C M Y K PANTONE 158

Z L Í N S K Ý

K R A J

2 0 1 4

ZLÍNSKÝ
KRAJ
2014

Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám výroční zprávu Zlínského kraje za rok 2014, neboť považujeme za dobrou tradici seznamovat
Vás průběžně – po jednotlivých letech – s činností krajské samosprávy.
Navzdory mnoha pozitivním událostem, které přispěly k rozvoji regionu a z nichž mám oprávněnou radost, byl
v roce 2014 Zlínský kraj konfrontován také se situacemi, které nebyly jednoduché.
K pozitivní bilanci patří řada dokončených investičních akcí. Za všechny bych určitě připomenul otevření nového
centrálního objektu chirurgických oborů Uherskohradišťské nemocnice, největší realizovanou investici v oblasti
zdravotnictví za dobu existence Zlínského kraje.
K radostným událostem bezpochyby můžeme připočíst i to, že Zlínský kraj a jeho kulturní organizace zabodovaly
v prestižní soutěži muzeí Gloria musaealis 2013, když první místo v kategorii Muzejní výstava roku 2013 získala
krajská příspěvková organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a další vysoké ocenění připadlo Zlínskému
kraji za projekt 14I15 BAŤUV INSTITUT.
Naopak velmi smutným momentem byl požár, který v noci na 3. března 2014 zničil chatu Libušín na Pustevnách.
Jsem rád, že se opět ukázalo, jak dokážeme být solidární a jak nám záleží na místech, kam se po generace rádi
vracíme. V průběhu roku byla vyhlášena veřejná sbírka na obnovu Libušína, do které se zapojily tisíce lidí a ﬁrem,
všem patří upřímné díky.
V roce 2014 jsme ale také prožili předělovou zkušenost v oblasti krizového řízení, když v říjnu a v prosinci došlo
v bývalém muničním skladu ve Vlachovicích k výbuchům. Vyšla najevo slabina celorepublikového systému, kdy
vojenská munice je v soukromých rukou a stát nad ní ztratil kontrolu. Závěr roku se tedy odehrával především ve
znamení záchranných prací v režimu zákona o IZS a ochrany občanů dotčených obcí, pro něž bylo potřebné
zajistit bezpečí.
Na následujících stránkách se jednotlivým událostem věnujeme podrobněji. Věřím, že ve výroční zprávě najdete
všechny podstatné informace o činnosti krajské samosprávy za rok 2014.

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
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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. 2014 celkem 585 261 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. 2014 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 činnosti 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.
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.
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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, 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. 2014 měl Krajský úřad Zlínského kraje
469 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. 2014)

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

Petr Kochwasser

Michal Kostka

Milena Kovaříková

Ladislav Kryštof

Jaroslav Kučera

Vítězslav Lapčík

Libor Lukáš

Ivana Majíčková

Dalibor Maniš

Ivan Mařák

Stanislav Mišák

Pavel Motyčka

Petr Navrátil

Lubomír Nečas

Taťána Valentová Nersesjan

Josef Novák

Jindřich Ondruš

Zdeněk Pánek

Marie Pěnčíková

Jan Pijáček

Vladimír Řihák

Daniel Sedlecký

Věra Sigmundová

Michal Špendlík

Petr Thaisz

Ludvík Urban

Lubomír Vaculín

Jiří Varga

Josef Zicha

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
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RADNÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

(k 31. 12. 2014)
Strategický rozvoj,
investice a vnější vztahy

Stanislav Mišák
hejtman

Finance a rozpočet

Územní plánování, životní
prostředí a rozvoj venkova

Zdravotnictví

Jaroslav Drozd

Ivan Mařák

Lubomír Nečas

statutární náměstek hejtmana

náměstek hejtmana

náměstek hejtmana

Školství, mládež a sport

Sociální věci, národnostní
otázky a menšiny

Kultura, církve, památková
péče a cestovní ruch

Doprava

Zemědělství a spolupráce
s východními trhy

Petr Navrátil

Taťána Valentová Nersesjan

Ladislav Kryštof

Jaroslav Kučera

František Čuba

člen rady

členka rady

člen rady

člen rady

člen rady
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HOSPODAŘENÍ
Rozpočet Zlínského kraje je schvalován zastupitelstvem kraje a je dle zákona závazným ﬁnančním
plánem pro roční hospodaření. Je to bilance příjmů
a výdajů, kdy plánované výdaje vychází z predikovaných příjmů. Rozpočet musí být sestavován jako
vyrovnaný, schodkový může být pouze v případě,
že je kryt úvěrem nebo přebytkem hospodaření
z minulých let. Podrobné informace o skutečném
čerpání rozpočtu za uplynulý rok obsahuje tzv.
závěrečný účet kraje, který rovněž schvaluje zastupitelstvo. Pomocným nástrojem hospodaření
je rozpočtový výhled, který se sestavuje na období
dvou až pěti let.

Co se dělo v roce 2014
• zapojení odvodů ze zisků obchodních společností ve
výši 18 milionů Kč,
• navýšení příjmů a výdajů účelovými dotacemi ze státního rozpočtu,
• úspora a posun výdajů do následujícího období, v důsledku toho nerealizování plánovaného úvěru ve výši
400 milionů Kč od České spořitelny, a. s.,
• navýšení splátek jistin bankovních úvěrů z důvodu
vyššího kurzu eura vůči české měně.

Sídlo Zlínského kraje

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2014 byl schválen
v souladu se zákonem o krajích v celkovém objemu příjmů 7 miliard 935 milionů 309 tisíc Kč a výdajů 8 miliard
697 milionů 612 tisíc Kč s tím, že schodek bude krytý čerpáním dlouhodobého bankovního úvěru ve výši
420 milionů Kč, smluvně zajištěnéhou Evropské investiční banky a České spořitelny ve výši 400 milionů Kč.
Do ﬁnancování byly zapojeny volné ﬁnanční prostředky rozpočtu roku 2013 ve výši 39 milionů 194 tisíc Kč.
Součástí ﬁnancování roku 2014 byly také splátky úvěrů
čerpaných v předešlých letech ve výši 96 milionů 891
tisíc Kč.
V průběhu roku došlo k těmto zásadním úpravám
rozpočtu:

Skutečné příjmy Zlínského kraje byly v roce 2014 ve
výši 8 miliard 828 milionů 313 tisíc Kč a skutečné výdaje ve výši 8 miliard 903 milionů 672 tisíc Kč. Rozpočtové hospodaření vykázalo schodek ve výši 75 milionů 359 tisíc Kč oproti očekávanému schodku 762
milionů 303 tisíc 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 publikace věnované
hospodaření Zlínského kraje, kde je možno najít i další
informace z této oblasti. Komplexně zpracovaný rozpočet i závěrečný účet kraje za rok 2014 jsou umístěny na webových stránkách Zlínského kraje v sekci
Finance.

• zapojení ﬁnančních prostředků nevyčerpaných v roce
2013 ve výši 503 milionů Kč, z toho 227 milionů Kč
představoval převod zůstatků účelových fondů,
10
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Komentář
Ing. Jaroslav Drozd

Rok 2014 byl významný tím, že byla uzavřena nová úvěrová smlouva o ﬁnancování mezi Zlínským krajem
a Evropskou investiční bankou na realizaci projektů nového programovacího období EU 2014–2020 a dále prioritních investičních projektů realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi bez dotační podpory EU
ve výši 800 milionů Kč. Evropská investiční banka nabízí historicky nejvýhodnější úrokové sazby na bankovním
trhu. Vzhledem k rozložení úvěrových zdrojů do jednotlivých tranší umožňuje optimalizovat čerpání úvěrových
prostředků podle aktuální potřeby. Předností dlouhodobého úvěru Evropské investiční banky je v současné době
nejenom velmi výhodná úroková sazba, ale i dlouhá doba splácení a menší zatížení rozpočtu.
Klíčovou investiční akcí roku 2014 bylo dokončení centrálního objektu chirurgických oborů Uherskohradišťské
nemocnice, která představovala jednu z největších realizovaných investičních akcí Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví za celou dobu jeho existence. Celkové náklady na vybudování nového objektu včetně vybavení a infrastruktury dosáhly 585 milionů Kč. Zlínský kraj podpořil akci 140 miliony Kč vybudováním infrastruktury nezbytné
pro provoz nového centrálního objektu. Investovalo se však pochopitelně i jinde. Investiční výdaje Zlínského kraje
a jeho příspěvkových organizací včetně realizace projektů z Programového fondu činily bezmála 2 miliardy Kč.
Nejvýznamnější oblastí ﬁnancování kraje je školství, na které je vynakládána nadpoloviční část všech ﬁnančních
prostředků.
Velmi významnou výdajovou položkou jsou také ﬁnanční prostředky sloužící k udržování krajské silniční sítě a zajišťování linkové a drážní veřejné dopravy. Odbor dopravy a silničního hospodářství na uvedené včetně zajišťování
bezpečnosti silničního provozu vynaložil 1 miliardu 740 milionů Kč.
Výdajové priority Zlínského kraje vycházejí z jeho strategických dokumentů a koncepcí.
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Domov mládeže při Střední škole hotelové a služeb Kroměříž po zateplení
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Co se dělo v roce 2014

Zlínský kraj je v regionu významným investorem
a vytváří tak pracovní příležitosti pro řadu svých
obyvatel. Stavební investiční akce prováděné na
majetku Zlínského kraje zajišťuje odbor investic
Krajského úřadu Zlínského kraje, v případě dopravních staveb je to krajská příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Odbor investic zabezpečuje přípravu a realizaci
investičních akcí reprodukce majetku s výjimkou
oblasti dopravy, zpracovává a aktualizuje střednědobý plán reprodukce majetku kraje, koordinuje,
posuzuje a kontroluje technickou přípravu a realizaci schválených investičních záměrů kraje. Dále
také metodicky řídí a koordinuje činnost příspěvkových organizací kraje v oblasti reprodukce majetku, zajišťuje funkci investora kraje a kontroluje
dodržování závazných parametrů akcí při jejich
přípravě a realizaci.
V rámci odboru investic je rovněž zajišťována koordinace a administrace veřejných zakázek kraje
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a v souladu s interním předpisem kraje.

ZUŠ Valašské Klobouky – opravená střecha

Multimediální expozice ve Slováckém muzeu

V roce 2014 byly Zlínským krajem realizovány investiční akce za 1 142,925 milionu Kč a opravy majetku za
14,032 milionu Kč.

V resortu kultury byly dokončeny čtyři investiční akce.
První z akcí nesla název „Slovácké muzeum Uherské
Hradiště – Multimediální expozice“ (celkové náklady
21,24 milionu Kč). V roce 2013 byla dokončena stavební část a v roce 2014 expozice dokumentující tradiční způsob života lidí v národopisné oblasti Slovácko. Dalšími ukončenými akcemi v oblasti kultury byly
odstranění havarijního stavu střechy Slováckého muzea v Uherském Hradišti (3,95 milionu Kč), odstranění
havarijního stavu kotelen v Muzeu Kroměřížska (3,674
milionu Kč) a akce spoluﬁnancovaná z OPPS SR – ČR
„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Brána do vesmíru“
(3,529 milionu Kč).

Dotace byly čerpány z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP),
Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Integrovaného operačního programu (IOP), Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP
VK), Operačního programu Přeshraniční spolupráce
(OPPS) či z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Na ﬁnancování akce v oblasti zdravotnictví byla použita také dotace od města Uherské Hradiště. V roce
2014 byly realizovány také výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi, ﬁnancované z dotace Ministerstva ﬁnancí.

V oblasti školství byly dokončeny tři akce spoluﬁnancované z OPŽP, jejichž cílem bylo dosažení úspor
energie v budovách. Jednalo se o Obchodní akademii
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Střední škola oděvní a služeb Vizovice
– kuchyně po rekonstrukci

Nové rozvody tepla v Kroměřížské nemocnici

Základní škola Zlín, Mostní – stavební úpravy

a Vyšší odbornou školu Valašské Meziříčí (23,6 milionu
Kč), Gymnázium Jana Pivečky a Střední odbornou školu Slavičín (44,143 milionu Kč), Střední školu hotelovou
a služeb Kroměříž (25,158 milionu Kč). Dále byla ukončena jedna akce spoluﬁnancovaná z ROP, a to „Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
– Revitalizace a zvýšení atraktivnosti centra pro výuku
odborných předmětů“ (23,86 milionu Kč).

V resortu sociálních služeb byla dokončena jedna investiční akce ﬁnancovaná z prostředků Zlínského kraje,
jedna akce spoluﬁnancovaná z OPŽP a jedna akce spoluﬁnancovaná z ROP. Jednalo se o transformaci pobytových služeb Velehrad-Salašská II. etapa – Bytový dům
Uherské Hradiště (11,752 milionu Kč), výměnu oken
a zateplení objektů Domova pro seniory Burešov
(10,632 milionu Kč, OPŽP) a vybudování přístupové
komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům
v Domově pro zdravotně postižené Velehrad (12,501
milionu Kč, ROP).

(140,133 milionu Kč). V areálu Uherskohradišťské nemocnice proběhla také rekonstrukce kanalizace (2,797
milionu Kč). Další významnou akcí byla stavba podzemního technického kanálu jako základního pilíře
pro celkovou revitalizaci Vsetínské nemocnice (32,678
milionu Kč). Na tuto stavbu naváže v letech 2015
a 2016 výstavba interního pavilonu. V roce 2014 byla
ve Vsetínské nemocnici vybudována také lékárna přímo v hlavním vstupu do areálu (5,898 milionu Kč). Dokončenými akcemi spoluﬁnancovanými z prostředků
Evropské unie byly rekonstrukce tepelného hospodářství ve Vsetínské nemocnici (28,962 milionu Kč, OPŽP)
i Kroměřížské nemocnici (42,758 milionu Kč, OPŽP)
a pořízení sanitních vozidel včetně technologického
vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje (17,624 milionu Kč, ROP).

Mezi nejvýznamnější akce realizované z vlastních
prostředků Zlínského kraje a provozních prostředků
příspěvkových organizací kraje patřily „Stavební úpravy stravovacího objektu Gymnázia Uherské Hradiště“
(50,5 milionu Kč), „Rekonstrukce školní kuchyně ve
Střední škole oděvní a služeb Vizovice“ (9,132 milionu
Kč) a „Rekonstrukce budov Gymnázia Uherské Hradiště – II. etapa“ (8,444 milionu Kč).

Ve zdravotnictví bylo v roce 2014 dokončeno jedenáct investičních akcí. Mezi nejvýznamnější akce ﬁnancované z prostředků Zlínského kraje patřila s přispěním města Uherské Hradiště výstavba infrastruktury
v Uherskohradišťské nemocnici pro centrální objekt

15

ZK VYROCNI ZPRAVA 2014 patek nahrazeny TEUTON.indd 15

7/24/2015 1:59:28 PM

V resortu dopravy bylo v roce 2014 dokončeno 29 investičních staveb. Mezi nejvýznamnější z nich lze zařadit
1. etapu rekonstrukce 4 km silnice č. II/150: Osíčko–Komárno (celkové náklady v letech 2013 až 2015 – 68,152
milionu Kč). V úsecích mimo obce byla realizována
směrová úprava silnice, v průtahu obce Osíčko byly
obnoveny živičné vrstvy silnice a provedena kompletní
rekonstrukce mostu (ev. č. 150-090) i obnova propustků. Dalšími většími akcemi byly stavební úprava silnice
č. II/150 v průjezdním úseku obce Komárno a v úseku
mezi obcí Komárno a hranicí okresů Kroměříž/Vsetín
v celkové délce 1,6 km (30,987 milionu Kč), rekonstrukce
2,5 km silnice č. II/497 v úseku od pivovaru v Uherském
Hradišti-Jarošově po okružní křižovatku u Kauﬂandu
(30,243 milionu Kč), rekonstrukce 3 km silnice č. II/490:
Horní Lapač–Fryšták (29,943 milionu Kč), 2,2 km silnice
č. II/432: Koryčany–Jestřabice, kde byly z důvodu sesuvů
vybudovány také dvě pilotové zdi o délce 105 a 170 m
(29,203 milionu Kč). Silnice II/432 je zařazena do vybrané
sítě krajských silnic. Od roku 2010 se do její rekonstrukce

Otevření centrálního objektu Uherskohradišťské nemocnice

Muzeum Kroměřížska – zmodernizovaná kotelna

investovalo více než 160 milionů Kč z prostředků Zlínského kraje a fondů Evropské unie.
Stavby v resortu dopravy byly spoluﬁnancovány z evropských fondů prostřednictvím ROP. Výše dotací činila
až 85 % uznatelných nákladů.
v tis. Kč

investiční výdaje

resort školství, mládeže a sportu
resort sociálních služeb
resort zdravotnictví

běžné výdaje

celkem

z toho podíl kraje

z toho dotace

opravy – rozpočet kraje

225 733

202 018

23 715

1 642

32 805

17 609

15 196

49

167 373

135 551

31 822

7 380

resort kultury

14 666

14 598

68

2 809

resort dopravy

649 208

238 837

410 371

0

53 140

12 359

40 780

2152

1 142 925

620 973

521 952

14 032

ostatní

celkem
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Komentář
MVDr. Stanislav Mišák

V roce 2014 se nám podařilo realizovat investice za více než jednu miliardu Kč, přičemž největší objem ﬁnančních prostředků byl zacílen do resortu dopravy, kam směřovalo téměř 650 milionů Kč na zkvalitnění dopravní
infrastruktury. Značné prostředky šly také do školství, zdravotnictví, sociálních služeb, kultury i dalších oblastí.
Kdybych měl vzpomenout jednu z mnoha akcí, pozornost si určitě zaslouží výstavba centrálního objektu v Uherskohradišťské nemocnici, protože co do objemu ﬁnančních prostředků to byla největší investiční akce v resortu
zdravotnictví za celou dobu existence Zlínského kraje.
Osobně považuji vždy za velmi potěšitelné, když dokončíme některou z řady rekonstrukcí našich školských
objektů, protože se tím řeší nejen zastaralý a nevyhovující stavebně technický stav těchto budov, ale zároveň se
podstatně zvyšuje energetická úspornost jejich provozu.
Investiční činnost je také samozřejmě důležitým nástrojem, kterým kraj jakožto veřejnoprávní korporace
a významný zaměstnavatel přispívá k zaměstnanosti v regionu a rovněž k celkovému zhodnocení majetku
Zlínského kraje.
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Ministři obrany a vnitra při příjezdu do Vlachovic
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KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
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.
Hejtman a starostové obcí jsou zmocněni vykonávat zásadní rozhodnutí při řešení mimořádných
událostí a krizových situací. Hejtman a starostové obcí s rozšířenou působností si pro přípravu na
krizové situace zřizují bezpečnostní radu jako svůj
koordinační orgán a pro řešení krizových situací si
jako svůj pracovní orgán zřizují krizový štáb.
Za krizové řízení na krajském úřadě odpovídá oddělení pro zvláštní úkoly, které také 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 či 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.

Co se dělo v roce 2014

Cvičení složek integrovaného záchranného systému v Žítkové

Hejtman zahájil nový rok společně s hasiči

Zlínský kraj nebyl až do října 2014 postižen žádnou
závažnější mimořádnou událostí. V březnu 2014 došlo k požáru památkově chráněného objektu Libušín na Pustevnách, což znamenalo těžko nahraditelnou ztrátu z hlediska kulturního dědictví. V květnu
a v červenci byly některé obce a města postiženy
povodněmi z přívalových dešťů. V květnu byla krátkodobě svolána Povodňová komise Zlínského kraje,
protože byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity
v Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí.
Nejrozsáhlejší přívalové deště pak v červenci postihly Zlín, Bohuslavice u Zlína, Lhotu, Šarovy, Salaš, Vizovice, Ublo a Bratřejov, ve Vizovicích byl dokonce
krátkodobě vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity.
Všechny tyto povodně z přívalových dešťů se naštěstí
obešly bez újmy na zdraví občanů.

Ve Zlínském kraji stále častěji dochází k telefonickým
výhrůžkám bombami. Například v listopadu 2014 bylo
najednou evakuováno šestnáct škol a po dobu dvou
dnů byla zrušena výuka. Nad tímto jevem nelze zavírat
oči a opatření přijímaná Policií ČR musí jít ruku v ruce
s výchovnou činností.
Předělem v oblasti krizového řízení nejen ve Zlínském
kraji, ale i v České republice, byl bezpochyby 16. říjen
2014, kdy došlo k výbuchu v bývalém muničním skladu ve Vlachovicích. Po druhém výbuchu 3. prosince
2014 došlo k další eskalaci situace. Nejvíce postiženi
byli obyvatelé obcí Haluzice, Lipová, Vlachovice, Bohuslavice nad Vláří a částečně i města Slavičín, kteří
byli několikrát evakuováni nejen v důsledku výbuchu,
ale i v důsledku záchranných a likvidačních prací.
V říjnu a prosinci 2014 bylo postupně evakuováno okolo
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Mezinárodní hasičské cvičení v Karolince

Slavnostní zprovoznění výcvikového areálu HZS Zlínského kraje

3 000 občanů, většina z nich opakovaně. Přestože
evakuace byla provedena nadstandardním způsobem
do zařízení hotelového typu a náklady byly uhrazeny
Zlínským krajem, nelze se divit oprávněným výtkám občanů těchto obcí. V průběhu řešení této mimořádné
události se projevily legislativní nedostatky a neprovázanost zákonů, které umožňují státem nekontrolovaný obchod s municí, umožňují vyhýbání se zákonům
a zbavování se odpovědnosti za manipulaci s municí,
což, jak se ukázalo, může v konečném důsledku vést
k bezprecedentní mimořádné události. Zarážející je
snaha odpovědných ústředních správních úřadů přenést odpovědnost na orgány samosprávy a s ní spojená
úmyslná manipulace veřejného mínění, i když orgány
samosprávy nemají v oblasti nakládání s municí vůbec
žádné kompetence. I když je na komplexní hodnocení této mimořádné události ještě brzy, orgány Zlínské-

ho kraje již řeší náhrady škod způsobených fyzickým
i právnickým osobám v důsledku záchranných a likvidačních prací a brzy nastane doba, kdy se bude muset
k těmto náhradám vyjádřit stát prostřednictvím svých
odpovědných ústředních správních úřadů.
V oblasti prevence závažných havárií bylo sledováno
a kontrolováno řízení rizik a přijímání preventivních
a bezpečnostních opatření dle zákona u celkem šestnácti organizací. Podle množství nebezpečné chemické látky a na základě obdržených protokolů o zařazení
bylo do skupiny A zařazeno osm subjektů a osm provozovatelů bylo vedeno ve skupině B. Ve spolupráci s orgány integrované inspekce byly tyto organizace pravidelně kontrolovány a opatření byla přijímána na místě.
U sledovaných provozovatelů nebylo v roce 2014 nutné zahájit správní řízení o uložení sankcí. Byly vydány

a následně veřejnosti distribuovány „Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování ČEPRO, a.s.
sklad Loukov“.
V oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
byl ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
Zlínského kraje aktualizován Plán nezbytných dodávek Zlínského kraje (společně s plány ve všech obcích
s rozšířenou působností) s důrazem na jeho zkvalitnění a zejména na určení nových dodavatelů nezbytných
dodávek a ověření údajů již stanovených dodavatelů.
Vyžadování nezbytných dodávek pro řešení krizových
situací pomocí informačního systému KRIZKOM je
uživatelsky zvládnuto ve všech obcích s rozšířenou
působností. Zabezpečení rutinního provozu je prováděno pomocí cvičení se simulovanými krizovými situacemi. Dále byla zahájena aktualizace regulačních
21
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opatření v souladu s novelizovanou metodikou a byla
provedena příprava na zpracování nové dokumentace
„řešení stavů ropné nouze“.
Dílčí plán obrany Zlínského kraje byl aktualizován zejména v oblasti úkolů Operační přípravy státního území, kde byly realizovány požadavky NATO na řešení krizových situací nevojenského i vojenského charakteru,
a sice přepracováním nebo aktualizací katalogových
listů „Národního systému reakce na krize“ na podmínky řešení krizových situací aliance.
Kraj se nadále věnoval péči o válečné hroby a pietní
místa, kterých se na jeho území nachází 1 296. Centrální evidence válečných hrobů je veřejně přístupná na
internetu. Spoluprací s různými nevládními organizacemi se daří doplňovat evidenci o další válečné hroby
a zachovat tak i pro další generaci vzpomínky na oběti
všech válečných konﬂiktů.
Formou dotací Zlínský kraj ze svého rozpočtu podpořil vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí sumou 8,15 milionu Kč a činnost Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska částkou 1,7 milionu Kč. Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje přispěl
částkou 500 tisíc Kč na nákup dvou kusů termokamer
pro stanice Kroměříž a Vsetín a částkou 100 tisíc Kč na
technické a organizační zabezpečení cvičení složek
integrovaného záchranného systému. Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje byla schválena dotace
na pořízení zásahového dopravního automobilu k zajišťování veřejného pořádku, ochrany osob a majetku
při organizování akcí většího rozsahu. Na účet Horské

Ocenění hasičů v sídle kraje

Momentka z hasičské pouti na Svatém Hostýně

služby České republiky bylo převedeno 200 tisíc Kč
na nákup speciálního záchranářského materiálu pro
celoroční činnost stanic Horské služby v Beskydech.
Dále kraj podpořil nákup nezdravotnického materiálu
pro Krajskou nemocnici Tomáše Bati, na řešení mimořádných událostí a krizových situací, a to částkou 240
tisíc Kč.

