a uskutečnila se
v Kroměříži.

LISTOPAD
12. 11. V Lidečku se uskutečnil další z Hejtmanských dnů
Na další z pravidelných Hejtmanských dnů zavítala Rada Zlínského kraje v čele
s hejtmanem Stanislavem Mišákem do Lidečka. Představitelé kraje se zde setkali
s členy místních akčních skupin Hornolidečsko, Střední Vsetínsko a Valašsko-

102

ZK CO SE DEJE 2013 PRAC VERZE NOVY

11 8 14.indd 102

8/27/2014 4:49:22 PM

ZLÍNSKÝ KRAJ 2013 / PŘEHLED DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTÍ

-Horní Vsacko, mezi nimiž byli jak starostové obcí, tak i zástupci podnikatelského a neziskového sektoru. Oblastí, o které se nejvíce hovořilo, byla doprava.
Velká pozornost byla věnována také problematice čerpání evropských peněz
v plánovacím období 2014–2020.

krajského úřadu Vladimír Kutý a Taťána Valentová Nersesjan, radní Zlínského
kraje zodpovědná za oblast sociálních věcí.

PROSINEC
13. 11. Vodní dílo Karolinka bylo dokončeno
Hejtman Stanislav Mišák se zúčastnil slavnostního ukončení stavby vodního díla
Karolinka. Hráz vodního díla prošla zcela zásadní a ojedinělou rekonstrukcí. Při
opravě bylo využito speciální technologie zakládání staveb ve vodním stavitelství, a to nejen na úrovni České republiky, ale i ve světě. Stavební práce přišly
na 94,5 milionu Kč.
19. 11. Byla zahájena činnost prvního co-workingového centra v kraji
Ve Zlíně bylo slavnostně otevřeno co-workingové centrum sloužící začínajícím podnikatelům. Jde o první zařízení tohoto typu ve Zlínském kraji a jedno z mála na Moravě. Co-workingem se rozumějí sdílené prostory, ve kterých
může najednou pracovat velké množství lidí. Centrum je umístěno ve zlínském
Podnikatelském inovačním centru. Provozovatelem je Technologické inovační centrum s.r.o., podnik společně vlastněný Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně
a Zlínským krajem.
20. 11. Koncert Moskevského Synodálního sboru zcela zaplnil velehradskou
baziliku
Bouřlivým potleskem vestoje odměnili návštěvníci zcela zaplněné velehradské
baziliky Moskevský Synodální sbor, který zde vystoupil v rámci festivalu „Ruská
kultura v České republice 2013“ při příležitosti 1 150. výročí příchodu svatých
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Koncert uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s farností Velehrad a několika sponzorskými ﬁrmami.
27. 11. Posluchači Univerzity třetího věku zavítali na krajský úřad
Informace o tom, jak funguje veřejná správa a jaké jsou kompetence Zlínského
kraje v sociální oblasti, si vyslechli posluchači Univerzity třetího věku při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na semináři, který se uskutečnil v prostorách Krajského úřadu Zlínského kraje. Na domácí půdě se svými příspěvky vystoupili ředitel

3. 12. Kraj předal ceny PRO AMICIS MUSAE
Slavnostní předání ceny Zlínského kraje PRO AMICIS MUSAE („Přátelům múz“)
se uskutečnilo v kavárně 14I15 BAŤOVA INSTITUTU. Na ceremoniálu kraj reprezentovali náměstek hejtmana Lubomír Nečas, radní pro kulturu Ladislav Kryštof
a radní pro oblast školství Petr Navrátil. Ocenění převzali poprvé v historii hned
dva laueráti: spisovatel Josef Holcman a hudební skladatel Václav Maňas mladší. Josef Holcman ocenění získal za soustavnou literární a publikační činnost,
Václav Maňas mladší za soustavnou kompoziční a aranžérskou činnost pro české a moravské hudby.
19. 12. Kraj ocenil dobrovolníky pracující s dětmi a mládeží
Třiadvacet žen a mužů, kteří se dlouhodobě ve svém volném čase věnují práci
s dětmi a mládeží, ocenili v prostorách Sloupového sálu Muzea Jana Amose
Komenského v Uherském Brodě představitelé Zlínského kraje: hejtman Stanislav Mišák, jeho náměstek Lubomír Nečas a radní Taťána Valentová Nersesjan,
Petr Navrátil a Ladislav Kryštof. Zlínský kraj dobrovolníky pracující s mládeží
ocenil již po desáté.
20. 12. Rok cyrilometodějského jubilea zakončila premiéra celovečerního ﬁlmu
V předvánočním čase se ve zlínském Velkém kině uskutečnila slavnostní premiéra naučně dobrodružného celovečerního ﬁlmu „Cyril a Metoděj – Apoštolové
Slovanů“ režiséra Petra Nikolaeva, který byl natočen při příležitosti oslav 1 150.
výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Realizaci díla,
které má kromě ﬁlmové verze i formát čtyřdílného televizního dokumentárního
dramatu, ﬁnanční dotací podpořil také Zlínský kraj.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V ROCE 2013
(ﬁnanční údaje v tabulkách jsou uvedeny v tis. Kč)

