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Společně to dokážeme, ale musíme chtít
Moravskoslezský kraj, a v minulosti i Severomoravský kraj, nikdy nehrál 
významnou roli v oblasti společenské, kulturní, vědecké, turistické, aka- 
demické, případně i dalších. I v těchto oblastech se situace zlepšuje, ale 
konkrétní výsledky jsou zatím málo zřetelné.

Velmi silnou doménou našeho kraje je,         
a vě řím, že ještě dlouho bude, těžební        
a těžký průmysl, strojírenství, výroba do- 
pravní techniky, chemický, dřevařský, papí- 
renský, elektrotechnický, energetický a sta- 
vební průmysl a další odvětví. Naše území 
tvoří významný středoevropský dopravní 
uzel. Často si kladu otázku, zda je nutná       
a vůbec možná zásadní strukturální změna, 
kdy opustíme po staletí budované know- 
how, které vytvářelo, ba i vytváří relativně 
jistá pracovní místa, mnohdy i méně kvali- 
fikovaná.

Odpověď není jednoduchá a pravděpo- 
dobně ji nikdo nezná. Ano, slyšíme často názory, že v České republice je 
moc průmyslu a málo služeb, že těžký průmysl v kraji končí a nastává 
období nových technologií a nových výrobků s vysokou přidanou 
hodnotou. Dozvídáme se, že je nezbytné zamezit těžbě uhlí na ložisku 
Frenštát, je dokonce i nežádoucí ověřit stav uhelných zásob tohoto 
ložiska, nebo i ložiska břidlicového plynu, která tvoří národní bohatství. 
Je odpor vůči stavbě energetického zdroje využívajícího směsné komu-
nální odpady, je rozhodný odpor proti stavbě nového energetického 
zdroje v Blahutovicích, některé skupiny občanů, ale i politiků vytvářejí 
nepřiměřený tlak na těžký průmysl jako na údajně největšího znečišťo- 
vatele ovzduší. V tomto výčtu můžeme pokračovat. Bezbřehá demokracie 
a touha po ´lepším a snadnějším životě´ vytváří společenskou atmosféru 
´všichni proti všemu´ pod maskou zeleného hesla ´předběžná opatrnost´. 
Nechci útočit na demokracii, ale chci upozornit, že každá dobrá demo- 
kracie je jako mince, která má dvě strany. Jednou stranou je právo a dru- 
hou je zodpovědnost, na kterou se zpravidla zapomíná. Pod pojmem 
zodpovědnost rozumím především zodpovědnost sám za sebe, svou 
rodinu a za celou společnost.

Zcela pochopitelně uplatňujeme právo na vzdělání, na zdravotní péči, na 
vysoký životní standard, na kvalitní dopravní infrastrukturu, na dostatek 
energií, nakonec i na kvalitní životní prostředí, zejména pak ovzduší. Ti, 
kteří chtějí pracovat, uplatňují i právo na zaměstnání. V tomto výčtu 

můžeme pokračovat dále.

Málokdo se však zamýšlí, jak a kdo má 
tyto náročné požadavky naplnit, aniž bu- 
deme těžit suroviny, vyrábět energii, 
stavět a provozovat různé stavby včetně 
průmyslových a dopravních. Zázraky se 
neděly, nedějí a ani dít nebudou. Je nej- 
vyšší čas si uvědomit, že naše problémy      
si musíme vyřešit sami a ve své podstatě     
i za naše peníze. Nečekejme, že bruselské 
finance za nás vše vyřeší, a že někteří si pro 
sebe i něco z nich nepřivlastní. Nezbývá 
nám nic jiného, než uvědomit si naši zod- 
povědnost a tu v plném rozsahu přijmout. 

To ale vyžaduje nezbytnou míru osobních znalostí, nebo důvěry v ty, kteří 
problematiku skutečně a nezištně znají a své znalosti jsou ochotni 
poskytnout společnosti.

Málo si uvědomujeme moudrost našich předků, jež je vtělena do řady 
přísloví plně platných i dnes. Připomeňme si ´bez práce nejsou koláče´, 
´řemeslo má zlaté dno´, ́ raději vrabec v hrsti než holub na střeše´, ́ co sám 
nerad, nečiň jiným´. Možná že v této moudrosti předků dokážeme najít 
řešení naší přítomnosti a především budoucnosti. Zamysleme se nad tím, 
s nutnou dávkou tolerance, pokory a sebereflexe, a hledejme nová řešení.