Valašské Klobouky a Luhačovice byla bez problémů
zvládnuta. Při koordinačních poradách se Štábem generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
byly díky využití videokonferencí a prvků IVVS ušetřeny nemalé ﬁnanční prostředky, ale především obrovské množství času, který by musel být vynaložen na
cesty mezi Prahou a Zlínem. Projekt IVVS bude v roce
2015 ukončen uvedením meteoradaru Zlínského kraje
do provozu. Výstupy z meteoradaru budou k dispozici
všem obcím s rozšířenou působností a nepochybně
přispějí k dalšímu zkvalitnění práce při přípravě na řešení povodní.

V roce 2014 byl uveden do reálného provozu Integrovaný projekt Informační, vyrozumívací a varovací
systém Zlínského kraje (IVVS). Zaměřen byl na vybudování integrovaného systému pro podporu krizového
řízení tvořeného sdílením lokálních informací z krizových štábů jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Ostrá prověrka tohoto systému byla provedena při
řešení mimořádné události ve Vlachovicích; komunikace s krizovými štáby obcí s rozšířenou působností
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ZLÍNSKÝ KRAJ 2014 / KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Komentář
MVDr. Stanislav Mišák

V roce 2014 jsme v oblasti krizového řízení prožili předělovou zkušenost, když 16. října 2014 došlo k výbuchu
v bývalém muničním skladu ve Vlachovicích a 3. prosince pak následoval další výbuch. Postupně muselo být
evakuováno okolo tří tisíc občanů, většina z nich opakovaně.
Přestože k těmto výbuchům došlo v objektech, které vlastní organizace zřizovaná Ministerstvem obrany, potažmo v objektech a v areálu, který vlastní český stát, a vzniklá situace byla řešena podle zákona o integrovaném
záchranném systému, k našemu překvapení jsme byli svědky snahy přenést zodpovědnost na Zlínský kraj.
Vyšlo najevo, jak je nedotažené, že vojenská munice přešla do soukromých rukou, aniž by k tomu byla upravena
legislativa. Podstatné bylo, že se ukázala slabina celorepublikového problému, kdy vojenská munice je v soukromých rukou a stát nad ní ztratil kontrolu.
V době, kdy píši tyto řádky (na jaře roku 2015), se věc řeší v souladu s platnými normami a zcela logicky se tak děje
na centrální úrovni. Kraj tedy působí jako součinnostní složka a věříme, že se nám podaří tuto záležitost úspěšně
dořešit a že už nebude v této oblasti žádná vojenská munice uskladňovaná.
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Nové laboratorní centrum zlínské univerzity
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STRATEGICKÝ ROZVOJ

Co se dělo v roce 2014

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
podmínek života zdejších obyvatel.

Během roku 2014 bylo vytvořeno a schváleno několik
strategických a koncepčních dokumentů týkajících se
rozvoje kraje. Jedním z nich byla zpracovaná a Radou
Zlínského kraje schválená aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji na období let
2015–2020. Primárním důvodem pro tuto aktualizaci
bylo naplnění vize předchozího Programu rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji, jehož období platnosti
bylo vázáno na předchozí programové období Evropské unie 2007–2014. Dalším dokumentem, který vznikl
ve spolupráci Zlínského kraje, Technologického inovačního centra a celé řady partnerů (zejména podnikatelského a akademického sektoru), byla Krajská příloha
Národní strategie inteligentní specializace za Zlínský
kraj, schválená v červnu 2014 Zastupitelstvem Zlínského kraje. Tento dokument ve vazbě na Regionální inovační strategii Zlínského kraje a na požadavky Evropské
komise mimo jiné deﬁnuje tzv. domény specializace
Zlínského kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
Dále byla také zpracována Koncepce podpory zaměstnanosti ve Zlínském kraji, která identiﬁkuje všechny
formy podpory zaměstnanosti, jež Zlínský kraj přímo
nebo zprostředkovaně realizuje. Snahou této koncepce
je také optimalizovat a propojit tyto „izolované“ aktivity
a navrhnout efektivní a reálné způsoby řešení podpory
zaměstnanosti v podmínkách Zlínského kraje.
Odbor strategického rozvoje kraje v roce 2014 také
pokračoval v přípravě na programovací období 2014–
2020. Ve spolupráci s dalšími subjekty byly zahájeny
přípravy Regionálního akčního plánu a došlo k ustavení
a prvnímu jednání Regionální stálé konference. V partnerské spolupráci tak došlo k řešení problematiky územní

dimenze, jako faktoru, který bude do roku 2023 ovlivňovat čerpání ﬁnančních prostředků z evropských fondů.
Kromě přípravy vlastních krajských rozvojových dokumentů a akčních plánů odbor strategického rozvoje
kraje podporuje od roku 2014 také strategické plánování obcí formou metodické a konzultační podpory při
zpracování programů rozvoje obcí.
V oblasti podpory inovací byla v květnu 2014 ukončena realizace projektu „Inovační vouchery ve Zlínském
kraji – II. etapa“, zaměřeného na podnikatele, kteří
mají zájem navázat spolupráci s vybranými vědeckovýzkumnými organizacemi. Zároveň však běžel navazující projekt „Inovační vouchery ve Zlínském kraji – III.
etapa“, v rámci kterého bylo z 85 předložených žádostí podnikatelských subjektů schváleno poskytnutí 46
inovačních voucherů v hodnotě maximálně 150 tisíc
Kč, a to 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, Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně).
Na konci roku 2014 bylo v realizaci 45 spoluprací
s celkovým ﬁnančním objemem podpory poskytnuté
formou inovačních voucherů 6,46 milionu Kč a zároveň bylo v tomto roce proplaceno 36 inovačních voucherů v celkové částce téměř 5,21 milionu Kč.
Kromě poskytování inovačních voucherů kraj podporoval inovace a podnikání také dalšími aktivitami, jejíchž
realizací pověřil Technologické inovační centrum s.r.o.
a poskytnul mu na ně v roce 2014 částku 2,53 milionu Kč.
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Strategická průmyslová zóna Holešov

Vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Soutěž Inovační ﬁrma Zlínského kraje

Jednalo se o následující aktivity, vycházející z Akčního
plánu Regionální inovační strategie:

Katalog ﬁrem Zlínského kraje – nové registrace ﬁrem do katalogu v elektronické podobě (CD, web –
www.katalogﬁremzk.cz), zajištění propagace a prezentace katalogu, rozšíření dopadu katalogu ve smyslu
podpory exportu nových produktů ﬁrem.

Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr včetně workshopů pro studenty – v roce 2014 proběhlo vyhodnocení a vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže, na podzim 2014 se rozběhl její 8. ročník (již pod názvem „Můj
první milion“), v souvislosti s ním proběhla také série
workshopů pro studenty a veřejnost.

Inovační portál Zlínského kraje (www.inovacnipodnikani.cz) včetně zajištění vydávání tištěných informací
prostřednictvím spolupráce s Firemním partnerem –
aktualizace informací na portále, příprava článků.
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, aktualizace katalogu start-up ﬁrem v podnikatelských inkubátorech Zlínského kraje (k dispozici na
www.startpodnikani.cz, sekce „Inspirace úspěšnými“).

Vybudování odborné kapacity pro poradenství ve ﬁrmách v programech výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) – realizované semináře, poskytované konzultace
ﬁrmám, zveřejňování relevantních informací na Inovačním portálu Zlínského kraje.
Rozvoj Podnikatelského inovačního centra Zlín –
rozvoj a udržení regionálního centra inovačního podnikání; na konci roku 2014 bylo v podnikatelském inkubátoru a vědeckotechnickém parku umístěno 23 ﬁrem
s celkovým počtem 50 zaměstnanců.

Ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem
kraj zorganizoval 4. ročník soutěže „Inovační ﬁrma
Zlínského kraje“. V květnu 2014 byly vyhlášeny výsledky tohoto ročníku soutěže, inovační ﬁrmou Zlínského
kraje se stala společnost Avex Steel Products s.r.o. z Otrokovic a čestná uznání obdržely společnosti Fatra a.s.
z Napajedel a KOMA MODULAR s.r.o. z Vizovic.
V oblasti podpory exportu pokračoval Zlínský kraj ve
ﬁnanční podpoře činnosti Kontaktního centra pro
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východní trhy. V jeho rámci jsou ustaveny dvě výkonné
jednotky – jedna pro teritorium Ruska, Ukrajiny a dalších zemí Společenství nezávislých států (činnost je
zajišťována Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje), druhá pro teritorium Číny (činnost zajišťuje
společnost Mersinis, spol. s r.o. Zlín). Každá jednotka
obdržela pro svou činnost neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 770 tisíc Kč. Obě
jednotky zajišťovaly pro podnikatelské subjekty ze Zlínského kraje podporu při navazování hospodářských
kontaktů ve vymezených teritoriích, a to především
formou poskytování informační a poradenské činnosti,
uspořádání seminářů a informačních setkání a organizací obchodních a podnikatelských misí.
Krajem vlastněná společnost Industry Servis ZK a.s.,
která spravuje Strategickou průmyslovou zónu Holešov, pokračovala v marketingových aktivitách, jednáních s potenciálními zájemci i v obsazování zóny
novými investory. Z celé řady marketingových aktivit
se jednalo např. o detailní představení projektu ekonomickým diplomatům českých zastupitelských úřadu z Rakouska, Izraele, Hongkongu, Jižní Koreje, Číny,
Německa, Tchaj-wanu a dalších zemí. V roce 2014 do
zóny také zavítal premiér Bohuslav Sobotka, který přislíbil větší podporu státu při realizaci investic v zóně.
Nejvýznamnějším momentem v přípravě investičních
záměrů v zóně bylo uzavření deklarace se společností
Panattoni Czech Republic Development. Ta již zahájila
přípravu na svou investici počítající s dvojicí hal pro
výrobu a skladování o ploše zhruba 95 tisíc a 61 tisíc
m2. Investor chce haly, určené k pronájmu, dokončit
v roce 2016. Předpokládá se, že při plném obsazení

ﬁrmy v těchto prostorách vytvoří až 500 pracovních
míst. Dalším novým investorem v zóně se stala jedna
z nejvýznamnějších stavebních společností ve Zlínském kraji – Pozemní stavitelství Zlín. Ta odkoupila nevyužitý objekt bývalé správní budovy letiště a zahájila
její přestavbu na multifunkční centrum, které podpoří
další rozvoj její činnosti, a to především v oblasti poskytování služeb.
V průběhu roku také pokračovalo obsazování prostor
v Technologickém parku Progress, který doplňuje nabídku zóny směrem k středním a menším investorům.
Aktuálně v něm působí nájemci Kart Zlín s.r.o., Kart
Holding a.s., RecuSmart s.r.o., AirPohoda s.r.o., Surface s.r.o., TZB Group EDC s.r.o., WOODEXPERT s.r.o.,
Eurovia CS, a.s., Zázvor s.r.o. a Forcorp Group. U nich
pracuje více než sedm desítek zaměstnanců. Technologický park Progress, který stojí v centrální části zóny,
vybudovala společnost Industry Servis ZK.
Kraj pokračoval v podpoře regenerace brownﬁelds,
tj. nevyužívaných ploch a objektů sloužících 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 bezplatnou poradenskou podporu zástupcům
veřejného sektoru, vlastníkům brownﬁelds a dalším
zainteresovaným subjektům 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. Současně kraj nadále rozvíjel spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic
CzechInvest v kontextu uzavřené Smlouvy o spolupráci
při rozvoji národní databáze brownﬁeldů, spočívající zejména v evidenci brownﬁelds ve Zlínském kraji do této
národní databáze.
Již v roce 2013 byl z velké části dokončen projekt Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského
kraje, který umožňuje krizovým štábům obcí s rozšířenou působností na území kraje vzájemně sdílet data
z varovacích systémů prostřednictvím nezávislé komunikační infrastruktury. Projekt byl realizován ve spolupráci se všemi 13 obcemi s rozšířenou působností
a se složkami integrovaného záchranného systému
(Policie České republiky a Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje). V roce 2014 byly dokončeny projekty
měst Otrokovice a Kroměříž a současně také probíhala
příprava pro realizaci poslední části projektu: meteorologického radiolokátoru. Toto zařízení bude sloužit
krizovým štábům jednotlivých měst ke sledování a predikci zejména přívalových srážek. Realizace této části
je plánována na první pololetí roku 2015.
V rámci projektu KORIS – Komplexní odbavovací, řídící
a informační systém veřejné dopravy Zlínského kraje
byla v říjnu 2014 vyhlášena veřejná zakázka na pořízení
informačních zastávkových panelů a přípojek elektrické
energie. Dvě nabídky ze tří předložených ale musely být
vyřazeny pro nedodržení zadávacích podmínek, zbyla pouze jediná nabídka a zadávací řízení muselo být
podle zákona o veřejných zakázkách zrušeno.
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ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z EU
I v roce 2014 pokračovala snaha Zlínského kraje využít pro svůj rozvoj dotace ze strukturálních fondů
Evropské unie. Odbor řízení dotačních programů ve
spolupráci s ostatními odbory realizoval v roce 2014
celkem 37 projektů v celkovém objemu 1,05 miliardy
Kč, dotace z EU činila 817,6 milionu Kč. Nejvíce projektů bylo realizováno v rámci Regionálního operačního
programu Střední Morava, Operačního programu Životní prostředí, Integrovaného operačního programu
(v případě investičních projektů) a Operačních programů Rozvoj lidských zdrojů a Vzdělávání pro konkurenceschopnost (v případě neinvestičních projektů).
S využitím dotace se v roce 2014 podařilo například
vybudovat nebo modernizovat domovy pro seniory
v Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí a Rožnově pod
Radhoštěm, provést rekonstrukci tepelného hospodářství v kroměřížské a vsetínské nemocnici, nově vybavit krajské operační středisko Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, vybudovat technologické
centrum kraje a páteřní komunikační infrastrukturu
mezi krajem a obcemi s rozšířenou působností, ale
také zlepšit úroveň znalostí, dovedností a kompetencí
představitelů samosprávy Zlínského kraje, obcí a pracovníků Krajského úřadu Zlínského kraje.
V roce 2014 také pokračovala administrace globálních
grantů Zlínského kraje ﬁnancovaných z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Byla
dokončena administrace tří ze sedmi globálních grantů,
v rámci zbývajících čtyř globálních grantů probíhala realizace 81 vzdělávacích projektů základních škol, středních škol, neziskových organizací, obcí a vzdělávacích

Nová přístupová komunikace k DZP Velehrad

Webové rozhraní projektu KUDYKAM

institucí v celkové hodnotě 371,7 milionu Kč. Předmětem realizovaných projektů byly inovace a zkvalitnění
počátečního vzdělávání ve školách, podpora dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora dalšího vzdělávání pracovníků škol i zkvalitnění a rozšíření
nabídky v oblasti dalšího vzdělávání. Za celou dobu realizace globálních grantů bylo od roku 2008 podpořeno
celkem 230 projektů v celkové hodnotě více než 900
milionů Kč.

Podstatou ideového záměru projektu bylo využít odkazu
svatých bratří a vytvořit síť regionů, měst, vzdělávacích
a výzkumných institucí, propojujících významná poutní
místa a využívajících společné kulturní dědictví pro zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionu. Součástí projektu bylo například vytvoření průvodce a webu
k Poutní stezce sv. Cyrila a Metoděje nebo prodloužení
trasy Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje.

Další projekty ukončené v roce 2014
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
Operační program: Přeshraniční spolupráce SR – ČR
Celkové náklady projektu: 4,685 milionu Kč
Dotace: 3,982 milionu Kč

Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat
Operační program: Přeshraniční spolupráce SR – ČR
Celkové náklady projektu: 250 tisíc Kč
Dotace: 214 tisíc Kč
Projekt byl zaměřen na oblast řízení lidských zdrojů
a podporu dalšího vzdělávání ve Zlínském a Trenčínském kraji. Cílem bylo zvýšení kompetencí představitelů
29
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obou krajů v oblasti aktivit pro rozvoj lidských zdrojů a podpory vzdělávání dospělých. Účastníci měli
možnost poznat a porovnat systémy řízení a rozvoje
lidských zdrojů v partnerském kraji a seznámit se se
styly organizace a podpory dalšího vzdělávání v rámci
společných studijních návštěv.
Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí ve Zlínském kraji
Operační program:
Lidské zdroje a zaměstnanost
Celkové náklady projektu: 2,980 milionu Kč
Dotace: 2,976 milionu Kč
Cílem projektu bylo zintenzivnění mezinárodní spolupráce s partnerskou organizací v Nizozemí (Bureau
Jeugdzorg Groningen) s cílem přenosu know-how
a zvýšení kompetencí pracovníků v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji. Projekt byl určen zaměstnancům Krajského úřadu Zlínského kraje,
centru odborného poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, zainteresovaným obecním úřadům a neziskovým organizacím.
KUDY KAM – orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy
Operační program:
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celkové náklady projektu: 6,437 milionu Kč
Dotace: 6,437 milionu Kč
Projekt byl zaměřen na zvýšení povědomí žáků o veřejné správě a na jejich orientaci v legislativě v souvis-

Práce žáků v rámci projektu Lidské zdroje
– bohatství Bílých Karpat

Účastníci zahraniční stáže v Nizozemí zaměřené
na sociálně-právní ochranu dětí

losti s řešením životních situací, které žák v průběhu
základního a středního vzdělávání řeší. Vytvořeno bylo
webové prostředí www.kudykam.eu, jehož obsahem
je řešení 400 životních situací pro žáky v oblastech
vzdělávání, výchova, životní prostředí, rodina a vztahy,
zaměstnání, občansko-právní problematika, sociální
oblast a zdraví. Vznikla také metodika spolupráce škol
s veřejnou správou.

Předmětem projektu byla úprava území východní části
velehradského areálu za bazilikou, což je území silně
exponované návštěvníky a turisty. Díky úpravám bylo
území vymezeno tak, aby zde nedocházelo k významným kolizím mezi návštěvníky velehradského areálu
a klienty místního Domova pro zdravotně postižené.
Vybudována byla přístupová komunikace zabezpečující přístup do baziliky z východní strany, chodníky pro
pěší a 22 parkovacích míst.

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Vybudování
přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad
Operační program:
Regionální operační program Střední Morava
Celkové náklady projektu: 12,566 milionu Kč
Dotace: 4,018 milionu Kč

30

ZK VYROCNI ZPRAVA 2014 patek nahrazeny TEUTON.indd 30

7/24/2015 1:59:57 PM

Z L Í N S KZÝL ÍKNRSAKJÝ 2K0R1A4J /2 0S 1T 4
R A/T EVGNIĚCJKŠÝÍ VR ZO TZAVHOYJ

Komentář
MVDr. Stanislav Mišák

Rok 2014 byl startovacím rokem nového programového období a také nového přístupu Evropské Unie i České
republiky k čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů. Pro přípravu, která může v následujících letech výrazně ovlivnit rozvojové aktivity v kraji, jsme s úspěchem využili aktualizované koncepční dokumenty a zintenzivnili spolupráci v území. V závěru roku byla ustavena Regionální stálá konference a její sekretariát
byl zařazen do organizační struktury odboru strategického rozvoje kraje. Regionální stálá konference, která je
vlastně uskupením řady spolupracujících partnerů, si klade za cíl podporovat získávání ﬁnančních prostředků pro
všechny aktéry v kraji a iniciovat smysluplné využití prostředků, které jsou v operačních programech připraveny.
K tomu, aby kraj popsal potřeby území, slouží Regionální akční plán, jehož zpracování bylo v roce 2014 zahájeno. S využitím metodiky Ministerstva pro místní rozvoj tak byla započata příprava důležitého podkladu,
který by v budoucím období měl ovlivňovat harmonogram výzev vypisovaných řídícími orgány jednotlivých
operačních programů.
Došlo rovněž k přípravě a aktualizaci dalších koncepčních a analytických dokumentů zaměřených na oblast cestovního ruchu, kultury, sociálního rozvoje, zaměstnanosti a dalších témat. Věříme, že jejich podrobná příprava
umožní smysluplné nasměrování Zlínského kraje tak, aby byly jednotlivé aktivity a projekty vnímány ve vzájemných souvislostech a byly prospěšné pro budoucí rozvoj kraje.
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Kruhový objezd v Kroměříži-Kotojedech
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DOPRAVA
Zlínský kraj má ve svém vlastnictví cca 1 770 km
silnic II. a III. třídy, včetně 714 mostů. Majetkovým
správcem těchto silnic a mostů je krajská příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje
(ŘSZK). Tato organizace zajišťuje průběžnou modernizaci, opravy a zimní údržbu těchto komunikací.
V rámci přenesené působnosti odbor dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje ověřuje ﬁnanční a odbornou způsobilost dopravců, uděluje akreditace pro provozování školicích středisek pro zdokonalování odborné
způsobilosti řidičů, vydává oprávnění a osvědčení
k provozování stanic technické kontroly 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.
Kraj také dlouhodobě podporuje formou dotací
zajišťování prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP), zejména v oblasti vzdělávání jeho
účastníků.

Co se dělo v roce 2014

Opravený most v Mikulůvce

Nový povrch vozovky mezi Březnicí a Bohuslavicemi

Na modernizaci, opravy a zimní údržbu krajských silničních komunikací a mostů bylo v roce 2014 využito
více než 965 milionů Kč. Příspěvek na provoz a investice od zřizovatele, tj. Zlínského kraje, byl ŘSZK poskytnut ve výši cca 557 milionů Kč. Z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava byly čerpány ﬁnanční
prostředky ve výši cca 410 milionů Kč.

• Rekonstrukce silnice II/490:
Horní Lapač – Fryšták; celkové náklady 29,9 milionu Kč
• Rekonstrukce silnice II/150:
Osíčko – Komárno; celkové náklady 68,2 milionu Kč
• Rekonstrukce silnice II/497:
Uherské Hradiště, Jarošov, 1. etapa; celkové náklady
30,2 milionu Kč
• Rekonstrukce silnice II/487:
Nový Hrozenkov – Podťaté, 3. etapa (Bzové); celkové
náklady 24,5 milionu Kč

Nejvýznamnější akce realizované v roce 2014
• Rekonstrukce silnice II/150:
Komárno – hranice okresů Kroměříž/Vsetín;
celkové náklady 31 milionů Kč
• Rekonstrukce silnice II/432:
Koryčany – Jestřabice; celkové náklady 29,2 milionu Kč
• Rekonstrukce silnice II/367:
Kroměříž – Kotojedy; celkové náklady 24,7 milionu Kč

Uskutečnilo se každoročně prováděné odborné hodnocení stavu povrchu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském
kraji. Kritéria hodnocení jsou dána technickým předpisem. Vozovky jsou podle technického stavu zařazovány do pěti skupin: 1 – výborný stav, 2 – dobrý stav, 3 –
vyhovující stav, 4 – nevyhovující stav, 5 – havarijní stav.
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Průtah Osíčkem

Rekonstruovaný úsek Vážany – Jarohněvice

Silnice Horní Lapač – Fryšták

Průměrné hodnocení za celý kraj dosáhlo v roce 2014
stejné hodnoty jako v roce 2013 – tj. 3,61. Na území
okresů Kroměříž a Zlín to bylo shodně 3,53, na Uherskohradišťsku 3,56 a na Vsetínsku 3,87. Díky evropským
dotacím mohly být v posledních letech investovány
poměrně značné prostředky do rekonstrukcí zejména
silnic II. třídy, tedy do vybrané silniční sítě, která spojuje
větší sídla a po které jezdí také více vozidel. Bylo by však
třeba mnohem více prostředků též na silnice III. třídy,
aby se i jejich stav začal zlepšovat.

sedmi dopravci pod smlouvou v závazku veřejné služby se Zlínským krajem a okrajové části Zlínského kraje
pod smlouvou 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.

ských fondů. Plnohodnotné napojení krajského města
dvojkolejnou tratí z Otrokovic s navazující jednokolejnou tratí do Vizovic zlepší napojení celého regionu na
železnici, významně sníží hluk a emise a celkově zlepší
kulturu cestování.