Příjmy Zlínského kraje v roce 2013
Skutečnost
2012

Rozpočet schválený
2013

Rozpočet upravený
2013

Skutečnost
2013

Skutečnost
k upravenému
rozpočtu

Meziroční
nárůst

2 453 556

2 437 870

2 437 870

2 521 922

103,45 %

2,79 %

21 282

16 000

30 446

30 704

100,85 %

44,27 %

Nedaňové příjmy

335 495

188 781

222 242

239 269

107,66 %

-28,68 %

Kapitálové příjmy

67 946

2 250

3 773

3 773

100,00 %

-94,45 %

Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem

2 878 279

2 644 901

2 694 331

2 795 668

103,76 %

-2,87 %

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně

5 059 854

4 733 451

5 164 487

5 095 089

98,66 %

0,70 %

48 488

53 298

49 629

47 071

94,85 %

-2,92 %

303

1 718

2 225

1 108

49,80 %

265,13 %

3 288

0

7 895

7 923

100,35 %

140,96 %

5 111 934

4 788 467

5 224 236

5 151 191

98,60 %

0,77 %

Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně

18 729

118 591

69 342

69 323

99,97 %

270,14 %

Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně

413 872

434 289

528 817

528 557

99,95 %

27,71 %

Dotace na kapitálové výdaje celkem

432 601

552 880

598 159

597 880

99,95 %

38,21 %

8 422 814

7 986 248

8 516 726

8 544 739

100,33 %

1,45 %

Druh příjmů
Podíly na sdílených daních
Ostatní daňové příjmy

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně
Neinvestiční dotace ze zahraničí
Převody z vlastních fondů
Dotace na běžné výdaje celkem

PŘÍJMY CELKEM
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Struktura příjmů ZK

Daňové příjmy
Neinvestiční dotace
60,20 %

DPH
50,45 %

Nedaňové příjmy
2,80 %

DPPO
23,72 %

Daňové příjmy
29,88 %

DPFO zvláštní sazba
2,41 %

Investiční dotace
7,00 %

DPFO podnikání
0,41 %

Kapitálové příjmy
0,04 %

DPFO závislá činnost
23,01 %

Převody z vlastních fondů
0,09 %

Přehled daňových příjmů za rok 2013
Upravený rozpočet
2013

Daňový příjem
DPFO - závislá činnost

Skutečnost 2013

Rozdíl
skutečnost–upravený
rozpočet

Skutečnost
k upravenému
rozpočtu

570 000

580 197

10 197

101,79 %

DPFO - podnikání

11 000

10 372

-628

94,29 %

DPFO - zvláštní sazba

61 000

60 665

-335

99,45 %

580 000

598 263

18 263

103,15 %

29 446

29 446

0

100,00 %

1 215 870

1 272 425

56 555

104,65 %

1 000

1 258

258

125,80 %

2 468 316

2 552 626

84 310

103,42 %

DPPO
DPPO za kraj
DPH
Správní poplatky
Celkem
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Přehled výdajů Zlínského kraje v roce 2013
Druh výdajů

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost

Běžné výdaje odborů ZK celkem

1 177 393

1 199 802

1 122 463

93,55 %

Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům

5 705 174

5 996 619

5 981 041

99,74 %

- Zřizované organizace

1 064 793

1 055 859

1 047 661

99,22 %

- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)

1 733 000

1 692 819

1 692 819

100,00 %

- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)