Zlínský kraj uzavřel s Jihomoravským krajem smlouvu
na zajištění dopravní obslužnosti části Zlínského kraje prostřednictvím dopravců vzešlých z uskutečněných
výběrových řízení Jihomoravským krajem, a to ode
dne platnosti nových jízdních řádů. Od 1. ledna 2014
je tedy dopravní obslužnost Zlínského kraje zajišťována

V oblasti železniční infrastruktury je prioritou Zlínského
kraje prosazení projektu modernizace a elektrizace
železniční tratě Otrokovice – Zlín – Vizovice. V roce
2014 byla dokončena Studie proveditelnosti, která
otevírá možnost ﬁnancování tohoto projektu z evrop-

V železniční osobní dopravě se podařilo stabilizovat
rozsah zajišťované dopravní obslužnosti a zkvalitnit
návaznosti na dálkové spoje. Pokračující modernizace
traťového zabezpečovacího zařízení na Uherskobrodsku je přínosem pro zvýšení bezpečnosti provozu na
železnici. Ve spolupráci se Správou železniční dopravní
cesty byly modernizovány další železniční přejezdy na
celém území kraje.
Společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského
kraje, s. r. o. vedle průběžného řešení operativních
35
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úkolů v oblasti veřejné dopravy společně se Zlínským
krajem úspěšně ﬁnalizovala projekt Centrálního
dispečerského řízení. Přes počáteční problémy se
podařilo zajistit spuštění systému sledování vozidel
linkové dopravy i přenos dat o poloze vlaků osobní
dopravy. Díky plné podpoře Zlínského kraje bylo
vybaveno moderní technologií nové pracoviště Centrálního dispečinku veřejné dopravy. Pro další období
je strategickým úkolem připravit v souladu s novou legislativou výběrová řízení v oblasti pravidelné linkové
dopravy včetně nastavení jednotných principů odbavování cestujících, a to i v rámci spolupráce s dalšími
moravskými kraji.
Co se týká kontrolního vážení silničních vozidel, bylo
prováděno na stacionárním vážním zařízení ve Starém
Hrozenkově a také na různých místech kraje na mobilních vahách. V lokalitě Starý Hrozenkov bylo při této
činnosti zjištěno 645 přetížených vozidel, na mobilních váhách bylo zjištěno 37 přetížených vozidel. Tyto
správní delikty byly následně řešeny ve správním řízení
příslušnou obcí s rozšířenou působností.

Slavnostní otevření nových úseků silnic u Luhačovic

V oblasti BESIP byly krajem poskytnuty dotace v celkové výši 845 tisíc Kč. Poskytování těchto dotací má
již několikaletou tradici a je v souladu se Strategií bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012–2020, která byla schválena krajskou radou
v prosinci roku 2012. Největší část dotací v roce 2014
byla určena na zajištění provozu dopravních hřišť ve
Zlíně-Malenovicích, Rožnově pod Radhoštěm, Vsetíně
a Loukově, která provozuje státní příspěvková organizace Centrum služeb pro silniční dopravu, a dále také

dopravních hřišť ve Valašském Meziříčí, Otrokovicích,
Kroměříži, Uherském Brodě, Uherském Hradišti a Kvasicích, která provozují samotná tato města. Kromě toho
Centrum služeb pro silniční dopravu dotace využilo
i na přípravu a realizaci aktivit souvisejících s dopravní výchovou dětí, dopravních soutěží mladých cyklistů
(včetně zajištění krajského ﬁnále Dopravní soutěže mladých cyklistů Zlínského kraje), aktivit na letních dětských
táborech, ostatních soutěží s dopravní problematikou,
soutěží pro tělesně, zrakově, sluchově a mentálně po-

stižené či distribuci metodického a motivačního materiálu vztahujícího se k BESIP. Dotaci obdrželo také město
Vsetín, a to na zpracování projektové dokumentace na
stavební úpravy chodníků související s přechody pro
chodce silnic I. a III. třídy. Konkrétně se jednalo o čtyři
přechody, a to v ulici Nádražní u č. p. 841, v ulici Jasenické u č. p. 1200, v ulici Generála Klapálka u č. p. 1839
a v místní části Rokytnice u č. p. 3. Cílem úprav bylo
zlepšení přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění
jejich řádné viditelnosti.
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Komentář
Ing. Jaroslav Kučera

Rok 2014 byl obdobím úspěšného pokračování v naplňování střednědobých záměrů v jednotlivých segmentech
dopravy, přijatých v předešlém roce. Na modernizaci a opravy krajských silnic a mostů byly vynaloženy největší
ﬁnanční prostředky od vzniku krajů v roce 2000. Tomu odpovídá i výše evropských dotací z Regionálního operačního programu. V této souvislosti oceňuji činnost příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Za důležité považuji provedení věcné přípravy rozvoje krajské silniční sítě v novém rozpočtovém období EU
2014–2020.
Veřejná hromadná doprava byla i v roce 2014 zajištěna linkovými i vlakovými dopravci, v souladu s požadavky
kraje i naprosté většiny měst a obcí. Společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. v tomto smyslu sehrála zásadní a pozitivní úlohu.
Bezpečnost silničního provozu (BESIP) vyžaduje stále větší pozornost nejen Zlínského kraje, ale i obcí s rozšířenou působností, Policie ČR i samotných koordinátorů BESIP. Zaměření prevence bylo a nadále bude směřováno
zejména na cílové skupiny, kterými jsou cyklisté a chodci.
Za pokračujícími úspěšnými výsledky v oblasti dopravy je také nezastupitelná role a aktivní přístup pracovníků
odboru dopravy krajského úřadu.
Pro rok 2015 jsou návazně připraveny další zásadní úkoly, které dále zlepší stav a kvalitu dopravní obslužnosti
i dostupnosti jednotlivých regionů v našem kraji.
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Nové vozy pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje
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ZDRAVOTNICTVÍ

Co se dělo v roce 2014

Zdraví občanů stojí tradičně v popředí zájmu krajské
samosprávy. Ve Zlínském kraji je veřejnosti k dispozici široké spektrum lékařských ambulancí praktických lékařů i specialistů, nemocnic, lékáren a v neposlední řadě i lázeňských zařízení a zdravotnických
zařízení pro péči o děti. Zlínský kraj je zakladatelem
a jediným akcionářem čtyř nemocnic ve významných krajských centrech: Krajské nemocnice T. Bati,
a. s. ve Zlíně, Uherskohradišťské nemocnice a.s.,
Kroměřížské nemocnice a.s. a Vsetínské nemocnice a.s., které tvoří stabilní základnu ambulantní
a lůžkové zdravotní péče pro celý region. Odbornou pomoc lidem v přímém ohrožení života nebo
se závažným poškozením zdraví zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o.
O malé děti v nouzi pečují dvě dětská centra:
Dětské centrum Zlín, p. o. a Kojenecké a dětské
centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, p. o. ve Valašském Meziříčí. Tato centra
i záchrannou službu Zlínský kraj zřídil jako příspěvkové organizace. Nedílnou součástí komplexní služby v oblasti zdravotnictví pro občany
kraje je také lékařská pohotovostní služba v době
mimo ordinační hodiny praktických a zubních
lékařů a provoz protialkoholní záchytné stanice
v areálu Kroměřížské nemocnice. Pro podporu
stabilizace mladých lékařů – praktických lékařů
pro dospělé i děti a dorost, kteří zamýšlejí provozovat praxi v našem kraji – poskytuje Zlínský kraj
příspěvek po dobu specializačního vzdělávání.

V krajských nemocnicích bylo v roce 2014 zaměstnáno 4 708 zaměstnanců. V ambulantní péči bylo zdravotníky ošetřeno 1 159 877 pacientů v ambulancích
a 98 528 pacientů na lůžkových odděleních. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, která zaměstnávala 344 zaměstnanců, poskytla bezodkladnou péči
47 362 pacientům při 54 083 výjezdech ze svých 13
výjezdových základen. K tomu využila 53 sanitních
a doprovodných vozidel.
Lékařská pohotovostní služba byla připravena ošetřit
pacienty na devíti místech pro dospělé a na pěti místech pro děti a dorost. Stomatologickou pohotovost
pak mohli občané využít na čtyřech místech v kraji.
V polovině roku 2014 se uskutečnil záměr profesionalizovat dozorčí rady krajských nemocnic. Nově šest členů z devíti působí ve všech čtyřech nemocnicích Zlínského kraje. Jsou to zástupci všech politických stran,
které jsou součástí Zastupitelstva Zlínského kraje,
a zároveň odborníci, tedy lékaři, ekonomové a právníci. Tři členové jsou jako doposud zástupci zaměstnanců jednotlivých nemocnic.
V roce 2014 byla poprvé v historii Zlínského kraje vyhlášena anketa Pracovník roku ve zdravotních službách
Zlínského kraje s cílem uznání práce a posílení prestiže zdravotníků ze zdravotnických zařízení ve Zlínském
kraji. Na základě zveřejněné výzvy mohli poskytovatelé
zdravotnických služeb, pacientská veřejnost, představitelé samosprávy i dalších institucí a organizací předkládat návrhy na udělení tohoto ocenění. Celkem bylo
předloženo 26 návrhů.

Slavnostní předání ocenění proběhlo v prostorách
Baťovy vily ve Zlíně 29. října 2014 za účasti představitelů Zlínského kraje, oceněných a navrhovatelů.
V kategorii lékař byli oceněni:
MUDr. Helena Vávrová, privátní endokrinologická ordinace Vsetín a Valašské Meziříčí
MUDr. Jiří Kilian, primář dětského oddělení Vsetínské
nemocnice a.s.
MUDr. Janka Hal‘ková, primářka oddělení ORL Uherskohradišťské nemocnice a.s.
MUDr. Zdeněk Bobalík, chirurgické oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
V kategorii nelékařský zdravotnický personál byli
oceněni:
Hana Filimošinová, zdravotní sestra oddělení nukleární
medicíny Krajské nemocnice T. Bati, a.s.
Karla Vrlová, vrchní sestra Centra klinické gerontologie
Krajské nemocnice T. Bati, a.s.
Ing. Václav Poljak, oddělení nukleární medicíny Uherskohradišťské nemocnice a.s.
Iva Pilková, zdravotní sestra domácí péče, Oblastní
spolek Českého červeného kříže Zlín
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. obdržela ocenění
v prestižní soutěži „Českých 100 nejlepších“ za rok 2014
v kategorii „Zdraví, vzdělání, humanita“. Nemocnici se
podařilo úspěšně obhájit recertiﬁkační audit systému
řízení kvality ISO 9001:2008. V kardiovaskulárním centru pro dospělé zahájili lékaři intervenční léčbu srdečních arytmií. Současně byla zahájena resynchronizační
léčba srdečního selhání implantací biventrikulárních
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Nová podoba vsetínské polikliniky

Operační sál v novém centrálním objektu Uherskohradišťské
nemocnice

Zahájení stavby výjezdového stanoviště záchranářů
v Rožnově pod Radhoštěm

kardiostimulátorů. Nemocnice, jako jediná nefakultní
nemocnice na Moravě, zahájila provoz lůžkové části na
oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. V rámci
projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení
komplexní onkologické péče KNTB Zlín II“ byly pořízeny zdravotnické přístroje za více než 96 milionů Kč, mj.
multifunkční systémy operačních sálů pro endoskopické operování, upgrade lineárního urychlovače, skiagraﬁe, gama kamera SPECT atd. Tyto zdravotnické přístroje
byly ﬁnancovány z evropských fondů prostřednictvím
Ministerstva zdravotnictví a z rozpočtu Zlínského kraje.
I v roce 2014 nemocnice pokračovala v zateplování budov za účelem zlepšení tepelné pohody pacientů a také
úspor nákladů na energie.

kých oborů, který představoval jednu z největších realizovaných investičních akcí Zlínského kraje v oblasti
zdravotnictví za celou dobu jeho existence. V nové
budově, která je dimenzována až pro 150 pacientů, je
situováno hned několik klíčových oddělení – chirurgie,
ortopedie, traumatologie, ORL, urologie, oční oddělení, ARO, iktové centrum, centrální JIP i část oddělení RTG. Prostory pro veřejnost doplňuje například
nová lékárna či bufet. Největší výhodou je dostupnost
veškeré péče chirurgických oborů na jednom místě.
Pacient tak absolvuje ambulantní zákrok, vyšetření či
plánovanou operaci „pod jednou střechou“. Výstavba
objektu byla plně ﬁnancována z prostředků nemocnice, Zlínský kraj se na investici podílel vybudováním potřebné infrastruktury. V souvislosti s přemístěním řady
oddělení do nového objektu investovala nemocnice
také do nového vybavení a zařízení. Byly pořízeny na-

příklad operační světla, vybavení sterilizace, CT zařízení,
mamograf či holmiový laser.

Nejvýznamnější událostí v Uherskohradišťské nemocnici a.s. bylo otevření centrálního objektu chirurgic-

Kroměřížská nemocnice a.s. v prosinci roku 2014 dokončila a uvedla do zkušebního provozu novou kotelnu
s teplovodním systémem. V modernizaci nemocnice
pokračovala i na svých lékařských pracovištích. Vybavení endoskopického pracoviště gastroenterologické
ambulance dvěma novými plně vybavenými endoskopickými systémy, včetně nejmodernějších elektrochirurgických jednotek a čtyř endoskopů, přinese vyšší
kvalitu při vyšetření širokému spektru pacientů. Lékaři
očního oddělení nemocnice začali využívat nový operační postup v operativě šedého zákalu, při zákroku
tak mohou být využívány vysoce kvalitní čočky, kterým
dává přednost více než 60 % světového trhu.
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Vsetínská nemocnice a.s. obhájila titul Nejlepší nemocnice Zlínského kraje očima pacientů. Ocenění
auditorů za zvyšující se úroveň systému řízení kvality
a realizované projekty se nemocnici dostalo při recertiﬁkačním auditu systému řízení kvality ISO 9001:2008.
Úspěšný byl také dozorovaný audit A NASKL na oddělení patologické anatomie. Rok 2014 byl pro nemocnici Rokem pro LDN – pestrá paleta aktivit pro pacienty
i veřejnost přinesla bezmála 1 milion Kč ze sponzorských darů a beneﬁčních akcí, které budou využity na
modernizaci vybavení a rozšíření služeb pro pacienty
LDN. Jako první ve Zlínském kraji a třetí z celé republiky získala vsetínská porodnice moderní KTG Holter
– přístroj pro sledování životních funkcí matky a dítěte v těhotenství a při porodu. Ke zlepšení životního
prostředí přispěly nejen investice do zateplení budovy polikliniky a rekonstrukce tepelného hospodářství
nemocnice (ﬁnancované z Operačního programu
Životní prostředí a z rozpočtu Zlínského kraje), ale
také omezení používání chemických látek při úpravě
vody. Zvýšení komfortu pacientů vybraných pavilonů
znamenalo také zprovoznění bezplatné wiﬁ sítě NEMOCNICE_FREE. Žáci Základní školy Jablůnka dostali
možnost pojmenovat nový sanitní vůz za téměř 1 milion Kč, pacientům tak nově bude sloužit sanitka Anitka.
Významný příslib pro nemocnici zazněl v závěru roku:
Zlínský kraj v roce 2015 počítá se zahájením výstavby
nového interního pavilonu. Předcházet jí bude rekonstrukce hlavního a vybudování nového nákladového
vjezdu do areálu.
K nejvýznamnějším událostem Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje, p.o. patřilo zajištění součinnosti

Otevření výjezdového stanoviště záchranářů ve Vsetíně

Jeden z nových deﬁbrilátorů

složek integrovaného záchranného systému při likvidaci následků výbuchu muničního skladu ve Vlachovicích.
Významnou akcí společenského charakteru bylo uspořádání slavnostního večera k 10. výročí založení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a s tím spojené
ocenění významných zaměstnanců. Pro zlepšení přednemocniční neodkladné péče bylo nově pořízeno šest
sanitních vozidel typu mobilní jednotky intenzivní péče,
čtyři deﬁbrilátory a dva dýchací přístroje.

Nejvýznamnější investice v roce 2014
• Centrální objekt chirurgických oborů Uherskohradišťské nemocnice a.s. včetně vybavení a infrastruktury; celkové náklady 585 milionů Kč;
• Rekonstrukce tepelného hospodářství v Kroměřížské
nemocnici a.s.; celkové náklady 43 milionů Kč;
• Rekonstrukce tepelného hospodářství ve Vsetínské
nemocnici a.s.; celkové náklady 28,5 milionu Kč;
• Pořízení sanitních vozidel včetně technologického
vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, p.o.; celkové náklady 17,6 milionu Kč.

Obě dětská zařízení byla zařazena do projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“. Cílem projektu je
vytvoření komplexního plánu transformace pobytové
péče o děti na systém účinné a multidisciplinární sítě
ambulantních a terénních preventivních podpůrných
služeb. Zlínský kraj pokračuje v tendenci rozvíjení komunitních služeb rodinného typu a tím předcházení
umisťování dětí do institucionální péče. Projekt je spoluﬁnancován z Finančních mechanismů EHP/Norska.
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Komentář
MUDr. Lubomír Nečas

Trvalou snahou Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví je efektivní poskytování komplexní, kvalitní a dostupné
zdravotní péče, jejímž hlavním cílem je spokojený, rychle a kvalitně ošetřený pacient. Krajské nemocnice Zlínského kraje tvoří stabilní základnu lůžkové a ambulantní péče pro celý region. Součástí sítě jsou také soukromá
lůžková zařízení a ambulantní péče praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a ambulantních specialistů. Tato síť zdravotnických zařízení byla v roce 2014 stabilizována, a to nejen personálně, ale i ekonomicky.
V roce 2014 se výrazně zlepšilo hospodaření nemocnic Zlínského kraje. To bylo dáno jednak změnou úhradové
vyhlášky a zároveň změnami v organizaci, které nastavila nová vedení nemocnic.
V roce 2014 se také podařilo získat řadu ﬁnančních prostředků z evropských dotací a vybavit naše nemocnice
novou přístrojovou technikou. Tím se zlepšila diagnostika i možnosti léčení našich pacientů.
Největší stavební investicí ve Zlínském kraji bylo dobudování centrálního objektu chirurgických oborů Uherskohradišťské nemocnice a.s. I v ostatních nemocnicích probíhaly stavební rekonstrukce a zateplování budov. Tyto
investice jsou nutné pro bezpečný provoz nemocnic.
Vedení nemocnic se také trvale zabývá personální politikou tak, aby v našem kraji pracovali špičkoví lékaři. Toto
vše přispívá k postupnému zlepšování zdravotnických služeb pro naše občany.
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Ocenění pedagogů v Uherském Brodě
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ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Co se dělo v roce 2014

Zlínský kraj na svém území zřizuje školské organizace, jejichž prostřednictvím zajišťuje střední
vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání, jazykové
vzdělávání, vzdělávání dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, základní umělecké vzdělávání či zájmové vzdělávání. Kromě toho krajem
zřizované organizace nabízejí také další vzdělávání pedagogických pracovníků, školskou poradenskou činnost, výkon ústavní výchovy či služby
v ubytovacích zařízeních a v zařízeních školního
stravování.
Školství ve Zlínském kraji spoluvytvářejí také desítky dalších zřizovatelů, zejména města a obce.
Ty zřizují nejen většinu mateřských škol a základních škol, ale také střediska volného času. Další
školy a školská zařízení jsou zřizována soukromými osobami, církvemi nebo ústředními orgány
(ministerstvy).
Celkem v kraji funguje 600 školských subjektů. Kraj
jako územní správní celek nemá vůči ostatním zřizovatelům nadřízené postavení. Má však možnost
koncepčně ovlivňovat vývoj vzdělávání na svém
území. Krajská samospráva tak například schvaluje
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy Zlínského kraje, ve kterém jsou obsaženy
všechny segmenty vzdělávacích institucí.
Další z činností, které kraj vykonává, je podpora tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit mládeže.

K 1. 9. 2014 zřizoval Zlínský kraj celkem 100 školských
zařízení, z toho:
• 46 středních škol, součástí 7 z nich byla zároveň vyšší
odborná škola, součástí 4 z nich byla 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.
Kraj již osmým rokem pokračoval v systémové podpoře vybraných řemeslných oborů zejména z oblasti stavebnictví a strojírenství. Tato podpora spočívá
v tom, že při splnění stanovených podmínek je žákům
středních škol během jejich profesní přípravy v některém ze čtrnácti učebních oborů poskytována ﬁnanční
podpora z rozpočtu kraje.
Realizován byl mezinárodní projekt partnerství Comenius Regio „Positive Integration of Roma Communities in our Schools“ spočívají ve výměně informací
a příkladů dobré praxe v oblasti vzdělávání romských
dětí. Jeho součástí byla studijní cesta zástupců Zlínského kraje do Cardiffu (duben 2014) zahrnující exkurze ve školách a setkání se žáky a učiteli. V září 2014
proběhla pracovní návštěva zástupce Zlínského kraje
v Cardiffu a Newportu za účelem rozvoje další spolupráce mezi zapojenými základními školami.

Uskutečněn byl také mezinárodní projekt Leonardo da
Vinci – Transfer inovací „Safe Arrival“ zaměřený na zavedení nástrojů odhalujících riziko předčasného opuštění školní docházky u žáků středních odborných škol do
systému poradenství ve Zlínském kraji. Zástupce Zlínského
kraje se v květnu 2014 v Budapešti zúčastnil mezinárodního školení k používání tohoto nástroje. Zahájena byla spolupráce se školami ve Zlínském kraji za účelem deﬁnování
rizikových faktorů vedoucích žáky k předčasnému zanechání studia. V listopadu 2014 proběhlo na zapojených
školách šetření, díky němuž nyní školy jmenovitě znají
žáky, kteří vykazují riziko opuštění školy, a mohou tak směrem k těmto žákům začít uplatňovat motivační opatření
k setrvání ve škole do závěrečné zkoušky.
V rámci udržitelnosti ukončeného projektu Lidské
zdroje – Bohatství Bílých Karpat pokračovala spolupráce platforem pro rozvoj lidských zdrojů Zlínského
kraje a Trenčínského samosprávného kraje a realizovala se společná setkání během akcí pořádaných oběma
kraji (Konference Škola ve ﬁrmě – Firma ve škole v září
2014 v Uherském Brodě a Burza Stredoškolák v listopadu 2014 v Trenčíně).
Úspěšně byl realizován projekt „Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově“ spoluﬁnancovaný z Fondu mikroprojektů Programu cezhraničnej spolupráce SR–ČR. Partnerem na
slovenské straně v Trenčínském samosprávném kraji
bylo Centrum environmentálnych aktivít. Cílovými skupinami byli pracovníci středisek ekologické výchovy
a pedagogové i management škol a školských zařízení. V rámci projektu byl v lednu realizován workshop,
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Konference Škola ve ﬁrmě-ﬁrma ve škole

Nové experimentárium v Otrokovicích

Úspěšní mladí olympionici v sídle kraje

v dubnu konference a vydán byl tištěný Československý
sborník příkladů dobré praxe environmentální výchovy
na základních a středních školách.

kterém šestnáct odborných škol spolupracujes osmi
desítkami základních škol a poskytuje jim své zázemí
pro rozvoj technických dovedností. Druhý zahajovaný projekt Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji má napomoci hledat partnery pro zajištění odborné praxe především v oblasti
služeb.

školy Kroměříž. Hlavními tématy konference byly stereotypy v učitelské praxi, práce s motivací při preventivních programech i ukázka výuky základů společenských věd. Cílem bylo seznámit pedagogy s různými
formami a metodami preventivní práce, tak aby byla
uchopitelná, smysluplná a hlavně dosáhla cíle. Tím je
předcházení rizikovému chování a dalším negativním
projevům ve vztazích mladých lidí k sobě navzájem
i svému okolí.

Zástupce Zlínského kraje se v říjnu 2014 účastnil přípravného workshopu ve Vídni, který organizovala rakouská organizace KulturKontakt Austria. Workshop se týkal nového
makroregionálního projektu na podporu zavádění prvků
duálního vzdělávání do systému odborného vzdělávání
a přípravy (Work-based Learning in Vocational Education
and Training), na jehož realizaci budou účastnické země
žádat o společný grant v rámci programu INTERREG V.
Zahájení prací se očekává v průběhu roku 2015.
Byla zahájena realizace projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku
žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji, ve

Provoz zahájila webová aplikace pro řešení životních
situací www.kudykam.eu v rámci projektu KUDY KAM
– orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje
v systému veřejné správy. Tento projekt byl úspěšně
na sklonku roku ukončen.
VIII. Krajskou konferenci k primární prevenci rizikového chování pro pedagogy Zlínského kraje uspořádal
Zlínský kraj 23. října 2014 v aule Střední zdravotnické

Zlínský kraj se zapojil do projektu Bezpečné branky,
který spočívá v pořízení maximálního počtu tzv. bezpečných branek a jejich distribuci fotbalovým klubům
působícím ve Zlínském kraji s minimálně jedním mládežnickým mužstvem. V rámci projektu bylo pořízeno
160 branek při poloviční ﬁnanční spoluúčasti oddílů.
Celková alokace na tento projekt byla 1,9 milionu Kč.
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Na dotační titul Podpora mládežnického sportu byly
v roce 2014 vyčleněny z rozpočtu Zlínského kraje ﬁnanční prostředky v celkové výši 15,650 milionu Kč.
Neinvestiční dotace jsou poskytovány na činnost subjektům se sídlem ve Zlínském kraji, které se systémově
věnují práci s dětmi a mládeží. V roce 2014 bylo podpořeno 65 subjektů.
Z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje byla v roce
2014 podporována organizace sportovních akcí a jednotliví sportovci zařazení do reprezentace České republiky. Celkem bylo podpořeno 20 sportovců celkovou
sumou 450 tisíc Kč a 280 sportovních akcí celkovou
částkou 3,050 milionu Kč.
Byla vyhlášena a předána tato tradiční ocenění v oblasti školství, mládeže a sportu:
• Sportovec roku Zlínského kraje za rok 2013
• 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 2013 do dubna 2014
• Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí
a mládeže Zlínského kraje 2014
• Ocenění školních metodiků prevence v roce 2014
Nejvýznamnější investice v roce 2014
• Gymnázium Uherské Hradiště – Stavební úpravy stravovacího objektu; celkové náklady 23,8 milionu Kč

Odhalení sochy Emila Zátopka na zlínském atletickém
stadionu

Mladé pekařky soutěží v Uherském Brodě

• Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – Realizace úspor energie v areálu Pavlákova; celkové náklady
25,15 milionu Kč
• Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské
Meziříčí – Realizace úspor energie;
celkové náklady 23,6 milionu Kč
• Gymnázium Jan Pivečky a Střední odborná škola Slavičín – Revitalizace centra pro odborné vzdělávání;
celkové náklady 23,86 milionu Kč
• Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín – Modernizace vybavení centra odborného vzdělávání;
celkové náklady 19,2 milionu Kč
• Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod – Modernizace centra odborného vzdělávání;
celkové náklady 21 milionů Kč
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Komentář
PaeDr. Petr Navrátil

Kapitola této publikace věnovaná oblasti školství, mládeže a sportu je jen stručným přehledem široké působnosti
a aktivit směřovaných nejen ke stovce škol a školských zařízení zřizovaných přímo Zlínským krajem, ale rovněž
směrem k základním školám.
Velmi úspěšně odstartoval projekt center technického a přírodovědného vzdělávání, kterým zahájilo spolupráci
šestnáct středních odborných škol spolu s téměř osmi desítkami škol základních. Opět se potvrdila kvalita našich
škol při porovnání výsledků celostátních maturit.
Dvacet základních uměleckých škol zřizovaných krajem představilo svou kvalitu široké veřejnosti projektem „Zuška? Zuška!“. Zvýšená pozornost směřovala do oblasti primární prevence a podpory environmentální výchovy,
vzdělání a osvěty. Byly realizovány významné investiční akce z Regionálního operačního programu Střední Morava a Programu realizace úspor energie u šesti škol přesahující náklady 20 milionů Kč, stejně jako řada menších
akcí k zateplení budov.
Stabilní podporu mládežnického sportu doplnil projekt Bezpečné branky, který bude mít své pokračování. Znovu odstartoval program na podporu mladých reprezentantů. Pokračujeme také v oceňování nejen pedagogů
a dobrovolných pracovníků s mládeží, ale významně prezentujeme rovněž žáky všech stupňů škol, kteří mohou
být vzory pro své vrstevníky.
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Setkání seniorů ve Zlíně
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SOCIÁLNÍ OBLAST
V sociální oblasti se Zlínský kraj podílí nejen na
mapování potřeb svých občanů, ale i na zajištění
dostupnosti sociálních služeb osobám nacházejícím se v nepříznivé životní či sociální situaci
(například z důvodu věku či dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu). Kromě toho se však
kraj taky snaží o začlenění uživatelů zmiňovaných služeb do plnohodnotného života anebo
alespoň zabránění tomu, aby se ocitli „na okraji“
naší společnosti, k čemuž výrazně přispívají například služby prevence.
Dalším úkolem kraje je podpora dostupnosti informací o možných způsobech pomoci a podpory potřebným spoluobčanům, k čemuž je možné
využít Elektronický katalog sociálních služeb ve
Zlínském kraji. Ten umožňuje všem zájemcům
získat jednoduchým způsobem přehled o sociálních službách nacházejících se na území Zlínského kraje. K dispozici je na webové adrese: www.
socialnisluzbyzk.cz.

Co se dělo v roce 2014

Jednání se zástupci Trenčínského kraje na téma sociálních
služeb

Mezinárodní konference k problematice sociálně-právní
ochrany dětí v Luhačovicích

Zlínský kraj zřizoval v roce 2014 v sociální oblasti
celkem 11 příspěvkových organizací:

Prostřednictvím svých příspěvkových organizací Zlínský
kraj zabezpečoval poskytování 48 sociálních služeb
ve 31 zařízeních umístěných po celém kraji. Kapacita
služeb poskytovaných pobytovou formou činila 2 878
lůžek. Potřeby dalších uživatelů byly uspokojovány službami ambulantními a terénními.

• 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
• Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením
• Centrum poradenství pro rodinné
a partnerské vztahy

Byl zpracován prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro období 2012–2015, kterým je Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015.
Jeho součástí je vymezení Sítě sociálních služeb na
daný rok na základě jejich hodnocení jako služeb kvalitních, potřebných a efektivních v deﬁnované kapacitě
a územní dostupnosti. Proces vytváření tohoto plánu
se uskutečňuje za spoluúčasti samotných poskytovatelů sociálních služeb a zástupců příslušných obcí.
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Jedna z oceněných pracovnic v sociálních službách

Senior Cup 2014 v Luhačovicích

Setkání poskytovatelů sociálních služeb v sídle kraje

Vzhledem k převedení ﬁnancování sociálních služeb
z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje byl zpracován dokument popisující proces stanovení ﬁnanční
podpory, který je v souladu s právními předpisy Evropské unie. Uvedený dokument obsahuje principy
a zásady stanovení výše podpory na jednotlivé sociální
služby. Dále byla zpracována Metodika pro poskytování ﬁnanční podpory z rozpočtu kraje, která upravuje
postup a proces ﬁnancování sociálních služeb zařazených v Síti na příslušný rok.

Z předcházejícího roku pokračoval individuální projekt
Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji, jehož cílem bylo 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. Mezi jeho hlavní
přínosy patřila podpora dvěma tisícům osob a jejich
rodinám ohroženým sociálním vyloučením a rozšíření
služeb prevence na území celého Zlínského kraje.

vém domě v Uherském Hradišti zřízena nová služba
chráněné bydlení s kapacitou 12 lůžek. V průběhu roku
byly dále zahájeny stavební práce na výstavbě či rekonstrukci pěti objektů, v nichž budou již koncem roku
2015 poskytovány stávajícím uživatelům obou domovů pobytové služby komunitního typu.

V průběhu roku se intenzivně pracovalo na přípravě
nového střednědobého plánu na období let 2016–
2018, především pak na deﬁnování potřeb obyvatel
nacházejících se v nepříznivé sociální situaci. Popsané
potřeby byly následně podkladem pro stanovení priorit
a opatření připravovaného střednědobého plánu.

Pokračoval transformační proces v Domovech pro
osoby se zdravotním postižením Zašová a Velehrad-Salašská. V lednu byla v centru Uherského Hradiště
otevřena nová služba – sociálně terapeutické dílny
pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Salašská, ale také pro případné další
zájemce. V listopadu byla ve zrekonstruovaném byto-

V říjnu 2014 byl ukončen projekt Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji, který napomohl k předání příkladů dobré
praxe při uskutečňování sociální práce v pěstounské
péči. Projekt byl realizován s partnerskou organizací
v Nizozemí.
Tradiční kulturní akcí pořádanou v závěru roku pro uživatele domovů pro seniory ze Zlínského kraje byl 10.
ročník Barev života. Při tomto setkání se senioři baví
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hudebními, tanečními, pohybovými a recitačními vystoupeními včetně soutěže jednotlivců.
Uskutečnil se 5. ročník ankety Pracovník roku Zlínského kraje v sociálních službách. V září 2014 byly
v Baťově vile slavnostně vyhlášeny výsledky ankety.
Ocenění bylo předáno pěti pracovníkům působícím
v sociálních službách. Další dva pracovníci obdrželi
Mimořádné uznání za mimořádný přínos v oblasti sociálních služeb.
Ze Sociálního fondu Zlínského kraje bylo podpořeno celkem 71 projektů v celkové výši 1,857 milionu Kč.
Projekty byly zaměřeny zejména na vzdělávání osob
pečujících o zdravotně postižené, na vzdělávání seniorů
a osob se zdravotním postižením či na podporu programů skupinového, kondičního a rehabilitačního cvičení.
Pro seniorské kluby, spolky či organizace na území
Zlínského kraje byl v květnu v Luhačovicích uspořádán
turnaj ve hře pétanque s názvem Senior Cup.
Nejvýznamnější investice v roce 2014
• Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Oprava a
doteplení střechy v Domově pro seniory Nezdenice;
celkové náklady 8,4 milionu Kč
• Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Vybudování
přístupové komunikace a parkovacích stání v Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum; celkové náklady 12,5 milionu Kč
• Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Rekonstrukce bytového domu v Uherském Hradišti pro poskytování služby chráněné bydlení; celkové náklady
11,7 milionu Kč

• Domov pro seniory Burešov, p.o. – Výměna oken a zateplení objektů domova; celkové náklady 10,6 milionu Kč

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.
Co se dělo v roce 2014
Kraj vyhlásil podprogramy, pro které byly uvolněny
3 miliony Kč. První z nich byl určen na podporu organizací věnujících se integraci romské menšiny, druhý na
podporu činnosti kontaktních center a terénních programů pro osoby závislé na návykových látkách a třetí
byl zaměřen na podporu dobrovolnických organizací.
Krajský úřad se kromě toho zapojil do státní podpory
měst a obcí v oblasti prevence kriminality a podílel se
tak na získání dotací z Ministerstva vnitra.
Kraj uvolnil ze svého rozpočtu 400 tisíc Kč na činnost domovníků ve vybraných romských lokalitách
ve městech Holešov, Kroměříž, Uherský Brod, Bystřice
pod Hostýnem a Zlín.
Díky spolupráci kraje s ostatními subjekty proběhlo
celkem 15 akcí určených odborné veřejnosti, napří-

Zahájení stavby Domova pro seniory ve Valašském Meziříčí

klad seminář pro přípravu projektů v oblasti integrace
romské menšiny, prevence kriminality, nebo protidrogové prevence, dále semináře věnované problematice
zadluženosti jednotlivců a rodin, sociálnímu podnikání
či účetnictví neziskových organizací.
Kraj rovněž spolupracoval se zlínským Centrem na
podporu integrace cizinců. Jeho odborná platforma
se v roce 2014 sešla celkem dvakrát.
V rámci protidrogové prevence spolupracoval kraj na
odborné konferenci k Mezinárodnímu dni boje proti
drogám v Kroměříži a uspořádal výstavu k této tematice v sídle Zlínského kraje.
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Komentář
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan

Sociální oblast je velmi obsáhlá, dotýká se všech generací a souvisí se všemi ostatními oblastmi života. Významný díl kompetencí a povinností veřejné správy v resortu sociálních věcí řeší kraje. V prvé řadě je to plánování
a zajišťování sítě sociálních služeb. To lze jen na základě znalosti potřeb občanů na svém území. Proto Zlínský kraj
úzce spolupracuje s obcemi, které prostřednictvím „komunitního plánování“ ovlivňují podobu existující sítě služeb.
Důležitým faktorem udržitelnosti a rozvoje služeb je objem ﬁnančních prostředků a systém ﬁnancování. V roce
2014 byly odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje učiněny všechny kroky, aby ﬁnancování sociálních služeb mohlo od roku 2015 bezpečně přejít ze státu na Zlínský kraj.
Významným tématem pro Zlínský kraj je též péče o ohrožené děti. Věnujeme mu výraznou pozornost, i prostřednictvím mezinárodní spolupráce tak, aby péče byla dostupná a efektivní. Kraj podporuje též prevenci kriminality
a rizikových typů chování, dobrovolnictví, integraci romské menšiny či prevenci a řešení zadluženosti občanů.
Nezanedbatelnou podporu kraj poskytuje také seniorským organizacím, spolkům zdravotně postižených, rodinným a mateřským centrům či rodinám s nemocnými dětmi, jejichž zdravotní péči nehradí zdravotní pojišťovny.
Nezapomínáme ani na pořádání našich pravidelných akcí a aktivit, jakými jsou ocenění příkladných pracovníků
sociálních služeb, seniorské turnaje v pétanque, festival „Nad oblaky“ pro osoby s handicapem a další.
Závěrem je třeba podtrhnout to, že i v roce 2014 byla učiněna celá řada kroků s cílem zlepšit kvalitu života občanů našeho kraje.

55

ZK VYROCNI ZPRAVA 2014 patek nahrazeny TEUTON.indd 55

7/24/2015 2:01:31 PM

Stádo ovcí na Valašsku
56

ZK VYROCNI ZPRAVA 2014 patek nahrazeny TEUTON.indd 56

7/24/2015 2:01:32 PM

ZEMĚDĚLSTVÍ
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ZEMĚDĚLSTVÍ

Co se dělo v roce 2014

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.

Mladí včelaři

Veletrh ekologických potravin EKOGALA

Z Podprogramu pro začínající včelaře bylo Zlínským
krajem podpořeno celkem 50 žadatelů. Konkrétně
byla mezi ně rozdělena částka 497 tisíc Kč.

Okresní agrární komora pro okres Uherské Hradiště dne 23. srpna 2014 uspořádala vinařskou slavnost
v Polešovicích spojenou s vyhlášením výsledků sedmého ročníku soutěže TOP víno Slovácka.

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:

V sobotu 4. října 2014 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.

S Agrární komorou Valašska byl uskutečněn Ovčácký den na Valašsku. Osmý ročník této akce proběhl
28. června 2014 v obci Prlov.
S Okresní agrární komorou Kroměříž byly 23. srpna 2014
v Kroměříži uspořádány tradiční Dožínky Zlínského kraje.
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ZLÍNSKÝ KRAJ 2014 / ZEMĚDĚLSTVÍ

Komentář
doc. Ing. František Čuba, CSc.

I přesto, že Zlínský kraj nemá možnost přímo ovlivňovat zemědělskou politiku, vyvíjí v této oblasti různé podpůrné činnosti. Jedná se například o ﬁnanční pomoc začínajícím včelařům, kterou Zlínský kraj poskytuje již několik
let. Kraj se rovněž snaží maximální měrou propagovat výrobky regionálních zemědělců a potravinářů.
Včelařství pro mě bylo v roce 2014 jednou z oblastí, jíž jsem se věnoval. I proto, že včely jsou dnes velmi ohroženým druhem z důvodu mnoha vážných chorob, které včelstva postihují. Zlínský kraj proto vyvíjí maximální
úsilí směřující k tomu, jak následky chorob včelstev zmírnit a jak posílit růst členské základny zejména o mladé
začínající včelaře.
Již několik let kraj vyhlašuje Podprogram pro začínající včelaře. Cílem podprogramu je zajištění nárůstu počtu
včelstev ve Zlínském kraji a zvýšení počtu aktivně působících včelařů, posílení opylovací služby včel v krajině,
zjednodušení situace začínajícím včelařům při nákupu potřebného vybavení a přispění k žádoucím formám
trávení volného času. Z programu je možné nakoupit základní a doporučené vybavení (tři kusy nástavkových
úlů, včelstva, ochranný oblek, ochranný závoj nebo kuklu, kuřák, rojáček, rozpěrák, včelařský drátek, voskové
mezistěny, rámkové přířezy). Pro rok 2014 byla pro Podprogram pro začínající včelaře vyčleněna částka 500 tisíc
Kč z rozpočtu Zlínského kraje.
Nárůst včelařů ve Zlínském kraji má od roku 2009 mírně stoupající tendenci. Převažují ti, kteří se organizují v Českém svazu včelařů (ČSV) a tím využijí i výhod členství. Těmi jsou systematická práce v základních organizacích
(ZO), hromadné odevzdávání povinných vzorků k vyšetření, hromadné odevzdávání formulářů prostřednictvím
důvěrníků ZO, hromadná distribuce léčiv, případně pomoc při ošetřování včelstev důvěrníkem či prohlížitelem
včelstev.
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Podzimní les
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Co se dělo v roce 2014

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 kompetence ve vodním hospodářství
včetně povodňových orgánů kraje, lesním hospodářství, myslivosti či rybářství.
Želechovické paseky

Nová čistírna odpadních vod ve Zlechově

V rámci podpory rozvoje vodohospodářské infrastruktury v obcích Zlínského kraje bylo z krajského rozpočtu v roce 2014 podpořeno několik akcí v celkové
výši 18,050 milionu Kč. Šlo o podporu na vybudování
kanalizací a případně i čistíren odpadních vod v obcích
Mikulůvka, Popovice, Police, Horní Němčí, Prostřední
Bečva, Horní Bečva, Zlechov, Tupesy a Břestek. Jako
součást odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy a Břestek
byly pod názvem „Čistý Zlechovský potok“ dokončeny
kanalizační řady a uvedena do zkušebního provozu čistírna odpadních vod.

stavy chráněných území Natura 2000 realizoval Zlínský
kraj v roce 2014 na svém území další etapu projektu
z Operačního programu Životní prostředí – Implementace soustavy Natura 2000 I. a II. Nově bylo vyhlášeno 16
přírodních památek, provedeno vyznačení jejich hranic
a zabudováno označení v souladu s požadavky zákona. Pokračovala také II. etapa projektu ze Státního fondu životního prostředí „Eliminace javoru jasanolistého
v evropsky významné lokalitě Kněžpolský les“. Probíhala i další etapa aktivní péče o vybrané ohrožené druhy
chráněných rostlin a živočichů Zlínského kraje.

V oblasti ochrany přírody a krajiny byl proveden aktivní
management v 61 chráněných územích a byla provedena údržba značení a informačních panelů v celkem
106 maloplošných zvláště chráněných územích a 6 přírodních parcích Zlínského kraje. V rámci evropské sou-

Na úseku EVVO – environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty – kraj podpořil projekty, výukové
aktivity a akce částkou 496 tisíc Kč. Byla projednána
a schválena Koncepce EVVO Zlínského kraje na období let 2014–2023. S podporou kraje byl uskutečněn
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Pachový ohradník

Sázení třešňové aleje nedaleko Zoo Zlín

O keramickou popelnici – předání ocenění

XI. Krajský veletrh výukových programů a aktivit EVVO
v Zoo Zlín a uskutečněna XIV. Krajská konference EVVO
v 14/15 BAŤOVĚ INSTITUTU ve Zlíně, kde byly oceněny
osobnosti EVVO Zlínského kraje. Byla vydána populárně naučná publikace Přírodní parky Zlínského kraje.

o nejlépe třídící obec nebo město v kraji s názvem
O keramickou popelnici. V roce 2014 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. Součástí kampaně byla i soutěž pro žáky základních škol
„Věnuj nepotřebný mobil“, v rámci které mohli žáci
věnovat nepotřebné, ale přesto funkční mobily dětem
z dětských domovů.

Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V roce 2014 byla realizována první část náročného
ambulantního měření v lokalitě Zubří s rozšířením
o stanovení benzo(a)pyrenu. Současně byla zpracována studie, která řeší posouzení možností dálkového
přenosu škodlivin do Zlínského kraje. Nadále byl v provozu Informační systém kvality ovzduší ve Zlínském
kraji (ISKOZ), poskytující 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.

Již osmým 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 je v roce 2014 rozmístěno 13 500
kontejnerů na tříděný odpad). Rovněž došlo k rozšíření
sítě kontejnerů určených ke třídění zpětně odebraných
elektrozařízení. V této komoditě se Zlínský kraj umístil
v rámci České republiky na prvním místě. Významnou aktivitou je pořádání motivační soutěže pro obce

Byl podpořen 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 dvory a kompostárny. Podpořeno
byly rovněž zakoupení svozové techniky na tříděné odpady stejně jako vybavení obcí nádobami a kompostéry.
Prováděn byl monitoring k doplnění celostátní sítě

Zlínský kraj přispěl k ochraně účastníků silničního provozu před střety se zvěří, a to tím, že se podílel na
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instalaci tzv. pachových ohradníků, které zvěř odrazují od vstupu na vozovku nebo alespoň zvyšují její
ostražitost v blízkosti komunikací. Toto bezpečnostní
opatření mohlo být provedeno díky podpoře Nadace
pojišťovny Generali, která věnovala na tyto účely částku 150 tisíc Kč.
Byla zpracována analýza o provedeném odlovu za
uplynulý myslivecký rok. Výsledky tohoto odlovu a jejich vliv na chov zvěře byly představeny veřejnosti na
chovatelských přehlídkách v Dolním Němčí, Kelči, Kroměříži a Dolní Lhotě.
Typický ráz krajiny ve Zlínském kraji

Provedeny byly kontroly plnění podmínek, za kterých
byl povolen výkon rybářského práva, stejně jako kontroly splnění zarybňovací povinnosti podle druhů, počtu a věkové kategorie vysazovaných ryb, a to celkem
u 30 organizací vykonávajících rybářské právo.
Krajem byly poskytovány příspěvky na hospodaření
v lesích vlastníkům a nájemcům lesů u činností, které
motivují k využití vhodnějších dřevin při obnově lesních porostů nebo které zvyšují odolnost těchto porostů. Zlínský kraj obdržel celkem 582 žádostí vlastníků
nebo nájemců lesů o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích, z toho po prověření byla u 576 žádostí přiznána a vyplacena podpora v celkové částce
15 198 703 Kč. Schváleno bylo celkem 84 lesních hospodářských plánů předložených vlastníky lesa, zejména
z oblasti Bílých Karpat.

Datel černý

státního rozpočtu k jejich vlastnímu provedení. Konkrétně byly nové stavební práce zahájeny na přítoku
Říky v katastrálním území Lipová u Slavičína a dokončena byla opatření na Bukovém potoce v katastrálním
území Svatý Štěpán. Objem využitých ﬁnančních prostředků na práce spojené s hrazením bystřin a melioracemi v lesích činil v roce 2014 celkem 338 678 Kč.

Prováděno bylo hrazení lesních bystřin ve veřejném
zájmu, včetně zabezpečení ﬁnančních prostředků ze
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Komentář
Ing. Ivan Mařák

Rok 2014 v oblasti životního prostředí pokračoval zejména v dokončování řady rozpracovaných aktivit pro snižování znečištění jednotlivých složek životního prostředí. Kraj ﬁnančně podpořil rozvoj a rekonstrukce kanalizací
a čistíren odpadních vod řady obcí. Pokračovala také podpora zvyšující odolnost lesů vůči imisím a měnícím se
klimatickým podmínkám.
V oblasti nakládání s odpady se kraj podílel na řadě kampaní zaměřených zejména na sběr a využití elektroodpadu a na několika motivačních soutěžích, cílených jak na jednotlivce všech věkových kategorií, tak na obce.
Byl podpořen vznik řady sběrných dvorů a kompostáren i nákup potřebné techniky. V oblasti znečištění ovzduší
bylo zadáno posouzení možností snížení znečištění emisemi z dálkového přenosu z oblasti Ostravy a Polska do
našeho kraje.
Další etapou pokračovalo také vymezení a stabilizace hranic evropské soustavy chráněných území Natura 2000.
Kraj opět ﬁnančně podpořil řadu aktivit v oblasti EVVO – environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.
Díky všem těmto aktivitám se daří zkvalitňovat životní prostředí pro obyvatele i návštěvníky Zlínského kraje.
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Krajské město Zlín
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ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Kraj v přenesené působnosti pro své území pořizuje územně plánovací dokumentaci a územně
plánovací podklady. Povinnou územně plánovací
dokumentací kraje jsou zásady územního rozvoje,
které se dle potřeby aktualizují. Zásady stanovují
základní nadregionální požadavky na využití území kraje s ohledem na jeho další rozvoj. Po vydání
jsou závazné pro územně plánovací činnost měst
a obcí celého kraje.
Kraj dále povinně pořizuje a v pravidelných lhůtách aktualizuje územně analytické podklady. Ty
tvoří soubory map a popisných údajů, obsahující veškeré aktuální a důležité informace o území kraje. Charakterizují tedy aktuální stav kraje
a možnosti jeho dalšího rozvoje.
Kraj může, pro podrobnější prověření územně
plánovací problematiky, pořizovat regulační plány
a územní studie.