2 527 000

2 739 799

2 739 799

100,00 %

195 000

187 108

187 108

100,00 %

34 172

35 917

35 916

100,00 %

- Ostatní neinvestiční transfery

151 209

285 117

277 738

97,41 %

Neinvestiční výdaje fondů

283 253

574 997

312 546

54,36 %

6 682

13 459

6 034

44,83 %

- Nestátní školství
- Neinvestiční půjčené prostředky

- Zaměstnanecký fond

SK/RU

- Fond kultury

5 400

6 299

6 108

96,97 %

- Fond mládeže a sportu

5 000

3 707

3 400

91,72 %

264 171

538 348

294 205

54,65 %

0

10 197

0

0,00 %

2 000

2 987

2 799

93,71 %

7 165 820

7 771 418

7 416 050

95,43 %

Investice ZK

394 649

246 305

218 677

88,78 %

Investiční dotace zřizovaným PO

171 261

405 305

403 377

99,52 %

333

333

333

100,00 %

18 787

16 303

12 361

75,82 %

- Programový fond
- Havarijní fond
- Sociální fond
Běžné výdaje ZK celkem

Investiční půjčené prostředky
Investiční transfery ostatní
Investiční výdaje fondů

1 080 075

828 856

771 969

93,14 %

- Programový fond

1 080 075

828 856

771 969

93,14 %

- Fond kultury

0

0

0

0,00 %

Rezerva rozpočtu

0

82

0

0,00 %

0

16 229

0

0,00 %

8 830 925

9 284 831

8 822 767

95,02 %

Převod prostředků odboru do rozpočtu násl.

roku

VÝDAJE CELKEM
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Struktura výdajů ZK
Investiční výdaje fondů
8,75 %

Neinvestiční transfery
67,79 %

Investice ZK
2,48 %

Běžné výdaje odborů ZK
12,72 %

Investiční transfery
4,72 %

Neinvestiční výdaje fondů
3,54 %

Hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje
K 31. 12. 2013 byl Zlínský kraj zřizovatelem 124
příspěvkových organizací, z nichž 100 spadalo
do oblasti školství, 8 do kultury, 3 do zdravotnictví, 1 působila v oblasti dopravy a 12 ve sféře sociální.
Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 byly

Výsledek hospodaření PO ZK 2013 (počty)
zlepšený
Hlavní činnost

Doplňková činnost

Celkem

pro zajištění činnosti příspěvkových organizací
Zlínského kraje schváleny příspěvky na provoz
a dotace ve výši 2 920 694,82 tis. Kč (včetně
112 123,04 tis. Kč rezervovaných odborem řízení dotačních programů na projekty). Postupnými
úpravami rozpočtu o přijaté dotace ze státního

rozpočtu, přesuny z jednotlivých položek rozpočtu a poskytnutím účelových dotací byla tato
výše příspěvků na provoz a dotací pro příspěvkové organizace v průběhu roku upravena na konečnou částku 2 970 846,50 tis. Kč. Organizacím
bylo celkem poskytnuto 2 886 180,54 tis. Kč.

Doprava

Kultura

Sociální věci

Školství

Zdravotnictví

Celkem

1

4

9

62

1

77

vyrovnaný

0

0

0

31

0

31

zhoršený

0

4

3

7

2

16

zlepšený

0

8

6

59

3

76

vyrovnaný

0

0

0

1

0

1

zhoršený

0

0

0

0

0

0

není provozována

1

0

6

40

0

47

zlepšený

1

8

9

85

3

106

vyrovnaný

0

0

2

15

0

17

zhoršený

0

0

1

0

0

1
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Hospodaření obchodních společností Zlínského kraje
Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2013 dle obchodního zákoníku vlastníkem 13 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho
8 společností zhodnotilo svůj majetek, 4 společnosti vykázaly ztrátu a 1 společnost vykazovala nulový výsledek hospodaření. Vzhledem k termínu
zpracování závěrečného účtu a termínů konání valných hromad jednotlivých obchodních společností jsou uváděny pouze předběžné údaje.
Zlínský kraj byl také zakladatelem 3 obecně prospěšných společností, z nichž 1 společnost vykázala za rok 2013 ztrátový výsledek hospodaření, 1 společnost
hospodařila se ziskem a 1 společnost hospodařila s vyrovnaným výsledkem hospodaření.
Společnosti s ručením omezeným – 100 % obchodní podíl Zlínského kraje
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
vznik 11. 12. 2003, základní kapitál 89,47 mil. Kč
Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
vznik 12. 11. 2003, základní kapitál 101,35 mil. Kč

Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
vznik 8. 12. 2003, základní kapitál 91,99 mil. Kč
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
vznik 31. 10. 2003, základní kapitál 97,72 mil. Kč

SÚS Zlínska, s.r.o.