Co se dělo v roce 2014

Obec Strání

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje
– koordinační výkres

Základní úkoly územního plánování pro kraj, kterými
jsou pořízení a aktualizace zásad územního rozvoje
a územně analytických podkladů, byly pro nejbližší
období splněny, proto činnost v oblasti územního plánování byla zaměřena především na podrobnější prověřování územně plánovací problematiky územními
studiemi. Na základě úkolů stanovených v Zásadách
územního rozvoje Zlínského kraje bylo dokončeno
pořízení územní studie „Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru“. Pokračovaly
také práce na územní studii „Využití ploch uvolněných
po těžbě štěrkopísku Ostrožská jezera“.

východní část přeložky silnice I/49 v úseku Želechovice nad Dřevnicí – Lípa.
Tak jako i v několika předešlých letech se Zlínský kraj
podílel na pořizování územních plánů obcí podpořených z Programového fondu Zlínského kraje v roce
2014.

Územními studiemi byly prověřeny také některé záměry ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, například přepravní zařízení na Kasárna a Kohútku nebo
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Komentář
Ing. Ivan Mařák

V roce 2014 jsme se v oblasti územního plánování věnovali především plnění úkolů ze Zásad územního rozvoje
Zlínského kraje, tj. podrobnějšímu prověřování územně plánovací problematiky územními studiemi.
Bylo dokončeno zpracování územní studie, která vyhodnotila možnosti rozvoje dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru.
Pokračovalo pořizování územní studie analyzující možnosti využití ploch po ukončení těžby štěrkopísku na území Ostrožských jezer pro případnou rekreaci.
Územními studiemi byly detailněji posouzeny i dva záměry vyplývající ze Zásad územního rozvoje Zlínského
kraje, a to přepravní zařízení na Kohútku a Kasárna v Javornících.
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Veselice v Novém Hrozenkově
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ROZVOJ VENKOVA

Co se dělo v roce 2014

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 toho dosáhnout, popisuje Strategie
rozvoje venkova Zlínského kraje 2010–2015, který
je základním koncepčním dokumentem Zlínského
kraje právě v této oblasti.
Kromě toho Zlínský kraj významně podporuje
soutěž „Vesnice roku“, každoročně vyhlašovanou
Ministerstvem pro místní rozvoj spolu s dalšími institucemi. Cílem soutěže je povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova,
propagovat rozmanitost a pestrost uskutečňovaných programů obnovy vesnic a upozornit širokou
veřejnost na význam venkova. Nesporným přínosem účasti v soutěži je pro každou přihlášenou
obec získávání zkušeností, příkladů dobré praxe
a publicita výsledků práce. Přínosy pro oceněné
obce se násobí možností získání ﬁnanční odměny, a to jak ze strany vyhlašovatelů, tak Zlínského
kraje.

Hlavním nástrojem k dosažení cílů stanovených ve
Strategii rozvoje venkova Zlínského kraje a zdrojem
ﬁnancování rozvojových aktivit na venkově byl opět
Podprogram na podporu obnovy venkova, jehož
prostřednictvím mohly obce do 2 tisíc obyvatel získat dotaci na projekty směřující k obnově a údržbě
obecního majetku. Mezi obce byla rozdělena částka
19,374 milionu Kč. Z té bylo podpořeno 33 rekonstrukcí místních komunikací a chodníků i revitalizace
16 hřbitovních areálů. Podpořeny tak byly např. opravy
a modernizace chodníků v Hostišové, Pitíně, Petrůvce či Ratajích nebo rekonstrukce místních komunikací
v Doubravách, Ludslavicích nebo Bratřejově. Současně bylo podpořeno 16 územních plánů v celkové výši
schválené dotace 1,526 milionu Kč.
Z pravidelných seminářů zaměřených na rozvoj venkova, které Zlínský kraj pořádá, byl největší zájem
o seminář „Propagace regionálních produktů a úspěšných projektů Programu rozvoje venkova 2007–2013
Zlínského kraje“.
Seznam obcí oceněných v soutěži Vesnice roku 2014
Zlínského kraje:
1. místo obec Kateřince – zlatá stuha
2. místo obec Bánov – modrá stuha
3. místo obec Hošťálková – oranžová stuha
4. místo obec Modrá – zelená stuha
5. místo obec Babice
• Diplom za kroniku – obec Březnice
• Diplom za moderní knihovnické a informační služby
– obec Bohuslavice nad Vláří

Vesnice roku – ocenění vítězové ze Zlínského kraje

• Diplom za rozvíjení lidových tradic
– obec Kyselovice
• Diplom za péči o květinovou výzdobu obce
– obec Babice
• Diplom Zlatá cihla (kategorie A)
– obec Hošťálková – Venkovská usedlost č. p. 16
• Diplom Zlatá cihla (kategorie B)
– obec Podhradí – Hasičská zbrojnice
• Diplom Zlatá cihla (kategorie C)
– obec Modrá – Areál Živá voda
• Cena naděje pro živý venkov – obec Pitín
• Osobnost Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji
– Jaroslav Němeček – starosta obce Pohořelice,
za záchranu a obnovu areálu v obci
– Kateřina Ondrová – knihovnice obce Košíky,
za rozvoj kulturního a společenského života v obci
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ZLÍNSKÝ KRAJ 2014 / ROZVOJ VENKOVA

Komentář
Ing. Ivan Mařák

Venkov Zlínského kraje dosáhl v roce 2014 excelentního výsledku v soutěži Vesnice roku, stal se nejúspěšnějším
krajem v České republice. Obec Kateřinice nezvítězila pouze v kole krajském, ale první místo posléze získala také
na celostátní úrovni. Stala se tak již čtvrtým celkovým vítězem této soutěže ze Zlínského kraje za posledních
devět let. Neméně úspěšné byly obce oceněné v krajském kole oranžovou stuhou (Hošťálková) a zelenou stuhou (Modrá), které v těchto kategoriích obsadily příčky nejvyšší i v kole celostátním. Vyvrcholením úspěchů obcí
Zlínského kraje bylo prvenství obce Horní Lideč v celostátním kole soutěže Knihovna roku, kde obec zvítězila
v kategorii základní knihovna.
Nejvýznamnější krajskou programovou podporou určenou pro obce do 2 tisíc obyvatel je Podprogram na podporu obnovy venkova. V roce 2014 Zlínský kraj vyčlenil na aktivity spojené s obnovou obecního majetku, včetně
projektů na zpracování územních plánů, celkem 20,9 milionu Kč. Na podporu vodohospodářské infrastruktury
bylo vyčleněno 18,050 milionu Kč, dotace směřovaly především na projekty spoluﬁnancované ze zdrojů EU
a státního rozpočtu.
Ve spolupráci s Krajskou agenturou pro zemědělství a venkov a dalšími partnery venkova (Krajským spolkem pro
obnovu venkova a Školou vesnice Modrá) pořádá Zlínský kraj semináře zaměřené na aktuální témata spojená
s rozvojem venkova. V roce 2014 proběhly tři semináře, kterých se účastnilo 261 zástupců obecních samospráv
a organizací zabývajících se rozvojem venkova.
Zlínský kraj dlouhodobě spolupracuje s Krajskou sítí místních akčních skupin. Kraj se snažil pomoci místním
akčním skupinám překlenout období roku 2014. Před spuštěním nového programovacího období, spojeného
s čerpáním dotačních prostředků na provoz místních akčních skupin, jim poskytl ze svého rozpočtu návratnou
ﬁnanční výpomoc a dotaci v celkové výši 8,1 milionu Kč.
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Interiér velehradské baziliky po obnově
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KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE Co se dělo v roce 2014
Zlínský kraj zřizuje v oblasti kultury osm příspěvkových organizací a jednu obecně prospěšnou
společnost – Filharmonii Bohuslava Martinů (v níž
má poloviční podíl statutární město Zlín). Nabídka
kulturních organizací, které uchovávají a prezentují kulturní dědictví regionu, je velmi rozmanitá.
Vždyť tento region se v 9. století stal kolébkou
kulturnosti a vzdělanosti českých zemí. Je to také
místo, kde se zrodila legenda moderního podnikání – Baťovo průmyslové impérium. Současně
je to kraj bohatý na folklor a křesťanské tradice.
Muzea, galerie, hvězdárny a knihovna, zřizované Zlínským krajem, jsou místa, která svým návštěvníkům nabízejí poznání a prožívání příběhů
v proudu dějin.

Dny lidí dobré vůle na Velehradě

Publicista a spisovatel Jiří Jilík

Organizace Zlínského kraje v oblasti kultury v roce
2014:

Zlínský kraj a jeho příspěvkové organizace získaly
ocenění Gloria musaealis ve dvou kategoriích – první
místo v kategorii nejlepší expozice za expozici Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně a druhé místo v kategorii
počin roku za projekt 14|15 BAŤŮV INSTITUT.

Příspěvkové organizace:
•
•
•
•
•
•
•

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Muzeum Kroměřížska
Muzeum regionu Valašsko
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Hvězdárna Valašské Meziříčí

• 14|15 BAŤŮV INSTITUT

Obecně prospěšná společnost:
• Filharmonie Bohuslava Martinů

Ocenění PRO AMICIS MUSAE za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu udělila Rada Zlínského kraje
Jiřímu Jilíkovi za literární a publicistickou práci a za
přínos k uchování a propagaci lidové kultury. Jeho
hlavním tématem bylo vždy Slovácko, kterému se věnoval v řadě svých knih, za něž byl několikrát oceněn
i v celonárodních soutěžích. Mezi nejznámější patří
například Žitkovské čarování, Jdu Slováckem krásným, Záhadná jízda králů či Rebelové proti všednosti.
Spoluautorsky se podílel i na dílech Chřiby záhadné
a mytické, Pohádky a pověsti z kraje pod Buchlovem
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Držitelé ocenění Lidová stavba roku 2014

Mistři tradiční rukodělné výroby

Krajem ocenění knihovníci

a na dalších titulech. Jilík působil jako šéfredaktor
Slováckých novin, napsal několik realizovaných filmových scénářů a televizních dokumentů, aktivně
spolupracoval s časopisem Malovaný kraj i s Českým
rozhlasem. Ocenění Lidová stavba roku za příkladnou obnovu lidové architektury ve Zlínském kraji
bylo uděleno Vladislavě a Karlu Říhovým za stavební obnovu venkovské usedlosti č.p. 37 ve Zlámanci.
Ocenění Lidová stavba roku uděluje Zlínský kraj každoročně od roku 2008 za příkladnou obnovu staveb
lidové architektury a významný přínos k zachování
kulturního dědictví ve Zlínském kraji. Smyslem uznání
je podpořit a ocenit majitele a stavebníky ochotné
přičinit se o záchranu a využití památek lidového stavitelství. Není bez zajímavosti, že Zlínský kraj je jediným krajem v republice, který ocenění tohoto druhu
uděluje.

Nositeli titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje se stali Marie Skrežinová (Zlechov) v oboru
drobné zvykoslovné předměty, výroba umělých květin, vonic a vínků, Josef Fryzelka (Vlachovice) v oboru
dřevo – výroba bednářských výrobků a Antonín Moštěk
(Vlčnov) v oboru práce s hlínou – kamenina, hrnčina,
majolika.

knihovny v Malé Bystřici, a to za dlouhodobou vynikající práci v obecní knihovně. Velmi úspěšně pokračoval
projekt Otevřené brány – zpřístupnění významných
sakrálních památek Zlínského kraje. V roce 2014 otevřelo své brány 25 památek, proškoleno bylo 144 průvodců. Více než 133 tisíc návštěvníků (z toho 16 tisíc
zahraničních) je důkazem, že projekt je jedním z nejvýznamnějších turistických produktů Zlínského kraje.

Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského
kraje získaly čtyři veřejné knihovny – Městská knihovna
v Hulíně, Místní knihovna v Modré, Obecní knihovna
Horní Lideč a Městská knihovna ve Slušovicích a čtyři
knihovnice – Dita Uhříková z Rajnochovic, Zoja Chodúrová z Babic, Alena Kozubíková z Valašské Polanky
a Hana Stloukalová z Vizovic. Zvláštní ocenění radního Zlínského kraje pro oblast kultury Ladislava Kryštofa získala Radmila Novosadová, knihovnice Obecní

Projekt „Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“, zaměřený na obnovu velehradské baziliky včetně přilehlého současného i původního klášterního komplexu cisterciáků, byl v roce
2014 ukončen a nově byl zahájen projekt „Barokní Velehrad“, jehož cílem je restaurování a stavební obnova vybraných prostor kláštera, kaplí baziliky a obnova
kaple sv. Vendelína.
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I v roce 2014 pokračoval projekt Národního centra
zahradní kultury v Kroměříži, v rámci něhož byla dokončena obnova kroměřížské Květné zahrady. Projekt
by měl být dokončen v únoru 2015.
Úspěšně byly ukončeny projekty zaměřené na obnovu
Památníku Velké Moravy a jeho okolí: Rozcestí Velké
Moravy a EVENT Centrum u Památníku Velké Moravy.
Za účelem propagace a popularizace památkové péče
byl zahájen víceletý projekt „Identiﬁkace a dokumentace drobné sakrální architektury ve Zlínském kraji“.
V roce 2014 byl zmapován okres Zlín. Výsledky jsou prezentovány na seminářích pořádaných Zlínským krajem.
Z Fondu kultury Zlínského kraje bylo rozděleno 7,346
milionu Kč. Podpořeno bylo 72 kulturních akcí a aktivit
všech žánrů ve výši 2,025 milionu Kč a 49 obnov kulturních památek či památek místního významu v celkové
výši 5,321 milionu Kč.
Nejvýznamnější investice v roce 2014:
• Muzeum regionu Valašsko, p.o.
– Stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa (zahájení);
celkové náklady: 36 milionů Kč
• Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o.
– Vybudování nové stálé expozice Slovácko;
celkové náklady 21,2 milionu Kč
• Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o.
– Rekonstrukce a odstranění havarijního stavu střechy na hlavní budově; celkové náklady 3,9 milionu Kč
• Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.
– Brána do vesmíru; celkové náklady 3,5 milionu Kč

Převzetí ceny Gloria musaealis v Praze
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Komentář
Ing. Ladislav Kryštof

Rok 2014 byl prvním rokem, kdy po přestěhování Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně a Krajské knihovny Františka Bartoše do nového 14|15 BAŤOVA INSITTUTU tyto instituce pracovaly v nových, velkolepých prostorách. Očekávaný zájem návštěvníků se naplnil a také byl využit potenciál nového
zařízení ke zkvalitnění nabídky kulturních akcí. Díky ocenění Gloria musaealis pro Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně za stálou expozici „Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra skutečnost“ a pro Zlínský kraj a jeho příspěvkové
organizace za celý projekt 14|15 BAŤŮV INSTITUT, se celorepublikové zahájení Muzejních nocí konalo ve Zlíně,
což ještě zvýšilo prestiž těchto zařízení.
Pozitivní zprávou je také to, že se podařilo rozšířit jedinečný projekt Zlínského kraje Otevřené brány, jenž získává
stále větší oblibu u široké veřejnosti. V roce 2014 se do tohoto projektu zapojilo již 25 kostelů.
Zlínský kraj tradičně v oblasti kultury uděluje řadu ocenění a uznání. Ani rok 2014 nebyl v tomto ohledu výjimkou.
Kraj tak ocenil nejlepší knihovny a knihovníky, mistry tradiční rukodělné výroby, realizátory úspěšné obnovy lidové architektury a předána byla také cena PRO AMICIS MUSAE, kterou si odnesl pan Jiří Jilík, významný novinář,
publicista, spisovatel a folklorista, zabývající se ve svém díle Slováckem.
Za zmínku stojí také obrovský úspěch Filharmonie Bohuslava Martinů. S mexickým tenoristou světových kvalit Rolandem Villazónem uspořádala sérii koncertů ve Zlíně, Vídni, Paříži, Hamburku, Düsseldorfu, Mnichově
a Hannoveru.
Lze tedy konstatovat, že rok 2014 byl z pohledu kultury mimořádně bohatý.
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Květná zahrada v Kroměříži
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CESTOVNÍ RUCH

Co se dělo v roce 2014

Cestovní ruch je mnohostranným odvětvím, které
patří mezi nejvýznamnější součásti národní i světové ekonomiky a je ukazatelem životní úrovně
obyvatelstva. Cestovní ruch je významným zdrojem příjmů národní i krajské ekonomiky. Aktivity
cestovního ruchu Zlínského kraje vykonává obecně prospěšná společnost Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. (dále jen „Centrála“),
která byla Zlínským krajem pro tento účel založena
v roce 2007. Při vykonávání aktivit cestovního
ruchu spolupracuje se subjekty veřejné (města,
obce) i komerční (podnikatelské subjekty) sféry,
jejichž společným zájmem je zvýšit příliv ﬁnancí
z cestovního ruchu do regionu a významně se podílet na zaměstnanosti v regionu. V průběhu roku
zajišťuje Centrála marketingové kampaně (veletržní a mediální prezentace), výrobu a distribuci
turistických prospektů, PR servis, administraci
a čerpání dotačních projektů i jiné činnosti vedoucí k posílení aktivit cestovního ruchu Zlínského kraje a tím ke zvýšení využití nabídky cestovního ruchu regionu.

Do Zlínského kraje v roce 2014 přicestovalo (a strávilo
nejméně jednu noc) 603 414 hostů, kteří zde realizovali 1 851 323 přenocování. Šlo o mírný růst počtu
návštěvníků. Z pohledu ekonomické výtěžnosti kraje
je významný růst počtu přenocování v kraji o necelé
2 % a trvalý růst klientely ze Slovenska (téměř 19 %),
kdy počet jejich přenocování vzrostl téměř o 30 %.
Došlo nejen k růstu počtu hostů, ale také k prodlužování jejich pobytů. Z velké části se jednalo o klienty
lázní. V absolutních číslech počtu hostů i přenocování dosáhl Zlínský kraj lepších výsledků než větší kraj
Olomoucký, který oproti loňskému roku zaznamenal
pokles. Pro celou Českou republiku nastal ve srovnání
s rokem 2013 růst v počtu návštěvníků hromadných
ubytovacích zařízení a turistických regionů o necelé
1 %, avšak zároveň pokles v počtu přenocování hostů
taktéž o 1 %. Z pohledu návštěvníků turistických cílů,
tedy tzv. jednodenních návštěvníků, zaznamenal kraj
(na referenčním vzorku 38 míst) 16% růst návštěvnosti
(více než 2 400 000 osob).
Proběhla významná propagační kampaň na podporu
cestovního ruchu Zlínského kraje formou inzercí v tištěných titulech pro širokou i odbornou veřejnost, odvysíláním radiových spotů, bannerovou reklamou na
významných on-line portálech (zpravodajské a turistické stránky, vyhledávače) i remarketingovou (připomínací) on-line kampaní. Součástí kampaně v tisku bylo
také vydání tří speciálních vkládaných inzercí distribuovaných v Čechách i na Moravě. Významnou součást
kampaně tvořila tzv. „IC tour“, tedy promo kampaň
umožňující zástupcům informačních center v regionu
propagovat atraktivity Zlínského kraje napříč 50 městy

České republiky. Centrála za tuto propagační kampaň
získala 1. místo za nejlepší jednotnou kampaň v soutěži Velká cena cestovního ruchu.
Propagaci aktivit cestovního ruchu podpořilo také vydání vlastního čtvrtletníku Magazín Východní Moravy, který byl distribuován prostřednictvím informačních center a profesních organizací cestovního ruchu
v České republice a na Slovensku. Každé vydání Magazínu vyšlo v nákladu 5 000 kusů. V průběhu roku bylo
dále realizováno 13 prezentací a press tripů pro zástupce významných médií a cestovních kanceláří především z příhraničních států a dotčených zahraničních
trhů (Slovensko, Rakousko, Itálie, Polsko a Německo).
Vlastní propagační kampaní bylo dále podpořeno město Kroměříž v projektu Kroměříž žádanou destinací.
Součástí kampaně zaměřené na domácí i příjezdový
cestovní ruch (Německo, Polsko, Rakousko, Itálie) byla
inzerce v tištěných titulech pro širokou i odbornou veřejnost, doplněná bannerovou on-line kampaní a kampaní v rozhlasovém vysílání.
Vlastní marketingová kampaň byla realizována také na
podporu příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě, která využívala především on-line prostředí
a tištěné katalogy cestovních kanceláří. Zaměřena byla
na blízké trhy – Slovensko, Rakousko, Itálie, Polsko
a Německo.
O intenzivní komunikační aktivitě svědčí skutečnost,
že v roce 2014 vydala Centrála 259 tiskových zpráv
a monitorovala 2 314 publikovaných článků. Například
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Archeoskanzen Modrá

Jízda králů

Baťův kanál

na zpravodajském portálu novinky.cz evidovala téměř
37 000 přečtení publikovaných článků.

projektu Marketingová podpora domácího cestovního
ruchu na Východní Moravě a Marketingová podpora
příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě.
Součástí výše zmíněného projektu bylo rovněž zajištění propagace regionu a jeho nabídky na veletrzích
cestovního ruchu v České republice i v zahraničí.
V průběhu roku se Centrála zúčastnila celkem osmi
tuzemských a sedmi zahraničních veletrhů (Rakousko,
Slovensko, Polsko, Německo).

Turíně a výroba propagační brožury prezentující nejvýznamnější folklorní a gastronomické akce a také
recepty na tradiční pokrmy zastoupených krajů. Brožura byla vyrobena v několika jazykových mutacích.
Významné bylo také partnerství v projektech „Trasy traste sa“ a „Na bicykli na chaty, vyskúšaj si to aj
ty!“ se Žilinským krajem, kdy se jednalo o společnou
propagaci turistiky a cykloturistiky v oblasti Javorníků
a Vsetínských Beskyd, především prostřednictvím vydaných map a prospektů.