SÚS Valašska, s.r.o.

SÚS Slovácka, s.r.o.

SÚS Kroměřížska, s.r.o.

Celkem SÚS, s.r.o.

938

54

211

560

1 763

0

0

0

0

0

Hmotný majetek - brutto

169 921

216 560

200 956

161 285

748 722

Hmotný majetek - netto

78 030

88 004

73 358

77 347

316 739

Nehmotný majetek - brutto
Nehmotný majetek - netto

Náklady celkem

103 961

104 955

99 942

95 423

404 281

Výnosy celkem

111 641

113 240

108 626

105 874

439 381

Výsledek hospodaření před zdaněním

7 680

8 285

8 684

10 451

35 100

Daň z příjmu právnických osob - splatná

1 803

1 784

2 643

2 148

8 378

Daň z příjmu právnických osob - odložená

1 073

100

-772

0

401

Výsledek hospodaření po zdanění

4 804

6 401

6 812

8 303

26 320

Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2013

61

76

62

81

280

Zaměstnanci - přepočtený stav

61

77

68

77

283

Výše dotace poskytnuté ZK

0

0

0

0

0

Výše dotace ZK skutečně čerpané

0

0

0

0

0

Výše dotace ESF skutečně čerpané

0

0

0

533

533

110

ZK CO SE DEJE 2013 PRAC VERZE NOVY

11 8 14.indd 110

8/27/2014 1:52:50 PM

ZLÍNSKÝ KRAJ 2013 / PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Regionální podpůrný zdroj, s. r. o.

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.

vznik 21. 6. 2004, základní kapitál 500 tis. Kč

vznik 11. 3. 2006, základní kapitál 200 tis. Kč

Nehmotný majetek - brutto

0

Nehmotný majetek - brutto

0

Nehmotný majetek - netto

0

Nehmotný majetek - netto

0

Hmotný majetek - brutto

0

Hmotný majetek - brutto

Hmotný majetek - netto

0

Hmotný majetek - netto

994
0

Náklady celkem

2 663

Náklady celkem

6 049

Výnosy celkem

2 663

Výnosy celkem

6 053

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

Výsledek hospodaření před zdaněním

4

Daň z příjmu právnických osob

0

Daň z příjmu právnických osob

5

Výsledek hospodaření po zdanění

0

Výsledek hospodaření po zdanění *

Zaměstnanci - fyzický stav

1

Zaměstnanci - fyzický stav

Zaměstnanci - přepočtený stav
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK (v roce 2013)
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *
Výše NFV poskytnuté ZK **

* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2013 vč. 266,9 tis. Kč (tj. čerpání nevyčerpané dotace poskytnuté v min. letech)

1,08
800,0
1 066,9
4 000

Zaměstnanci - přepočtený stav

-1
9
7,3

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK

7 273,36

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané

6 053,27

Výše investiční dotace poskytnuté ZK

329,69

Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané

329,69

* Ztráta v hospodaření (-786,47 Kč) byla vykázána v důsledku upřesněné výše zúčtované daně z příjmů PO

** NFV = návratná ﬁnanční výpomoc poskytnutá v letech 2007 a 2008 (ﬁnancování programů Mikroúvěr a Regionální úvěr)

111

ZK CO SE DEJE 2013 PRAC VERZE NOVY

11 8 14.indd 111

8/27/2014 1:52:50 PM

Akciové společnosti – jediný akcionář Zlínský kraj
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Uherskohradišťská nemocnice a. s.,

vznik 13. 10. 2005, základní kapitál 1 934 600 tis. Kč

vznik 22. 9. 2005, základní kapitál 415 900 tis. Kč

Kroměřížská nemocnice a. s.

Vsetínská nemocnice a. s.

vznik 22. 9. 2005, základní kapitál 205 700 tis. Kč

vznik 20. 9. 2005, základní kapitál 260 800 tis. Kč

Krajská nemocnice T. Bati,
a.s.
Nehmotný majetek - brutto
Nehmotný majetek - netto
Hmotný majetek - brutto
Hmotný majetek – netto
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů právnických osob - splatná
Daň z příjmu právnických osob - odložená
Výsledek hospodaření po zdanění
Zaměstnanci – přepočtený stav
Počet lůžek celkem k 31. 12. 2013 (nezahrnuta sociální lůžka)
akutní lůžka
z toho standard
JIP
DIOP a NIP
následná lůžka (LDN a ošetřovatelská lůžka)
sociální lůžka
Počet ambulantních ošetření
Počet hospitalizovaných pacientů za nemocnici
Počet porodů
Počet narozených dětí
akutní lůžka
Průměrná doba
hospitalizace (dny)
následná lůžka
akutní lůžka
Obložnost lůžka (%)
následná lůžka
Výše provozní dotace ZK poskytnutá
Výše provozní dotace ZK skutečně čerpaná
Výše inv. dotace ZK poskyt. a skut. čerpaná

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Kroměřížská nemocnice a.s.

Vsetínská nemocnice a.s.

35 408
16 016
2 454 136
1 938 415
1 944 030
1 753 906
0
0

3 002
262
897 968
632 424
996 757
998 941
0
-1 208

8 057
2 757
267 825
176 393
577 486
518 601
0
0

1 810
339
422 096
235 625
476 772
452 378
0
-2 232

-190 124
2 104
958
812
703
91
18
146
3
480 958
40 346
2 322
2 400
5,0
21,9
82,0 %
91,6 %
5 121
4 341
0

3 392
1 224
625
512
466
46
10
113
25
395 162
23 972
1 087
1 091
4,5
30,4
76,8 %
97,7 %
2 400
2 365
0

-58 885
762
420
420
385
35
0
0
0
224 380
18 211
573
574
4,9
0
68,3 %
0,0 %
2 433
2 433
0

-22 162
617
344
259
239
20
0
85
3
187 131
13 762
710
719
4,0
37,4
69,8 %
91,1 %
2 290
1 796
0

Celkem
nemocnice
48 277
19 374
4 042 025
2 982 857
3 995 045
3 723 826
0
-3 440
0
-267 779
4 707
2 347
2 003
1 793
192
28
344
31
1 287 631
96 291
4 692
4 784
4,7
28,5
76,2 %
93,5 %
12 244
10 935
0
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Akciové společnosti – akcionář Zlínský kraj – obchodní podíl pod 100 %
Industry Servis ZK, a. s. (původní název TTT Air, a. s.)

Regionální letiště Přerov, a. s.

nabytí akcií 5. 12. 2005, základní kapitál 30 mil. Kč

vznik 21. 1. 2009, základní kapitál 3 000 tis. Kč
obchodní podíl Zlínského kraje – 33 %

Industry Servis ZK, a. s.

Regionální letiště Přerov, a. s.

Nehmotný majetek - brutto

0

Nehmotný majetek - brutto

0

Nehmotný majetek - netto

0

Nehmotný majetek - netto

0

Hmotný majetek - brutto

78 464

Hmotný majetek – brutto *

0

Hmotný majetek - netto

52 130

Hmotný majetek - netto

0

Náklady celkem

17 449

Náklady celkem

4 510

Výnosy celkem

11 594

Výnosy celkem

4 699

Výsledek hospodaření před zdaněním

-5 855

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmu právnických osob
Výsledek hospodaření po zdanění

0
-5 855

Daň z příjmu právnických osob
Výsledek hospodaření po zdanění

189
48
141

Zaměstnanci - fyzický stav

9

Zaměstnanci - fyzický stav

4

Zaměstnanci - přepočtený stav

9

Zaměstnanci - přepočtený stav

4

Výše dotace poskytnuté ZK

0

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK

1 500,00

Výše dotace ZK skutečně čerpané

0

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané

1 424,61

* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2013 vč. 266,9 tis. Kč (tj. čerpání nevyčerpané dotace poskytnuté v min. letech)

* hmotný majetek je 100 % ﬁnancován z dotací, proto je vykazován v nulových pořizovacích cenách

** NFV = návratná ﬁnanční výpomoc poskytnutá v letech 2007 a 2008 (ﬁnancování programů Mikroúvěr a Regionální úvěr)
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Společnosti s ručením omezeným – 50 % obchodní podíl Zlínského kraje

Obecně prospěšné společnosti

Technologické inovační centrum s. r. o.