V roce 2014 byl realizován společný projekt Gastronomie a folklor Moravy a Slezska. Podílely se na
něm čtyři moravské kraje – Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský, který byl realizátorem
projektu. Hlavním výstupem projektu byla společná
prezentace na veletrhu Salone del Gusto v italském

Další oblastí činnosti Centrály je rozvoj kongresové turistiky. Tato aktivita je spravována prostřednictvím kanceláře East Moravia Convention Bureau (člen celostátní
sítě Czech Convention Bureau – České kanceláře pro
kongresovou turistiku). Posláním kanceláře je propagace regionu jako místa vhodného pro tzv. meeting

Rok 2014 byl významný také v ediční činnosti Centrály. Prospekty turistických zajímavostí regionu byly
rozšířeny o čtyři nové cykloturistické a jednu turistickou mapu deﬁnující konkrétní místa regionu, dále bylo
vydáno šest informačních prospektů o regionu pro zahraniční trhy (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko
a Itálie), čtyři brožury představující jednotlivé turistické
oblasti kraje (Slovácko, Kroměřížsko, Zlínsko a Luhačovicko, Valašsko) a brožura zaměřená na cykloturistiku.
Mezi tiskovinami nechyběly ani vyhledávaný Turistický
průvodce a Mapa zážitků. Vydané tiskoviny byly zaměřeny na propagaci turistického regionu a prezentovanou nabídkou respektovaly zájmy a zvyklosti trhů,
na něž byly zacíleny. Tiskoviny byly vytvořeny v rámci
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industry. V průběhu roku 2014 byly realizovány především propagační kampaně na slovenském a polském
trhu. Pro oblast kongresové turistiky provozuje Centrála
webové stránky www.eastmoravia.com, které jsou majetkem Czech Convention Bureau. Stránky obsahují katalog zařízení vhodných pro ﬁremní klientelu a aktuální
informace z oblasti ﬁremního a incentivního turismu.
V průběhu roku byly uskutečněny také projekty bez
dotačních titulů, jako například kampaň v hromadných dopravních prostředcích, která byla realizována
ve spolupráci s největším dopravcem České republiky – společností České dráhy, a.s. – a s regionálním
podnikatelským sektorem. Na podzim pak proběhla
významná prezentace Zlínského kraje na Velvyslanectví České republiky ve Vídni, na níž se významnou
měrou podílely také regionální podnikatelské subjekty
a turistické oblasti.
Ve spolupráci s turistickou oblastí Slovácko (místním
sdružením) bylo na území turistické oblasti zahájeno
vydávání karty hosta Region Slovácko Pas.
Centrála již pět let motivuje soutěží HIT SEZONY nejen
podnikatele, ale také veřejný a neziskový sektor k přípravě produktové nabídky resp. projektů, které podporují
cestovní ruch v turistických destinacích. Projekty hodnotí porota složená z odborníků z oblasti marketingu,
marketingové komunikace a cestovního ruchu. Do
HITu sezony 2014 se přihlásilo rekordních 12 subjektů,
které předložily 18 soutěžních projektů. Ocenění HIT
sezony 2014 získal projekt „Tajemství staré Kroměříže“,
jehož autorem je město Kroměříž. V kategorii podnika-

telů odbornou porotu nejvíce zaujal projekt „Zážitkový
víkend na Barum Czech Rally“, který společně připravila
společnost Rally Zlín, s. r. o. s Univerzitou Tomáše Bati
ve Zlíně. Centrála dále ocenila obec Modrou za koncepční rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu
(projekty Archeoskazen Modrá a Živá voda Modrá).
Při Centrále byl v lednu 2014 zřízen Stálý sekretariát Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, zájmového
sdružení právnických osob (dále jen „sdružení“), který se
zabývá rozvojem poutní turistiky a kulturního turismu.
Stálý sekretariát je výkonným orgánem sdružení, který
připravuje projekty zaměřené na podporu udržitelného
kulturního cestovního ruchu a buduje kvalitní síť partnerů v zapojených zemích střední, východní a jižní Evropy.
V návaznosti na činnost Stálého sekretariátu se sdružení v roce 2014 stalo mezinárodní, kdy mimo zakládající členy (Zlínský kraj a Centrála) přistoupily do sdružení
další čtyři subjekty: Jihomoravský kraj (Česká republika),
Nitranský samosprávný kraj (Slovensko), Město Ohrid
(Makedonie, FYROM) a Cammini d’Europa (Itálie). Stálý sekretariát připravil nadnárodní projekt „ECROCYM“,
který předložila do programu COSME (dotační program
Evropské komise) Centrála. Jeho cílem je vytvořit lokální i nadnárodní itineráře „Putování po stopách svatých
Cyrila a Metoděje“ v zemích České republiky, Slovenska,
Slovinska, Itálie a Řecka. Stálý sekretariát dále uskutečnil
v průběhu roku 2014 řadu prezentací nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Itálii a v Řecku. Nejvýznamnější událostí roku byla prezentace Evropské kulturní
stezky sv. Cyrila a Metoděje na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku, kterou připravily europoslankyně
Olga Sehnalová a Martina Dlabajová.

Místa a pravidelné akce stojící ve Zlínském kraji za
návštěvu
Turistická oblast Zlínsko a Luhačovicko:
• Zlínský mrakodrap s unikátní výtahovou kanceláří
• Zoo Zlín a zámek Lešná
• 14|15 BAŤŮV INSTITUT
• lázeňské město Luhačovice, Jurkovičův dům
• Zlín Film Festival, Barum Czech Rally Zlín, Slavnosti
otevírání pramenů Luhačovice, Food Festival Luhačovice, Valašský mikulášský jarmek
Turistická oblast Valašsko:
• Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
• Pustevny a Radhošť
• Československý mechanický betlém v Horní Lidči
• turistická lokalita cyklostezka Bečva
• Karlovský gastrofestival, Rožnovské slavnosti, Haferové mlsání na Soláni, Dny řemesel a setkání kovářů,
Starodávný jarmark
Turistická oblast Slovácko:
• královské město Uherské Hradiště
• poutní místo Velehrad
• Archeoskanzen Modrá a Živá voda Modrá
• zámek Buchlovice a hrad Buchlov
Turistická oblast Kroměřížsko:
• Hostýnské vrchy a poutní místo Svatý Hostýn
• Šachova synagoga Holešov
• Dožínky Zlínského kraje, Holešovská regata,
Orelská pouť, Svatomartinské hodování Kroměříž
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Komentář
Ing. Ladislav Kryštof

Rok 2014 byl z pohledu výsledků odvětví cestovního ruchu velmi povzbudivý. Počet hostů, kteří navštívili Zlínský
kraj a strávili zde nejméně jednu noc, se opět meziročně zvýšil. Potěšující je také prodloužení jejich délky pobytu. Vzrůstá i počet zahraničních návštěvníků, kteří oceňují kvalitní infrastrukturu a na vysoké úrovni poskytované
služby v oblasti cestovního ruchu. Dokladem vzrůstající kvality služeb je také zisk prestižních ocenění našich
významných destinací.
Ocenění za propagační kampaň získala také Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, a to první místo za
nejlepší jednotnou kampaň v soutěži Velká cena cestovního ruchu. Jednalo se o propagaci atraktivit Zlínského
kraje napříč 50 městy České republiky. Centrála vedle standardního vydávání stovek tiskových zpráv, inzercí
v tiskovinách, vysílání radiových spotů, bannerové reklamy na významných on-line portálech, vydala tři speciální
inzertní přílohy vložené v denících distribuovaných v Čechách i na Moravě. Významná byla také její ediční činnost. Nově vznikly čtyři cykloturistické a jedna turistická mapa deﬁnující konkrétní místa regionu a spousta dalších
prospektů a brožur v češtině i cizojazyčních verzích.
Rok 2014 byl významný z pohledu našeho projektu nazvaného Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje,
jehož obsah je motivován historickým odkazem působení obou slovanských věrozvěstů na Velké Moravě a jejich
evropským putováním. Po založení zájmového sdružení právnických osob byl zřízen Stálý sekretariát Evropské
kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje za účelem rozvoje poutní turistiky a kulturního turismu. Jeho cílem je vytvořit lokální i nadnárodní itineráře „Putování po stopách svatých Cyrila a Metoděje“ v zemích České republiky,
Slovenska, Slovinska, Itálie a Řecka. Stálý sekretariát připravuje a realizuje národní i nadnárodní projekty, připravuje dokumenty k certiﬁkaci a prezentuje činnost sdružení doma i v zahraničí. Nejvýznamnější událostí roku byla
prezentace Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku.
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Prezident Miloš Zeman při návštěvě vily Thonet v Bystřici pod Hostýnem
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VNĚJŠÍ VZTAHY
V oblasti 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.
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.

Co se dělo v roce 2014

Přivítání prezidenta ve Zlínském kraji

Premiér Bohuslav Sobotka na návštěvě Zlínského kraje

Ve dnech 22. až 24. září pobýval na návštěvě Zlínského
kraje prezident České republiky Miloš Zeman se svou
manželkou Ivanou. Během třídenního oﬁciálního programu se hlava státu v doprovodu hejtmana Stanislava Mišáka
setkala při veřejných besedách s občany Zlína, Valašského
Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem, Chropyně a Otrokovic,
zavítala mezi studenty zlínské univerzity a zaměstnance
několika ﬁrem na Valašsku, Slovácku i Hané a pozdravila
se rovněž se starosty Zlínského kraje při jejich pravidelném
setkání s krajskou radou. Pro manželku prezidenta Ivanu
Zemanovou byl připraven separátní program, do kterého
patřila například návštěva 14I15 BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně, návštěva Nemocnice milosrdných sester v Kroměříži
nebo prohlídka Archeoskanzenu v Modré.

v srpnu kraj navštívila ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová. K dalším významným hostům patřili velvyslanci Německa, Švýcarska, Nizozemí
a Polska.

V dubnu 2014 absolvoval první oﬁciální návštěvu Zlínského kraje předseda české vlády Bohuslav Sobotka,

Kromě toho se v průběhu roku hejtman Stanislav Mišák
setkal s řadou osobností veřejného života (například
s organizátory folklorních festivalů nebo hokejisty klubu PSG Zlín, kteří se v dubnu 2014 stali mistry České
republiky). Počátkem května hejtman tradičně ocenil
dobrovolné i profesionální hasiče za jejich záslužnou
činnost.
Svoje místo v kalendáři již napevno získala setkání se
starosty měst a obcí Zlínského kraje, pravidelně konaná v Luhačovicích, na nichž jsou starostové ze strany vedení kraje informováni o důležitých aktualitách

88

ZK VYROCNI ZPRAVA 2014 patek nahrazeny TEUTON.indd 88

7/24/2015 2:03:17 PM

ZLÍNSKÝ KRAJ 2014 / VNĚJŠÍ VZTAHY

Polská velvyslankyně Grażyna Bernatowicz

Prezident na setkání se starosty v Luhačovicích

Ministryně práce a sociálních věcí při návštěvě Velehradu

Představitelé Trenčínského kraje

Hejtmanský den v Pozlovicích

Den kraje – příjezd historického vlaku
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Švýcarský velvyslanec Markus Alexander Antonietti

Čínská delegace na krajském úřadě

Setkání krajských radních s řediteli příspěvkových organizací

v rámci jednotlivých resortů. V roce 2014 toto setkání
proběhlo hned dvakrát, a to v březnu a září. Kromě starostů se krajští radní rovněž setkali s řediteli organizací
zřizovaných a založených Zlínským krajem a dvakrát
diskutovali také s poslanci, senátory a europoslanci
ze Zlínského kraje. Tradičně se také uskutečnily tzv.
Hejtmanské dny, při nichž se představitelé kraje setkali se zástupci místních samospráv a místních akčních
skupin, a to v Pozlovicích, Kelči a Hulíně.

bude zahájen navazující projekt „Ohrožené děti ve
Zlínském kraji“, během něhož bude pokračovat aktivní
spolupráce formou konzultací a zahraničních stáží jak
zástupců veřejné, tak i soukromé sféry.

ci obou regionů v roce 2014 navštívili velvyslanectví
v Praze a Oslu, diplomatická reprezentace vzájemné
spolupráci v oblasti kultury vyjádřila podporu.

V oblasti zahraniční spolupráce byl ukončen dvouletý
projekt zaměřený na mezinárodní spolupráci v sociálně-právní ochraně dětí, který položil základ velmi
kvalitního a přínosného dialogu se zahraničním partnerem z provincie Groningen (Nizozemí). Spolupráci
chtějí obě strany prohloubit v nadcházejících letech.
Tento záměr je na dobré cestě, neboť v roce 2015

Nadále pokračovala spolupráce Slováckého muzea
v Uherském Hradišti, které je příspěvkovou organizací
Zlínského kraje, s Anno Museem z partnerského regionu Hedmark (Norsko). Muzea spolupracují formou
každoročních měsíčních zahraničních stáží odborných pracovníků v partnerských institucích a tuto formu spolupráce mají zájem blíže rozvíjet také v nadcházejících letech. Odborní pracovníci muzeí zpracovali
výzkumně-vzdělávací projekt mezinárodní výstavy,
o jejíž ﬁnanční podporu nyní instituce systematicky
žádají z různých zdrojů. Zlínský kraj tuto aktivitu podporuje nejen politicky, ale rovněž ﬁnančně. Zástup-

V květnu proběhl v Podkarpatském vojvodství v Polsku veletrh EKOGALA, jehož se zúčastnilo několik
producentů potravin ze Zlínského kraje. Na veletrhu
se také projednala účast producentů potravin z Podkarpatského vojvodství na Perle Zlínska či podrobnosti
projektu Vinaři a projektu Národního centra zahradní
kultury v Kroměříži.
V červnu se uskutečnila podnikatelská mise do Číny,
v září naopak čínská delegace navštívila Zlínský kraj.
Na konci srpna se zástupci Centrály cestovního ruchu
Východní Moravy v Číně zúčastnili veletrhu cestovního
ruchu.
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Komentář
MVDr. Stanislav Mišák

V oblasti vnějších vztahů jsou důležité všechny aktivity směřující k navazování či upevňování vztahů Zlínského
kraje s partnery v regionu, ale také samozřejmě s partnery na úrovni republikové i mezinárodní.
Přivítali jsme několik velvyslanců, zorganizovali jsme obchodní misi do Číny a uskutečňovali jsme také běžné
každodenní kontakty se zástupci mikroregionů, podnikatelské i akademické sféry i s pracovníky neziskového
sektoru. Cenným zdrojem účinné informační výměny, která je předpokladem dobré komunikace mezi partnery
v regionu, byly například i pravidelné Hejtmanské dny, při nichž se členové krajské rady přímo „v terénu“ setkali
se zástupci místních samospráv a místních akčních skupin. Společně jsme si mohli deﬁnovat témata potřebná
z hlediska rozvojových perspektiv.
Na národní úrovni jsme rovněž aktivně spolupracovali s Asociací krajů České republiky a jejími odbornými útvary,
které pomáhají prosazovat názor krajů ve vztahu ke státu.
V roce 2014 jsme měli možnost podruhé přivítat na oﬁciální návštěvě Zlínského kraje prezidenta České republiky Miloše Zemana s manželkou Ivanou. Podařilo se propojit program zářijové návštěvy hlavy státu s tradičním
setkáním krajské rady se starosty měst a obcí Zlínského kraje v Luhačovicích tak, aby přítomní starostové měli
možnost osobně se setkat s prezidentem a zapojit se do besedy s ním. Mnozí toho využili a ve velmi srdečném,
přátelském duchu se debatovalo v plném sále luhačovické Elektry.
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NEZISKOVÝ SEKTOR
Neziskovým sektorem se na Krajském úřadě Zlínského kraje zabývá oddělení neziskového sektoru.
Poskytuje nejen metodickou pomoc neziskovým
organizacím, ale intenzivně spolupracuje s ostatními útvary krajského úřadu, se kterými neziskové
organizace přicházejí do styku. Neziskové organizace mají různá zaměření a okruhy činnosti, důležitou součástí jsou například v sociální oblasti,
kde je po nich vyžadována odbornost a splnění
zákonných povinností, nebo například v oblasti
sportovní, kulturní či vzdělávací, které jsou charakteristické svojí zájmovou činností a mají odlišné cílové skupiny – například děti a mládež, ženy,
senioři, rodiny s dětmi, sociálně vyloučení, drogově závislí apod.
Potřebnou pomoc, kterou si kraj uvědomuje a velmi si jí váží, poskytují neziskové organizace v oblasti krizových situací (například dobrovolní hasiči),
ale také v oblasti charitativní či zdravotní (Český
červený kříž či 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. Zde krajský úřad dodržuje
striktně právní předpisy pro každý případ, ale i toto
je dokladem rozvoje naší občanské společnosti,
pro kterou je sdružování osob do spolků, sdružení
a klubů jedním ze základních občanských práv.

Co se dělo v roce 2014
Zlínského kraje, na kterých jeho členové navštěvovali neziskové organizace a diskutovali s jejich zástupci
o široké problematice týkající se neziskového sektoru.
V roce 2014 se výbor sešel čtyřikrát.

Ocenění dobrovolníků pracujících s mládeží

V zájmu efektivní vzájemné vnitřní spolupráce odborů
krajského úřadu pracovali vybraní úředníci v Pracovní
skupině pro nestátní neziskové organizace, která se
v roce 2014 sešla třikrát. Pro tzv. „vnější“ spolupráci
přinášel již šestým rokem užitečné informace portál pro neziskové organizace www.zlk.neziskovka.cz,
zřízený Zlínským krajem. Na tomto portále neziskové organizace nejen získávají užitečné informace, ale
mohou jeho prostřednictvím také informovat jak veřejnou správu, tak veřejnost o svých vlastních aktivitách.
Portál administruje oddělení neziskového sektoru
a zveřejňuje na něm také důležité informace týkající se
ﬁnancování neziskových organizací.
Aktivně působil Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje, který
pořádal výjezdní zasedání do konkrétních míst a měst

Opětovně byla vyhodnocena Dohoda o vzájemné
spolupráci a vytvoření partnerství uzavřená mezi
Zlínským krajem a Asociací nestátních neziskových organizací Zlínského kraje. Společně s touto zastřešující
organizací pokračoval Zlínský kraj ve spolupráci v rámci neformálního uskupení „Kooperace“, které navázalo
na ukončený projekt Univerzity Tomáše Bati „Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského
a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj
regionu“ z roku 2013. Uskupení se věnovalo oblasti sociálního podnikání.
Oddělení neziskového sektoru uspořádalo několik seminářů pro neziskové organizace, např. k sociálnímu
podnikání, dluhovému poradenství nebo účetnictví
neziskových organizací. Pokračovaly také semináře ke
spolkovému právu v novém občanském zákoníku, který nabyl účinnosti od 1. ledna 2014 a přinesl neziskovým organizacím mnoho změn. Všechny důležité
a aktuální informace v oblasti nového občanského zákoníku – spolkového práva jsou zveřejňovány na portálu pro neziskové organizace www.zlk.neziskovka.cz.
Kromě toho krajský úřad poskytnul své prostory pro
konání různých vzdělávacích seminářů, které realizovaly samotné neziskové organizace, především krajské
působnosti, například seniorské organizace, mateřská
a rodinná centra, organizace environmentálního vzdělávání či organizace sdružující zdravotně postižené.
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Komentář
MVDr. Stanislav Mišák

V roce 2014 jsme tak jako každoročně směřovali morální i významnou ﬁnanční podporu do rozvoje neziskového sektoru, který představuje nezastupitelnou roli v občanské společnosti a má široké rozpětí činností napříč
různými oblastmi.
Neziskové organizace mají mimořádný význam v aktivitách zaměřených na podporu zdraví a sociální výpomoci,
ať už prostřednictvím dobrovolného dárcovství nebo jinými formami, a podporují mezilidskou solidaritu i příležitost k seberealizaci každého jedince od nejútlejšího dětství až po seniorský věk. A díky neziskovému sektoru se
zase mohou o mnoho lépe cítit lidé, kteří potřebují podat pomocnou ruku.
Právě nezisková sféra umožňuje, aby si každý člověk ve společnosti našel své místo. Je to prostor, v němž každý
může uskutečnit svou touhu být užitečný, prospět druhým a navíc je to jakési pojítko vztahů mezi lidmi rozmanitých profesí i rozdílného společenského postavení.
V neziskovém sektoru představuje nezastupitelnou roli činnost dobrovolných hasičů, organizací kulturních, volnočasových nebo zaměřených na pomoc lidem sociálně vyloučeným, drogově závislým nebo jinak potřebným. V roce 2014 poskytl Zlínský kraj na činnost nestátních neziskových organizací dotace v celkové výši téměř
65 milionů Kč.
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LEDEN
2. 1. Hejtman navštívil první krajské miminko narozené v novém roce
Stejně jako každý rok navštívil hejtman Stanislav Mišák jednu z porodnic, aby pozdravil maminku a jejího potomka, který se ve Zlínském kraji narodil jako první v novém roce. Prvenství
v roce 2014 patřilo Vojtíškovi Opravilovi, který přišel na svět minutu po silvestrovské půlnoci
v Kroměřížské nemocnici s váhou 3 600 gramů a mírou 50 centimetrů. Nejvyšší představitel
kraje předal novorozenci hračku, plyšového krtečka a mamince Květoslavě Opravilové z Lubné kytici a ﬁnanční dar.
6. 1. Hejtman tradičně podpořil Tříkrálovou sbírku
Na svátek Zjevení Páně navštívili hejtmana Stanislava Mišáka Tři králové, aby mu zazpívali koledu a umožnili přispět do Tříkrálové sbírky. Nad dveře jeho pracovny napsali posvěcenou křídou
nápis „K + M + B 2014“. Tříkrálová sbírka se pravidelně koná díky iniciativě olomouckého arcibiskupa a metropolity moravského Jana Graubnera už od roku 2000. Od olomoucké diecéze,
do níž geograﬁcky spadá i Zlínský kraj, postupně převzaly tuto myšlenku i další české a moravské diecéze. Získané peníze pomohly těm, kdo nemají domov, potýkají se s hendikepem nebo
se ocitli v těžké životní situaci.

23. 1. Byl cvičně svolán krizový štáb kraje
V osm hodin ráno zasedli v zasedací místnosti v 16. etáži Baťova mrakodrapu členové Krizového
štábu Zlínského kraje a členové Povodňové komise Zlínského kraje v rámci cvičného svolání
hejtmanem Stanislavem Mišákem. Toto svolání proběhlo přes mobilní telefony jednotlivých členů formou automatických hlasových zpráv a předem o něm jeho účastníci nevěděli. Telefony
všem zazvonily v pět hodin ráno, aby je informovaly o cvičném svolání na osmou hodinu.
Účastníci cvičného svolání se seznámili s aktuálním složením Krizového štábu a Povodňové
komise Zlínského kraje a připomenuli si povinnosti členů obou těchto orgánů.

ÚNOR
4. 2. Ve Vsetíně proběhla konference cestovního ruchu
V pořadí již pátá výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy se uskutečnila ve Vsetíně.
Její účastníci bilancovali uplynulý rok, ale také se z různých úhlů pohledu dívali do budoucnosti.
O účast na konferenci byl neobvyklý zájem, ve zcela zaplněném sále Vsetínského zámku se sešlo 130 posluchačů, kteří vyslechli 15 odborných příspěvků. Z pohledu Zlínského kraje byl vývoj
cestovního ruchu v posledních několika letech vyhodnocen jako pozitivní. Bylo konstatováno, že
počty hostů postupně rostou a zvyšuje se rovněž podíl zahraničních návštěvníků kraje.

16. 1. Zlínský kraj hostil nizozemské odborníky na sociálně-právní ochranu dětí
O systému náhradní rodinné péče přijeli diskutovat a předávat své zkušenosti představitelé
z organizací Bureau Jeugdzorg a Elker Groningen v rámci projektu Mezinárodní spolupráce
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji. Svůj pobyt nizozemská delegace započala workshopem na téma pěstounské péče a pokračovala seminářem určeným pracovníkům
krajského úřadu, městských úřadů, neziskových organizací a pobytových zařízení pro děti.
Mluvilo se o fungování systému pěstounské péče v Nizozemí a změnách, kterými procházejí.
I když systémy náhradní rodinné péče v Nizozemí a u nás nejsou totožné, oba mají společný
cíl, a to aby děti vyrůstaly v rodinách, a ne v ústavní péči.

12. 2. Ředitelé krajských organizací se setkali s vedením kraje
V Otrokovicích se uskutečnilo každoroční setkání Rady Zlínského kraje a zástupců krajského úřadu s řediteli organizací zřizovaných a zakládaných Zlínským krajem. Smyslem těchto pravidelných setkání je informovat představitele přítomných organizací o aktuální situaci
v pracovně-právní oblasti, v ekonomice a účetnictví příspěvkových organizací či je informovat
o novinkách v pravidelné spolupráci s krajským úřadem. Na programu jednání bylo tentokrát
mimo výše uvedeného například představení chystaných změn v komunikaci krajského úřadu
s organizacemi zřizovanými Zlínským krajem nebo nabídka nových ICT služeb pro organizace.

16. 1.– 19. 1. Zlínský kraj se prezentoval na Regiontouru 2014
Východní Morava jako rozmanitý region s výtečnými podmínkami pro lázeňství, wellness a zážitky – takto se prezentoval Zlínský kraj na veletrhu Regiontour 2014 na brněnském výstavišti.
Sázka na lázeňské téma byla pro Zlínský kraj logická. Na jeho území se totiž nacházejí největší
moravské lázně Luhačovice a velmi účinná je léčba v sirnatých vodách, které pramení v Ostrožské Nové Vsi, Buchlovicích-Smraďavce či Kostelci u Zlína. Tématice lázeňství byla věnována
také publikace „Lázně s chutí Moravy a Slezska“, kterou společně připravily čtyři moravské kraje
– Olomoucký, Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský.