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.

vznik 2. 5. 2005, základní kapitál 200 tis. Kč

vznik 16. 1. 2006
zakladatelský vklad Zlínského kraje 10 tis. Kč

Technologické inovační centrum, s. r. o.

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.

Nehmotný majetek - brutto

0

Nehmotný majetek - brutto

0

Nehmotný majetek - netto

0

Nehmotný majetek - netto

0

Hmotný majetek - brutto

751

Hmotný majetek - brutto

5 971

Hmotný majetek - netto

453

Hmotný majetek - netto

2 586

Náklady celkem

8 908

Náklady celkem

58 740

Výnosy celkem

8 768

Výnosy celkem

58 845

Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu právnických osob

140
26

Výsledek hospodaření po zdanění

114

Zaměstnanci - fyzický stav

7

Zaměstnanci - přepočtený stav

10

Výsledek hospodaření před zdaněním

105

Daň z příjmu právnických osob

105

Výsledek hospodaření po zdanění
Zaměstnanci - fyzický stav
Zaměstnanci - přepočtený stav

0
94
87,8

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK (v roce 2013)

2 660,00

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK

19 250

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *

3 282,02

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané

19 250

Výše NFV poskytnuté ZK **

3 000

Výše investiční dotace poskytnuté ZK

500

Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané

500

* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2013 vč. 622,02 tis. Kč (tj. čerpání nevyčerpané dotace poskytnuté v min. letech)

* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2013 vč. 622,02 tis. Kč (tj. čerpání nevyčerpané dotace poskytnuté v min. letech)

** NFV = návratná ﬁnanční výpomoc poskytnutá v roce 2009 (předﬁnancování projektů); v roce 2013 byla vyúčtována a vrácena

** NFV = návratná ﬁnanční výpomoc poskytnutá v roce 2009 (předﬁnancování projektů); v roce 2013 byla vyúčtována a vrácena
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Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.

vznik 6. 6. 2006

vznik 25. 9. 2007

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.

Nehmotný majetek - brutto

134

Nehmotný majetek - brutto

3 707

Nehmotný majetek - netto

97

Nehmotný majetek - netto

640

Hmotný majetek - brutto

236

Hmotný majetek - brutto

Hmotný majetek - netto

189

Hmotný majetek - netto

1 481
185

Náklady celkem

6 685

Náklady celkem

16 775

Výnosy celkem

6 603

Výnosy celkem

16 792

Výsledek hospodaření před zdaněním

-82

Daň z příjmu právnických osob
Výsledek hospodaření po zdanění *

0
-82

Zaměstnanci - fyzický stav
Zaměstnanci - přepočtený stav

8
7,02

Výsledek hospodaření před zdaněním

17

Daň z příjmu právnických osob
Výsledek hospodaření po zdanění

0
17

Zaměstnanci - fyzický stav

5

Zaměstnanci - přepočtený stav

6

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK (v roce 2013)

6 618,43

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK (v roce 2013)

6 483,00

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané **

5 788,92

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *

5 658,73

Výše investiční dotace poskytnuté ZK

37,00

Výše NFV poskytnuté ZK **

Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané

37,00

Výše neinvestiční půjčky poskytnuté ZK (v roce 2013)

Výše NFV poskytnuté ZK ***

1 414

22 498,19
1 100

* Ztráta v hospodaření byla vykázána v důsledku zúčtování nákladových úroků z NFV, které nelze pokrýt z dotace ZK

* Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2013 vč. 1 469,69 tis. Kč (tj. čerpání nevyčerpaných dotací poskytnutých v min.letech)

** Skutečně čerpaná dotace ZK v roce 2013 vč. 54,92 tis. Kč (tj. čerpání nevyčerpaných dotací poskytnutých v min. letech)

** NFV = návratná ﬁnanční výpomoc poskytnutá v letech 2010, 2011, 2013 (předﬁnancování projektů), z toho v roce 2013 vráceno 7 684,4 tis. Kč

*** NFV = návratná ﬁnanční výpomoc poskytnutá v letech 2010, 2011, 2013 (předﬁnancování projektů), z toho v roce 2013 vráceno 1 081 tis. Kč
a poskytnuto 333 tis. Kč
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