18. 2. Představitelé kraje poblahopřáli úspěšným účastníkům zimní olympiády dětí a mládeže
Mladé sportovce, kteří v lednu úspěšně reprezentovali Zlínský kraj na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky pořádaných v kraji Vysočina, a také jejich trenéry ocenili nejvyšší představitelé Zlínského kraje. Medailistům a jejich trenérům v Baťově mrakodrapu
osobně pogratulovali hejtman Stanislav Mišák, radní Petr Navrátil zodpovědný za oblast školství, mládeže a sportu i další členové krajské rady: Lubomír Nečas, Ivan Mařák, Ladislav Kryštof
a Jaroslav Kučera. Reprezentace Zlínského kraje v celkovém hodnocení všech 14 krajů České
republiky obsadila 8. místo, kdy získala 5 zlatých, 3 stříbrné a 5 bronzových medailí. Nejúspěšnějším účastníkem krajské výpravy se stal se ziskem 3 zlatých medailí lyžař Vojtěch Bambušek.
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kolo soutěže organizuje Zlínský kraj ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb. Cílem je podpořit
19. 2. Na krajském úřadě se hovořilo o sociálním podnikání
Seminář věnovaný sociálnímu podnikání a jeho podpoře se pod záštitou radní Zlínského kraje
pro sociální oblast Taťány Valentové Nersesjan uskutečnil v sídle kraje. Seminář uspořádal Zlínský
kraj ve spolupráci s obecně prospěšnou společností P3 – People, Planet, Proﬁt. Sociálním podnikáním se rozumí činnost ﬁrem a společností, které vedle tvorby zisku usilují také o dosažení
veřejně prospěšných cílů, především jde o zaměstnávání občanů znevýhodněných na běžném
pracovním trhu. Cílem semináře byla debata se zástupci sociálních podniků (případně se zájemci o sociální podnik) o tom, jak chápou tento pojem, jak svůj podnik založili, jaké měli či mají problémy, a co by mohl pro ně v tomto ohledu udělat Zlínský kraj, potažmo veřejná správa obecně.

modernizaci místních samospráv v oblasti informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií.
25. 3. Kraj zorganizoval seminář o možnostech ﬁnancování památkových obnov
Jaké jsou aktuální možnosti ﬁnancování obnov kulturního dědictví, objasnil seminář, který ve
Zlíně zorganizoval odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s občanským sdružením Omnium. Určen byl pro správce, majitele, občanská sdružení
a další fyzické i právnické osoby, které se starají o zachování památek hmotného i nehmotného kulturního dědictví. Cílem semináře bylo prezentovat aktuální dotační programy Ministerstva kultury, přiblížit možnosti podpory z Fondu kultury Zlínského kraje či poskytnout
nejnovější informace týkající se Norských fondů.

BŘEZEN
5. 3. V sídle kraje jednala komise Rady Asociace krajů České republiky
Baťův mrakodrap ve Zlíně se stal místem zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky
pro veřejnou správu a legislativu v čele s jejím předsedou Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje. Za Zlínský kraj se jednání účastnil ředitel krajského úřadu Vladimír Kutý a Renata
Navarová, vedoucí odboru právního a Krajského živnostenského úřadu Zlínského kraje a členka
komise. Účastníky zasedání dopoledne osobně přivítal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
20. 3.–21. 3. Starostové obcí Zlínského kraje se tradičně sešli v Luhačovicích
Tradiční setkání představitelů měst a obcí Zlínského kraje s krajskou radou proběhlo v Luhačovicích. Na programu dvoudenního jednání svolaného hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem byly aktuální informace jednotlivých resortů a především vzájemná diskuse
krajského vedení s téměř dvěma stovkami zástupců místních samospráv. Mluvilo se tak například o veřejných ﬁnancích a rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2014, naplňování koncepce
zdravotnictví, regionálním školství, rekonstrukci a modernizace silnic II. a III. třídy, kohezní
politice, snižování energetické náročnosti měst a obcí Zlínského kraje a mnoha dalších tématech. Nechybělo ani představení metodické pomoci obcím při tvorbě obecně závazných
vyhlášek či aktuální informace představitelů České pošty.
24. 3. Soutěž webových stránek měst a obcí ve Zlínském kraji poznala své vítěze
Již po šestnácté byly v sídle Zlínského kraje slavnostně oceněny města a obce, které uspěly
v krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a obcí a o nejlepší elektronickou službu. Cenu za nejlepší webovou stránku obce získalo Roštění, mezi webovými stránkami měst zvítězil Vsetín a ocenění za nejlepší elektronickou službu obdržel Uherský Brod za
svůj klikací rozpočet. Vyhlášena byla také Cena veřejnosti, která putuje do obce Košíky. Krajské

DUBEN
2. 4. Sídlo krajského úřadu se rozsvítilo modře na podporu kampaně věnované autismu
Sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje, Baťův mrakodrap, se ponořilo na několik hodin do
modré barvy. Krajský úřad se tak připojil k celosvětové informační kampani „Light It Up Blue!“,
jejímž cílem je vyjádřit podporu lidem s poruchami autistického spektra a jejich blízkým.
Poruchy autistického spektra (lidově autismus) postihují dle epidemiologických průzkumů
každé 80. narozené dítě. Na celém světě žije zhruba 70 milionů osob s autismem, v České
republice je to na 100 tisíc občanů. Jedná se o celoživotní postižení v oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace.
7. 4. Předseda vlády České republiky navštívil Zlínský kraj
Svou první oﬁciální návštěvu Zlínského kraje absolvoval premiér České republiky Bohuslav Sobotka. Ve společnosti hejtmana Stanislava Mišáka navštívil Strategickou průmyslovou zónu
Holešov a společnosti Continental Barum s.r.o. v Otrokovicích a KOMA MODULAR s.r.o. ve
Vizovicích. Tématem jednání v holešovské zóně byla kromě samotné zóny také dopravní dostupnost Zlínského kraje, a to konkrétně výstavba rychlostních silnic R49 a R55. V programu
premiérovy návštěvy nechyběla ani setkání s představiteli podnikatelské sféry a vzdělávacích
institucí Zlínského kraje, kde se diskutovalo o nezaměstnanosti, nových pracovních příležitostech, vědě a výzkumu či podpoře učňovských oborů.
15. 4. Ve Zlíně se uskutečnila konference o zaměstnávání zdravotně postižených občanů
Zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů bylo tématem konference, kterou v Baťově
mrakodrapu uspořádal Zlínský kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením. Zúčastnili
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se jí zainteresovaní pracovníci státní správy a samosprávy, zástupci zaměstnavatelů i organizací
zdravotně postižených, někteří krajští zastupitelé, poslanci a senátoři za Zlínský kraj a ředitel
i vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu. Na konferenci promluvili například předseda
Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása nebo Pavel Ptáčník z Úřadu vlády
České republiky.
16. 4. Hejtman se setkal s organizátory folklorních festivalů
Setkání hejtmana Stanislava Mišáka s pořadateli folklorních festivalů pořádaných ve Zlínském
kraji a s představiteli obcí, kde tyto festivaly probíhají, proběhlo ve 14I15 BAŤOVĚ INSTITUTU
ve Zlíně. Na setkání ani tentokrát nechyběl předseda Folklórního sdružení České republiky
Zdeněk Pšenica, hejtmana doprovodil krajský radní pro oblast kultury Ladislav Kryštof a přítomny byly další bezmála čtyři desítky ředitelů folklorních festivalů, vedoucích souborů, starostů festivalových měst a dalších osobností spjatých s folklorním děním v regionu. Ředitelé
a prezidenti jednotlivých festivalů přiblížili, v jaké fázi jsou přípravy, a informovali přítomné
o chystaných novinkách.

KVĚTEN
5. 5. Hasiči si odnesli z krajského úřadu ocenění
Tradiční setkání hejtmana Stanislava Mišáka s představiteli Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska proběhlo v sídle krajského úřadu. Při této
slavnostní příležitosti byla oceněna téměř padesátka profesionálních a dobrovolných hasičů.
Jednalo se již o 10. ročník oceňování hasičů na půdě Zlínského kraje. Za tu dobu bylo oceněno
přibližně 390 dobrovolných a profesionálních hasičů. Ti bývají oceněni například za dlouholetou
aktivní činnost ve sboru, výkon funkce starosty nebo velitele zásahové jednotky, výchovu mladých hasičů či úspěchy v požárním sportu. Jedenkrát bylo uděleno též ocenění In memoriam.

prestižní Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2013. Výsledky byly vyhlášeny v Obecním
domě v Praze. První místo, Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2013, získala krajská příspěvková organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně za stálou expozici „Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra skutečnost“. Další vysoké ocenění, a sice druhé místo
v kategorii „Muzejní počin roku“, získal Zlínský kraj a jeho příspěvkové organizace – 14|15 Baťův
institut, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně –
za projekt „14|15 Baťův institut“.
21. 5. Zlínští hokejoví mistři zavítali na krajský úřad
Hejtman Stanislav Mišák na půdě krajského úřadu přijal hráče a členy realizačního týmu hokejového klubu PSG Zlín, aby jim pogratuloval k zisku mistrovského titulu v Tipsport extralize
ledního hokeje ČR v sezoně 2013/2014 a poděkoval všem za skvělou reprezentaci Zlínského
kraje. Spolu s hejtmanem uvítal úspěšné sportovce krajský radní pro oblast školství, mládeže
a sportu Petr Navrátil. Oba krajští představitelé obdrželi od hokejistů podepsané dresy a prohlédli si také vítězný Masarykův pohár.
26. 5. Byl vyhlášen vítěz soutěže Inovační ﬁrma Zlínského kraje 2014
V prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU vyvrcholil další ročník soutěže Inovační ﬁrma Zlínského
kraje. Akce, pořádaná Zlínským krajem ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem, si
klade za cíl ocenit ty ﬁrmy, které díky inovacím zvýšily svou konkurenceschopnost a přispěly
tak k větší hospodářské stabilitě regionu. Do soutěže se tentokrát přihlásilo 31 společností,
tedy zhruba o třetinu více než v předchozím ročníku. Hlavní cenu získala společnost Avex Stell
Products. Jde o strojírenskou ﬁrmu zabývající se vývojem a výrobou speciálních skladovacích
palet a systémů, která své výrobky vyváží do více než 90 zemí po celém světě. Druhé místo
získala společnost Fatra, třetí místo přiřkli porotci ﬁrmě Koma Modular.

ČERVEN
14. 5. Podpora zaměstnanosti v regionu byla tématem jednání krajské ekonomické rady
Aktivní politika zaměstnanosti byla nosným tématem zasedání Krajské ekonomické rady
Východní Moravy neboli „krajského nervu“, které svolal jeho předseda – statutární náměstek hejtmana Jaroslav Drozd. Všechny prezentace se soustředily na podporu zaměstnanosti
v regionu coby zásadní protikrizové východisko. Krajský nerv se schází přibližně dvakrát do
roka a vždy se zaměřuje na určité nosné téma. Zatímco tentokrát to byla zaměstnanost, minule se hovořilo o efektivním provázání krajského systému vzdělávání s regionálním trhem práce.
15. 5. Zlínský kraj se svými kulturními organizacemi uspěl v národní soutěži muzeí
Nejvyšší ocenění získal Zlínský kraj a jeho kulturní organizace v pořadí již dvanáctém ročníku

4. 6. Zlínský kraj opět podpořil nadační fond Kapka naděje
Stejně jako každý rok přispěl Zlínský kraj nadačnímu fondu Kapka naděje. Symbolický šek
v hodnotě 50 tisíc korun předal zástupcům fondu v rámci beneﬁčního koncertu na zlínském
náměstí Míru hejtman Stanislav Mišák. Kapka naděje je nadační fond pro pomoc nemocným
dětem zejména s poruchou krvetvorby, s nádorovým onemocněním a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Nadační fond vznikl za účelem shromažďování
ﬁnančních prostředků k zajištění léčebných, školních, kulturních i dalších potřeb dětí prodělávajících léčbu.
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17. 6. Byla uctěna památka Josefa Valčíka
Pietní akt k uctění památky Josefa Valčíka při příležitosti 100. výročí jeho narození proběhl
v Otrokovicích. Zlínský kraj reprezentoval hejtman Stanislav Mišák, kterého v delegaci doprovodil starosta Otrokovic Jaroslav Budek, další představitelé města a 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Alena Gajdůšková. Pietního aktu se zúčastnila také žijící příbuzná pana Valčíka, paní Tkadlecová z Křekova u Valašských Klobouk. Josef Valčík (2. 11. 1914
– 18. 6. 1942) byl československý voják, příslušník protinacistického odboje během okupace
Československa a příslušník výsadkové skupiny Silver A.
24. 6. Kelč hostila Hejtmanský den
Během Hejtmanského dne v Kelči se představitelé Zlínského kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem setkali se zástupci obcí, podnikatelského sektoru a neziskového sektoru
z místní akční skupiny Kelečsko–Lešensko–Starojicko a místní akční skupiny Rožnovsko.
Na programu byla příprava na další plánovací období, integrovaný plán rozvoje území
Rožnovska, aktuální situace krajské sítě místních akčních skupin (MAS) či podpora Zlínského kraje obcím v území dotčených MAS. Došlo také na představení přítomných MAS či
k prezentaci regionálních potravin a Centra Veronica Hostětín.
26. 6. Seminář o Cyrilometodějské kulturní stezce přilákal do Starého Města na 70 účastníků
Téma Cyrilometodějské kulturní stezky přilákalo na odborný seminář do kongresového centra
ve Starém Městě na 70 účastníků z několika moravských a slovenských krajů, převážně zástupce
samospráv a církevních, turistických, kulturních i vzdělávacích subjektů. Cílem semináře bylo
seznámit zájemce se spektrem možností a příležitostí, které postupný rozvoj Cyrilometodějské
stezky přináší a může přinést. Stezka má v budoucnu propojit Velehrad s Římem, Soluní a dalšími
místy spojenými s putováním slovanských věrozvěstů a jejich následovníků.

ČERVENEC
5. 7. Dny lidí dobré vůle na Velehradě opět nabídly bohatý program
Tradiční velehradské Dny lidí dobré vůle navštívil také hejtman Stanislav Mišák, jenž nad akcí převzal
záštitu společně s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Hejtman se pozdravil s vozíčkáři na jejich mezinárodním setkání a také pogratuloval dětem, které zaslaly své nápadité obrázky
do výtvarné soutěže Cestou dvou bratří. Společně s dalšími členy krajské rady pak svou přítomností podpořil také charitativní Večer lidí dobré vůle přenášený živě Českým rozhlasem a Českou televizí. Mezi vystupujícími byli např. Jiří Pavlica a Hradišťan, Václav Neckář a další populární interpreti.
Výtěžek z koncertu byl určen na konto Velehrad, z něhož jsou dotovány tři dobročinné projekty.

10. 7. Ministryně podpořila postoj Zlínského kraje
Podporu Zlínskému kraji, ale i dalším regionům znevýhodněným v rámci stávající podoby tzv.
územní dimenze, tedy výše ﬁnančních prostředků garantovaných kraji v plánovacím období
2014 až 2020, vyjádřila na jednání s krajskou radní Taťánou Valentovou Nersesjan ministryně
pro místní rozvoj Věra Jourová. Jednalo se o další z řady aktivit, kterými vedení Zlínského kraje
bojuje za rovné postavení krajů v České republice a za další neprohlubování rozdílů mezi nimi.
Řeč byla konkrétně o dosažení přijatelnějších podmínek pro Zlínský kraj, který v porovnání
s některými dalšími kraji nemá garantovány adekvátní evropské ﬁnanční prostředky pro nadcházející plánovací období.
22. 7. V Luhačovicích byla zahájena stavba domova pro seniory
Symbolickým poklepáním základního kamene byla slavnostně zahájena stavba domova pro
seniory v Luhačovicích, jejímž investorem je Zlínský kraj. Stavba nového luhačovického domova, o celkových nákladech 50 milionů Kč, je situována v prostoru mezi ulicemi Ludkovickou,
V Drahách a Družstevní. Bude mít podobu třípodlažního objektu, kde přízemí bude mít ráz
technického, provozního a administrativního zázemí a ve druhém a třetím podlaží bude ubytovací část. Zařízení pojme celkem 40 klientů, pro něž bude k dispozici 20 jednolůžkových
a 10 dvojlůžkových pokojů.
24. 7. Stavba nových domovů pro seniory byla zahájena také ve Vsetíně a Valašském Meziříčí
Slavnostně odstartovány byly stavby dalších dvou domovů pro seniory, jejichž investorem
je Zlínský kraj, a to ve Vsetíně a Valašském Meziříčí. Obě nová zařízení budou náhradou za
Domov pro seniory v Podlesí, který je v nevyhovujícím stavu. Domov pro seniory Jasenka ve
Vsetíně bude postaven na ulici Dolní Jasenka a bude sloužit 51 klientům. Domov pro seniory
Seniorpark vyroste ve Valašském Meziříčí na ulici Žerotínova vedle stávajícího hospicu Citadela. Po 1. etapě výstavby bude kapacita objektu činit 50 lůžek. Počítá se však i s druhou etapou, jejímž výsledkem bude dalších 18 lůžek pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Výstavba
vsetínského domova přijde na 78 milionů Kč a valašskomeziříčského Seniorparku (1. etapa) na
87 milionů Kč.
27. 7. Na Velké Javořině se po roce opět sešli Češi a Slováci
Již po dvaadvacáté se na vrcholu Velké Javořiny v Bílých Karpatech setkaly stovky lidí z České a Slovenské republiky, aby zde v příjemné a družné atmosféře strávily společné chvíle na
Slavnostech bratrství Čechů a Slováků. Mezi návštěvníky slavností nechyběli ani představitelé
Zlínského kraje – hejtman Stanislav Mišák, jeho náměstek Lubomír Nečas a radní Ladislav
Kryštof a Petr Navrátil. Společně se zástupci Jihomoravského, Trenčínského a Trnavského
kraje a dalšími hosty položili kytice k Památníku česko-slovenské vzájemnosti. Během dne
na slavnostech vystoupily folklorní i country soubory z obou stran hranice. Kromě kulturního
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programu bylo pro návštěvníky připraveno i bohaté občerstvení s nabídkou regionálních
pochutin a specialit.

SRPEN
10. 8.–15. 8. Nejinovativnější pedagogové přijeli na letní školu moderních učitelů
Již počtvrté společnost Microsoft pod záštitou Zlínského kraje uspořádala Letní školu moderních učitelů. Šlo o týden plný přednášek, workshopů, sdílení zkušeností a tipů pro moderní
výuku, kterého se zúčastnilo bezmála 60 aktivních učitelů a ředitelů škol z celého Česka a Slovenska. V malebném prostředí Bílých Karpat, v obci Žítková, měli pedagogové šanci načerpat
inspiraci pro moderní výuku a propojit se se stejně naladěnými kolegy. Čekalo je představení
nejnovějších poznatků v oblasti pedagogiky, tipy na poutavé zapojení moderních technologií
do výuky, předávání pedagogických zkušeností, ale i týmové hry a čas k odpočinku a načerpání energie pro nový školní rok.

Projednána tak byla závažná témata týkající se jak krajů, tak celorepublikové problematiky
zaměstnanosti a sociální oblasti. Jednání obě strany zhodnotily jako obohacující a velmi přínosné. Kromě krajského úřadu zavítala ministryně dále na krajskou pobočku Úřadu práce ve
Zlíně a navštívila i Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě a tamní Domov pro
osoby se zdravotním postižením.

ZÁŘÍ
4. 9. Delegace z Číny se zajímala o ﬁlharmonii i průmyslovou zónu
Lázeňství ve Zlínském kraji, Průmyslová zóna Holešov, koncertní turné Filharmonie Bohuslava
Martinů po Čínské lidové republice či sklářský a letecký průmysl byly hlavními body zájmu
delegace z čínské provincie Guangdong, která pobývala ve Zlínském kraji. Delegace v čele
s panem Wei Youcai, čínským podnikatelem a členem Hospodářské komory provincie Guangdong, navštívila Strategickou průmyslovou zónu Holešov, Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín,
Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a několik ﬁrem v kraji.

17. 8. Kateřinice přivítaly oceněné v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje
Ocenění Vesnice roku 2014 Zlínského kraje byla slavnostně předána ve vítězných Kateřinicích.
Celodenního programu se zúčastnili představitelé Zlínského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Spolku pro obnovu venkova České republiky, Svazu měst a obcí
České republiky a další hosté z řad poslanců, senátorů a zástupců hodnotitelské komise. Stuhy
a diplomy oceněným předávali za Zlínský kraj hejtman Stanislav Mišák, jeho náměstci Ivan
Mařák a Lubomír Nečas a také krajská zastupitelka Milena Kovaříková.
20. 8. Vsetínská poliklinika představila svůj nový zevnějšek
Nová okna, střechu i zateplení dostala poliklinika Vsetínské nemocnice. Celkové náklady za tyto
stavební úpravy přišly na téměř 18 milionů Kč. Slavnostní ukončení projektu proběhlo ve Vsetíně za
přítomnosti hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, jeho náměstka Lubomíra Nečase, krajských
radních Taťány Valentové Nersesjan a Jaroslava Kučery, zástupců města i vedení nemocnice a dalších významných hostů. Na vsetínské poliklinice byla původní dřevěná okna nahrazena plastovými
– celkem šlo o 272 oken. Na stávající střechu byla položena nová tepelná izolace. Kompletní výměny
se dočkal hromosvod včetně uzemnění. Na zateplení fasády byl použit nový zateplovací systém.
26. 8. Zlínský kraj navštívila ministryně práce a sociálních věcí
Připravenost Zlínského kraje na přechod ﬁnancování sociálních služeb ze státu na kraje, problematika sociálně-právní ochrany dětí a ústavní péče, transformace domovů pro osoby se
zdravotním postižením či otázky zaměstnanosti byly hlavními tématy jednání ministryně práce
a sociálních věcí Michaely Marksové s představiteli Zlínského kraje na půdě krajského úřadu.

8. 9. Krajská rada diskutovala s poslanci a senátory
Tradiční setkání poslanců, senátorů a europoslanců s členy Rady Zlínského kraje proběhlo v sídle krajského úřadu. S přítomnými zákonodárci jednali hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák, jeho statutární náměstek Jaroslav Drozd, náměstci hejtmana Ivan Mařák
a Lubomír Nečas, krajští radní Taťána Valentová Nersesjan, Petr Navrátil, Ladislav Kryštof
a Jaroslav Kučera a také vedoucí odborů krajského úřadu. Na programu jednání byla například diskuse o reformě financování regionálního školství ve vazbě na současnou situaci
ve Zlínském kraji a také novela zákona o sociálních službách a otázky spojené se sociálně
-právní ochranou dětí.
9. 9. V Rožnově byla zahájena stavba výjezdové základny záchranky
Základní stavební kámen nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského
kraje byl položen v Rožnově pod Radhoštěm. Zcela nové stanoviště záchranářů bude ve městě sloužit od května 2015. Slavnostnímu položení a poklepání základního stavebního kamene
objektu byl přítomen hejtman Stanislav Mišák, jeho náměstek Lubomír Nečas, ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Josef Valenta, starostka Rožnova pod Radhoštěm
Markéta Blinková a řada dalších hostů. Nový dvoupodlažní objekt záchranné služby nabídne
tři garáže pro sanitní vozy a bude čtvercového půdorysu s jednopodlažní přístavbou, kde bude
umístěna ordinace pro pohotovostní lékařskou službu. Celkové náklady výstavby objektu se
vyšplhají na necelých 17 milionů korun.
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15. 9. Zlínský kraj po páté ocenil příkladné pracovníky sociálních služeb
Pět žen a dva muži působící s vynikajícími výsledky v sociálních službách byli politickou reprezentací Zlínského kraje a dalšími představiteli veřejného života slavnostně oceněni za příkladný vztah ke svému povolání, především za obětavý, láskyplný a vysoce profesionální přístup.
Zlínský kraj vyhlásil anketu „Pracovník roku v sociálních službách“ již po páté s cílem morálně
podpořit profesi, která je fyzicky i psychicky velmi náročná a společensky potřebná. Přítomni
byli také představitelé měst a obcí Zlínského kraje, kteří poslali své nominace, nebo vedoucí
jednotlivých zařízení.

22. 9.–24. 9. Na návštěvu Zlínského kraje zavítal prezident České republiky s chotí
Na návštěvě Zlínského kraje pobýval prezident České republiky Miloš Zeman se svou manželkou Ivanou. Prezidentský pár přivítal hejtman Stanislav Mišák s manželkou Pavlou. Během
třídenního oﬁciálního programu se hlava státu v doprovodu hejtmana setkala při veřejných
besedách s občany Zlína, Valašského Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem, Chropyně a Otrokovic, zavítala mezi studenty zlínské univerzity či zaměstnance několika ﬁrem na Valašsku,
Slovácku i Hané a pozdravila se rovněž se starosty Zlínského kraje při jejich pravidelném setkání s krajskou radou. Pro manželku prezidenta byl připraven separátní program, do kterého
byla zařazena například návštěva Nemocnice milosrdných sester v Kroměříži nebo prohlídka
Archeoskanzenu v Modré.

ŘÍJEN
4. 10. Den Zlínského kraje opět přilákal tisíce návštěvníků
V okolí sídla krajského úřadu a na mnoha dalších místech v kraji se uskutečnil pátý ročník
Dne Zlínského kraje, akce určené široké veřejnosti. V bohatém programu nechyběly projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou s populárně naučným výkladem, jízda historického vlaku
s parní lokomotivou, pozorování Slunce z terasy 21. budovy, projížďky lodí Morava po Baťově
kanálu či ukázky práce a techniky hasičů, policie i zdravotnické záchranné služby. Novinkou byl slib profesionálních hasičů Zlínského kraje. Součástí programu byla premiérově také
prezentace pěstounské péče ve Zlínském kraji nazvaná „Děti patří domů, aneb staňte se
pěstouny“. V závěru programu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků fotosoutěže „Zlínský
kraj a jeho lidé“.
8. 10. V Uherském Brodě se debatovalo o spolupráci odborných škol a ﬁrem
V pořadí již pátý ročník konference „Škola ve firmě, firma ve škole“ byl zahájen na Střední
průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod. Začátku odborného jednání před-

cházelo v prostorách školy slavnostní zahájení provozu moderního výukového a technologického centra se zaměřením na CNC obrábění a robotiku. Konference byla tematicky
zaměřena na technické vzdělávání a firemní sféru a na spolupráci škol a firem v oblasti
zemědělství. Smyslem konference, pravidelně pořádané Zlínským krajem, je ukázat možná
řešení a východiska systémové spolupráce odborných škol a firem v počátečním i dalším
profesním vzdělávání.
10. 10. Uherskohradišťská nemocnice otevřela zbrusu nový centrální objekt
Nový centrální objekt chirurgických oborů byl slavnostně otevřen v areálu Uherskohradišťské
nemocnice. Stavba se stala největší realizovanou investiční akcí Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví za celou dobu jeho existence. Nový objekt včetně vybavení a infrastruktury přišel
na 585 milionů Kč. Přestěhují se do něj všechny chirurgické obory, tedy chirurgie, ortopedie,
traumatologie, ORL, urologie, oční oddělení, ARO, iktové centrum, centrální jednotka intenzivní péče i část radiodiagnostického oddělení. Veřejně přístupné prostory doplní například
nová lékárna a bufet. Centrální objekt je nachystán až pro 150 pacientů, kteří se mohou těšit
na maximálně dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.
27. 10. Kvůli muničnímu skladu ve Vlachovicích zasedla Bezpečnostní rada kraje
V souvislosti s událostmi způsobenými explozí v muničním skladu ve Vlachovicích zasedla
k jednání Bezpečnostní rada Zlínského kraje. Bylo konstatováno, že jelikož objekt spadá do
správy Ministerstva obrany, zákonem stanovené povinnosti k bezpečnosti objektu vykonává
výhradně ministerstvo a Zlínský kraj nemá kontrolní pravomoc nad aktuálními událostmi ani
nad režimem fungování skladu. Hejtman Stanislav Mišák vyzval již v předchozím týdnu dopisem ministra obrany Martina Stropnického k nápravě vzniklé situace. Přímo z jednání Bezpečnostní rady hejtman kontaktoval premiéra Bohuslava Sobotku, aby prostřednictvím ministra
obrany zajistil v místě přítomnost armády, která by zabezpečila postupné odvezení munice
z vojenského areálu.
29. 10. Zlínský kraj ocenil své zdravotníky, aby zvýšil prestiž této profese
Slavnostní vyhodnocení prvního ročníku ankety „Pracovník ve zdravotních službách Zlínského
kraje“ spojené s oceněním osmi konkrétních jedinců se uskutečnilo v Baťově vile ve Zlíně,
a to za účasti náměstka hejtmana Lubomíra Nečase, zodpovědného za oblast zdravotnictví,
i dalších členů krajské rady – náměstka hejtmana Ivana Mařáka a radních Taťány Valentové
Nersesjan, Ladislava Kryštofa, Petra Navrátila a Jaroslava Kučery. U všech oceněných zdravotníků si Zlínský kraj cení nejen jejich odborné úrovně, ale především jejich lidských vlastností,
které se projevují jak ve vztahu k pacientům a jejich rodinám, tak i vůči spolupracovníkům.
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akce, započaté již v roce 2010, byla římskokatolická farnost Velehrad. Jedním ze zapojených
partnerů byl i Zlínský kraj. Celkové náklady projektu dosáhly 346 milionů Kč.

3. 11. Hejtman se kvůli situaci ve Vlachovicích zúčastnil jednání vlády
Hejtman Stanislav Mišák se v Praze zúčastnil jednání české vlády, která se zabývala otázkou
řešení situace v areálu ve Vlachovicích. Ten je ve vlastnictví českého státu a spravuje jej Vojenský technický ústav zřizovaný Ministerstvem obrany. Došlo ke shodě na závěrech doporučovaných hlavním pyrotechnikem Policie České republiky, tedy že se pro snížení rizika vystěhuje
munice, která k vystěhování je, a současně se provede vyčistění prostoru od rozházené munice. První krok, který vláda schválila, a o němž informoval premiér po zasedání vlády prostřednictvím tiskové konference, byl, že ostrahu areálu posílí sto vojáků vybavených pravomocemi
Policie České republiky.
13. 11. Krajská konference o EVVO se poprvé uskutečnila ve Zlíně
Třináctý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)
ve Zlínském kraji hostil 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně. Tématem konference byla místní
a globální spolupráce v environmentální výchově a vzdělávání – příklady na cestě k udržitelnosti. Během akce byly předány také výroční ceny EVVO. Ocenění za celoživotní přínos
v oblasti EVVO získala Marie Petrů, ředitelka Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty. Mezi oceněnými byla také Pavlína Nováková z Krajského úřadu Zlínského kraje (v kategorii
pracovník veřejné správy).
25. 11. Posluchači univerzity třetího věku opět zavítali na krajský úřad
V pořadí již třetí seminář pro posluchače univerzity třetího věku, působící v rámci Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně, se uskutečnil na půdě krajského úřadu. Se svými příspěvky zde vystoupili
radní Zlínského kraje pro sociální oblast Taťána Valentová Nersesjan a ředitel Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje Josef Valenta. Taťána Valentová Nersesjan pohovořila o sociálních službách pro seniory na území Zlínského kraje, přičemž zmínila i problematiku tzv.
pseudoslužeb, které nejsou oﬁciálně registrovány jako sociální služby a jsou poskytovány pouze na základě živnostenského oprávnění. Josef Valenta si pro posluchače připravil prezentaci
o činnosti krajských zdravotnických záchranářů, doplněnou o krátký ﬁlm.
26. 11. Zvelebení poutního areálu na Velehradě spojené s jeho modernizací bylo dokončeno
Slavnostní bohoslužba, konaná u příležitosti ukončení projektu „Velehrad – centrum kulturního
dialogu západní a východní Evropy“, se uskutečnila ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny
Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Díky projektu se podařilo významně proměnit poutní areál
baziliky a přilehlých objektů na Velehradě. Vznikl zde např. multifunkční Velehradský dům Cyrila a Metoděje, a to v obnovených prostorách sýpky a konírny. Nového architektonického zpracování se dočkal prostor u baziliky, kde byl vytvořen jednotný informační systém. Realizátorem

PROSINEC
1. 12. Publicista Jiří Jilík převzal ocenění za kulturní přínos regionu
V prostorách Panského dvora v Kunovicích se uskutečnilo slavnostní předání ceny PRO AMICIS MUSAE za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu jejímu držiteli za rok
2014 – publicistovi a spisovateli Jiřímu Jilíkovi. Cenu v podobě skleněné plastiky a ﬁnančního daru lauerátovi předali hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, radní pro kulturu Ladislav
Kryštof a vedoucí odboru kultury krajského úřadu Romana Habartová. Jiří Jilík cenu získal za
literární a publicistickou práci i za přínos k uchování a propagaci lidové kultury.
2. 12. Zlínský kraj poděkoval dobrovolníkům pracujícím s dětmi a mládeží
Dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém volném čase věnují vytrvale a nezištně práci s dětmi
a mládeží, ocenil již po jedenácté Zlínský kraj. Vzdal tak hold lidem, kteří dlouhodobě dávají
vzor v chování nejmladší generaci a přispívají tak k správnému směřování společnosti. Ocenění dobrovolní pracovníci převzali v Otrokovické Besedě z rukou představitelů Zlínského kraje
pamětní medaile, pamětní dekrety a upomínkové předměty. Slavnostního setkání se zúčastnili
také navrhovatelé oceněných.
4. 12. Tématem jednání se zástupci Trenčínského samosprávného kraje byly sociální služby
Vrcholní představitelé a další zástupci Trenčínského samosprávného kraje, kteří mají ve své
kompetenci oblast sociálních služeb, navštívili Zlínský kraj a přímo v jeho sídle jednali s krajskou radní zodpovědnou za oblast sociálních věcí Taťánou Valentovou Nersesjan a s pracovníky odboru sociálních věcí krajského úřadu. Tématy jednání byly především rozvoj kvality sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji a transformace domovů
pro osoby se zdravotním postižením.
18. 12. Ředitel krajského úřadu přijal státoobčanský slib nových občanů České republiky
V prostorách zlínské Baťovy vily se poprvé uskutečnilo slavnostní složení státoobčanského
slibu před ředitelem krajského úřadu Vladimírem Kutým. Tuto novou kompetenci řediteli přinesla novela zákona o státním občanství, platná od začátku roku 2014. Novými občany České
republiky se tak stali jeden občan Vietnamu společně se svými dvěma nezletilými dcerami, dvě
občanky Slovenské republiky a jedna občanka Ukrajiny. České občanství jim bylo uděleno na
základě rozhodnutí Ministerstva vnitra. Na základě novely zákona se také stali prvními občany,
kterým zůstalo i jejich původní státní občanství. Po skončení oﬁciální části ceremoniálu s nimi
ředitel krajského úřadu neformálně pohovořil nejen o blížících se vánočních svátcích, ale také
například o jejich plánech do budoucna.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V ROCE 2014
(ﬁnanční údaje v tabulkách jsou uvedeny v tis. Kč)

Příjmy Zlínského kraje v roce 2014
Skutečnost
2013

Rozpočet schválený
2014

Rozpočet upravený
2014

Skutečnost
2014

Skutečnost
k upravenému
rozpočtu

Meziroční
nárůst

2 443 766

2 455 665

2 411 165

2 453 556

101,76 %

0,40 %

13 949

16 420

20 916

21 282

101,75 %

34,45 %

Nedaňové příjmy

471 691

436 866

331 087

335 495

101,33 %

-40,60 %

Kapitálové příjmy

43 845

20 064

64 413

67 946

105,49 %

35,47 %

Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem

2 973 251

2 929 015

2 827 581

2 878 279

101,79 %

-3,30 %

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně

5 231 488

4 680 467

5 088 204

5 059 854

99,44 %

-3,39 %

46 586

61 924

50 641

48 488

95,75 %

3,92 %

195

978

1 335

303

22,73 %

35,87 %

3 513

0

3 288

3 288

100,00 %

-6,85 %

5 281 782

4 743 369

5 143 468

5 111 934

99,39 %

-3,32 %

Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně

71 188

163 707

25 853

18 729

72,44 %

-280,10 %

Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně

391 344

498 511

422 483

413 872

97,96 %

5,44 %

Dotace na kapitálové výdaje celkem

462 532

662 218

448 336

432 601

96,49 %

-6,92 %

8 717 566

8 334 602

8 419 384

8 422 814

100,04 %

-3,50 %

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
DPH
49,91 %

Neinvestiční dotace
60,35 %

DPPO za kraj
0,61 %

Nedaňové příjmy
3,08 %

DPPO
24,40 %

Daňové příjmy
30,32 %

DPFO zvláštní sazba
2,57 %

Investiční dotace
5,91 %

DPFO podnikání
0,20 %

Kapitálové příjmy
0,30 %

DPFO závislá činnost
22,24 %

Převody z vlastních fondů
0,04 %

Správní poplatky licence
0,07 %

Přehled daňových příjmů za rok 2014
Daňový příjem
DPFO - ze závislé činnosti a funkčních požitků

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Rozdíl

Skutečnost
k upravenému rozpočtu

575 000

570 000

595 318

25 318

104,44 %

DPFO - ze samostatné výdělečné činnosti

10 500

10 500

5 354

-5 146

50,99 %

DPFO - zvláštní sazba daně

60 000

60 000

68 791

8 791

114,65 %

575 260

575 260

653 248

77 988

113,56 %

15 000

16 260

16 260

0

100,00 %

1 247 000

1 247 000

1 335 969

88 969

107,13 %

1 000

1 400

1 849

449

132,07 %

2 483 760

2 480 420

2 676 789

196 369

107,92 %

DPPO
DPPO za kraj
DPH
Správní poplatky
Celkem
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Přehled výdajů Zlínského kraje v roce 2014
Druh výdajů

Skutečnost

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

SK/RU

Meziroční nárůst

Běžné výdaje odborů ZK celkem

1 122 463

1 152 305

1 122 463

1 128 669

95,23 %

0,55 %

Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům

5 981 041

5 684 870

5 981 041

6 254 791

99,58 %

4,58 %

- Zřizované organizace

1 047 661

1 051 911

1 047 661

1 025 285

97,94 %

-2,14 %

- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)

1 692 819

1 650 000

1 692 819

1 663 181

100,00 %

-1,75 %

- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)

2 739 799

2 610 000

2 739 799

2 817 605

100,00 %

2,84 %

187 108

195 000

187 108

191 564

100,00 %

2,38 %

35 916

25 259

35 916

184 650

100,00 %

414,12 %

- Ostatní neinvestiční transfery

277 738

152 700

277 738

372 506

98,72 %

34,12 %

Neinvestiční výdaje fondů

312 546

318 703

312 546

326 861

70,19 %

4,58 %

6 034

6 510

6 034

7 167

51,43 %

18,78 %

- Nestátní školství
- Neinvestiční půjčené prostředky

- Zaměstnanecký fond
- Fond kultury

6 108

7 500

6 108

7 347

95,53 %

20,28 %

- Fond mládeže a sportu

3 400

2 130

3 400

3 213

87,12 %

-5,50 %

294 205

300 563

294 205

306 800

70,13 %

4,28 %

0

0

0

707

100,00 %

0,00 %

2 799

2 000

2 799

1 627

74,36 %

-41,87 %

7 416 050

7 155 878

7 416 050

7 710 321

97,20 %

3,97 %

Investice ZK

218 677

197 424

218 677

106 649

82,52 %

-51,23 %

Investiční dotace zřizovaným PO

403 377

334 715

403 377

640 567

98,97 %

58,80 %

333

125 000

333

58 316

0,00 %

0,00 %

12 361

6 825

12 361

12 351

79,09 %

-0,08 %

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

Investiční půjčené prostředky
Investiční transfery ostatní
Investiční výdaje fondů

771 969

877 770

771 969

375 468

71,04 %

-51,36 %

- Programový fond

771 969

877 770

771 969

375 468

71,04 %

-51,36 %

1 406 717

1 541 734

0

1 193 351

86,54 %

-15,17 %

0

0

0

0

0,00 %

0,00 %

Investiční výdaje celkem
Rezerva rozpočtu
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Hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje
Zlínský kraj byl k 31. 12. 2013 zřizovatelem 124 příspěvkových organizací. S účinností od 1. 1. 2014 vznikla
organizace Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením sloučením příspěvkových organizací Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením (přejímající organizace) a Radost, domov pro osoby se
zdravotním postižením (zanikající organizace). Zlínský
kraj v roce 2014 byl zřizovatelem 123 příspěvkových

organizací, z nichž 100 spadalo do oblasti školství,
8 do kultury, 3 do zdravotnictví, 1 působila v oblasti dopravy a 11 ve sféře sociální. Ve schváleném rozpočtu
kraje na rok 2014 byly pro zajištění činností příspěvkových organizací Zlínského kraje schváleny příspěvky na
provoz a dotace pro příspěvkové organizace Zlínského
kraje ve výši 2 874 788,65 tis. Kč (včetně 168 427,81
tis. Kč rezervovaných odborem řízení dotačních pro-

gramů 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 3 050 196,11 tis. Kč. Organizacím
bylo poskytnuto celkem 2 962 258,09 tis. Kč.

Výsledek hospodaření

Doprava

Kultura

Sociální věci

Školství

Zdravotnictví

Celkem

Hlavní činnost

149,32

-589,90

120,73

1 515,83

-313,45

882,53

Doplňková činnost

0,00

691,05

654,38

8 878,28

834,72

11 058,43

Celkem

149,32

101,15

775,11

10 394,11

521,27

11 940,96

Výsledek hospodaření

Doprava

Kultura

Sociální věci

Školství

Zdravotnictví

Celkem

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Celkem

zlepšený

1

2

8

60

2

73

vyrovnaný

0

0

0

28

0

28

zhoršený

0

6

3

12

1

22

zlepšený

0

8

6

59

3

76

vyrovnaný

0

0

0

2

0

2

zhoršený

0

0

0

0

0

0

není provozována

1

0

5

39

0

45

zlepšený

1

8

10

88

3

110

vyrovnaný

0

0

1

12

0

13

zhoršený

0

0

0

0

0

0
109

ZK VYROCNI ZPRAVA 2014 patek nahrazeny TEUTON.indd 109

7/24/2015 2:04:03 PM

Hospodaření obchodních společností Zlínského kraje
Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2014 dle zákona o obchodních korporacích vlastníkem 13 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho 10
společností hospodařilo se ziskem, 2 společnosti vykázaly ztrátu a 1 společnost vykázala nulový výsledek hospodaření. Vzhledem k termínu zpracování závěrečného účtu
a termínům konání valných hromad jednotlivých obchodních společností jsou u některých společností uváděny pouze předběžné údaje.
Zlínský kraj byl také zakladatelem 3 obecně prospěšných společností, z nichž 2 společnosti hospodařily 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

280

211

560

1 989

0

217

0

0

217

Hmotný majetek - brutto

171 879

218 503

203 711

161 626

755 719

Hmotný majetek - netto

70 610

80 910

68 107

74 038

293 665

Nehmotný majetek - brutto
Nehmotný majetek - netto

Náklady celkem

92 558

89 821

88 089

111 720

382 188

Výnosy celkem

98 992

94 308

95 752

117 769

406 821

Výsledek hospodaření před zdaněním

6 434

4 487

7 663

6 049

24 633

Daň z příjmu právnických osob - splatná

1 509

0

1 425

1 071

4 005

269

851

-170

0

950

Daň z příjmu právnických osob - odložená

4 656

3 636

6 407

4 978

19 677

Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2014

Výsledek hospodaření po zdanění

58

76

63

80

277

Zaměstnanci - přepočtený stav

60

68

67

77

272

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

404

404
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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

2 535

Náklady celkem

6 813

Výnosy celkem

2 535

Výnosy celkem

6 825

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

Výsledek hospodaření před zdaněním

12

Daň z příjmu právnických osob

0

Daň z příjmu právnických osob

11

Výsledek hospodaření po zdanění

0

Výsledek hospodaření po zdanění *

1

Zaměstnanci - fyzický stav

2

Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2014

8

Zaměstnanci - přepočtený stav

2

Zaměstnanci - přepočtený stav

8

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK (v roce 2014)

1 000

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK

7 155

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *

1 381

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané

6 803

Výše NFV poskytnuté ZK **

4 000

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

* 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)
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Akciové společnosti – jediný akcionář Zlínský kraj
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
vznik 13. 10. 2005, základní kapitál 1 934 600 tis. Kč
Kroměřížská nemocnice a. s.
vznik 22. 9. 2005, základní kapitál 205 700 tis. Kč

Uherskohradišťská nemocnice a. s.
vznik 22. 9. 2005, základní kapitál 415 900 tis. Kč
Vsetínská nemocnice a. s.
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. 2014
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

36 370
13 791
2 558 673
1 868 681
1 947 694
1 955 982
8 287
0
0
8 287
2 097
962
816
707
91
18
146
3
418 671
39 974
2 248
2 323
5,0
22,1
81,7
96,6
5 298
4 820

Uherskohradišťská nemocnice a.s.
3 307
430
1 144 780
852 259
1 071 916
1 088 002
16 086
2 345
4 341
9 400
1 235
613
500
446
44
10
113
25
325 157
24 646
1 164
1 166
5,2
26,5
63,5
98,2
2 976
2 299

Kroměřížská nemocnice a.s.
8 811
2 539
282 184
173 567
548 336
575 164
26 829
0
0
26 829
763
366
366
331
35
0
0
0
229 523
19 822
588
587
4,4
0
69,2
0,0
8 360
8 360

Vsetínská nemocnice a.s.
2 092
405
405 339
236 397
497 095
505 532
8 437
0
1 975
6 461
612
344
259
239
20
0
85
3
186 526
14 086
742
746
4,0
40,5
71,6
93,0
2 320
2 184

Celkem
nemocnice
50 579
17 165
4 390 977
3 130 905
4 065 041
4 124 680
59 639
2 345
6 316
50 977
4 708
2 285
1 941
1 723
190
28
344
31
1 159 877
98 528
4 742
4 822
4,8
26,8
72,7
96,2
18 954
17 663

* Data kvality a produkce jsou čerpány z dávky ke dni 15. 1. 2015
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Akciové společnosti – obchodní podíl Zlínského kraje 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 30 000 tis. 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

85 318

Hmotný majetek - brutto *

0

Hmotný majetek - netto

56 632

Hmotný majetek - netto

0

Náklady celkem

14 563

Náklady celkem

2 302

Výnosy celkem

11 068

Výnosy celkem

1 028

Výsledek hospodaření před zdaněním

-3 496

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmu právnických osob
Výsledek hospodaření po zdanění

0
-3 496

Daň z příjmu právnických osob
Výsledek hospodaření po zdanění

-1 274
0
-1 274

Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2014

7

Zaměstnanci - fyzický stav fyzický stav k 31. 12. 2014

3

Zaměstnanci - přepočtený stav

8

Zaměstnanci - přepočtený stav

3

Výše dotace poskytnuté ZK

0

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK

0

Výše dotace ZK skutečně čerpané

0

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané

0

* údaje k 29. 9. 2014 (datum účetní závěrky v souvislosti s likvidací společnosti k 30. 9. 2014)
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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
Hmotný majetek - netto

1 285
928

Hmotný majetek - brutto

6 971

Hmotný majetek - netto

2 698

Náklady celkem

7 951

Náklady celkem

62 910

Výnosy celkem

7 952

Výnosy celkem

62 922

Výsledek hospodaření před zdaněním

1

Výsledek hospodaření před zdaněním

12

Daň z příjmu právnických osob

0

Daň z příjmu právnických osob

Výsledek hospodaření po zdanění

1

Výsledek hospodaření po zdanění

12

Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2014

8

Zaměstnanci - fyzický stav

96

Zaměstnanci - přepočtený stav

9

Zaměstnanci - přepočtený stav

90

0

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK

2 530

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK

20 250

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *

2 530

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané

20 250

Výše investiční dotace poskytnuté ZK

500

Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané

500

114

ZK VYROCNI ZPRAVA 2014 patek nahrazeny TEUTON.indd 114

7/24/2015 2:04:04 PM

ZLÍNSKÝ KRAJ 2014 / PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

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

Nehmotný majetek - netto

53

Nehmotný majetek - netto

Hmotný majetek - brutto

236

Hmotný majetek - brutto

Hmotný majetek - netto

94

Hmotný majetek - netto

3 707
123
1 491
541

Náklady celkem

7 971

Náklady celkem

22 489

Výnosy celkem

7 971

Výnosy celkem

22 736

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

Výsledek hospodaření před zdaněním

247

Daň z příjmu právnických osob

0

Daň z příjmu právnických osob

Výsledek hospodaření po zdanění

0

Výsledek hospodaření po zdanění

Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2014

8

Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2014

6

Zaměstnanci - přepočtený stav

7

Zaměstnanci - přepočtený stav

7

0
247

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK (v roce 2014)

5 297

Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK (v roce 2014)

6 859

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *

5 918

Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *

7 195

Výše NFV poskytnuté ZK **
Výše neinvestiční půjčky poskytnuté ZK (v roce 2014)

* čerpaná dotace ZK z roku 2014 a minulých let

14 000
1 650

* čerpaná dotace ZK z roku 2014 a minulých let
** NFV = návratná ﬁnanční výpomoc poskytnutá v letech 2011–2013 (předﬁnancování projektů)
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