Náš kraj a zejména jeho lidé mnohokráte prokázali svoje schopnosti řešit 
i velmi složité problémy. Pokusme se méně politikařit, spojit síly a více 
pracovat, než mluvit, výsledky se jistě dostaví. Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje je k tomu připraveno.

Pavel Bartoš
prezident Sdružení pro rozvoj MSK

viceprezident HK ČR
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Starostů a primátorů jsme se zeptali, jaké téma by v rámci kongresu 
chtěli otevřít a proč?

Petr Vícha, starosta Bohumína: “Města momentálně trápí mnoho věcí. 
Především je to nevybírání daní, což má negativní dopad na příjmy měst       
a obcí ze sdílených daní. I finanční úřady procházejí restrukturalizací a není 
moc naděje na zlepšení. Snad přinese nějaké zlepšení novela zákona o roz- 
počtovém určení daní, pokud se pro ni najde shoda. Za druhé je to neustále 
narůstající byrokracie, což přináší obcím další náklady a občanům ztěžuje 
život. Například projekčně připravit stavbu a vyřídit příslušná povolení trvá 
několikanásobně déle, než ji pak postavit. Komplikovaný a v praxi téměř 
nerealizovatelný zákon o zadávání veřejných zakázek ztěžuje i fázi realizace, 
což mnohdy působí potíže při plnění termínů, zejména u dotovaných 
staveb. Přitom neslušní zadavatelé si opět jistě budou hledat cesty k tomu, 
jak pravidla obejít, zatímco slušným zadavatelům komplikuje nový zákon 
život. O nepřipravenosti přechodu výplaty sociálních dávek z obcí na úřady 
práce netřeba ani hovořit. Jakákoliv dřívější motivace a prevence například 
v tom, aby lidé neprohrávali dávky v automatech, je teď pryč. Přitom stále 
dochází ke zneužívání systému některými pseudopodnikateli v oblasti 
ubytoven. Dosud nefunguje přístup obcí do systému. Nikdo za to nenese 

odpovědnost. Ministerstvo financí přes nález Ústavního soudu neruší 
nelegálně vydaná povolení k provozu videoterminálů. Za tato povolení 
také nikdo nenese odpovědnost. A tak by se dalo pokračovat! Hlavní 
problém ale je, že problémy obcí asi nikoho z vlády nezajímají.”

Více na stranách 10 a 11

Bohumín

Kongres starostů a primátorů
7. června 2012, Sanatoria Klimkovice 



Zdá se mi, že se v poslední do- 
bě opět rozmáhá ´černé vi- 
dění´ Moravskoslezského kra- 
je. Máme prý tady nejhorší 
životní prostředí, největší neza- 
městnanost, nekvalitní zdravot- 
nictví, z regionu utíkají schopní 
lidé… Nemyslím si, že by to 
všechno bylo až tak pravdivé. 
Bohužel, opakovaná negativní 
tvrzení vytvářejí našemu re- 
gionu nelichotivou image ne- 
jen u jeho obyvatel, ale také       
u investorů či potenciálních 
návštěvníků, které mnohdy od- 
razuje od zájmu o území sever- 
ní Moravy a Slezska. Mám po- 
cit, jako by média ignorovala 
mnohé pozitivní události, úspě- 
chy našich malých a středních podnikatelů, jako by ne- 
vnímala investice do zdravotnictví i do zlepšování 
životního prostředí a nevšímala si nejrůznějších aktivit, 
jimiž je podporován růst zaměstnanosti. Stejně tak opo- 
míjí i fakt, že schopní, talentovaní a pracovití lidé mohou 
v rámci regionu najít uplatnění v mnoha zajímavých 
projektech, které se zde realizují. 

Proto si cením toho, že se vedení Moravskoslezského 
kraje zaměřilo na změnu image regionu. A krajská hos- 
podářská komora ve spolupráci s okresními komorami 
vedení regionu v tomto úsilí podporuje. Vždyť mezi 
našimi členy je tolik podnikatelů úspěšných ve svém 
oboru, tolik lidí, kteří mají pověstné zlaté české ruce! 
Chceme, aby se o nich vědělo, aby se informovalo také 
o tom pozitivním, co se v Moravskoslezském kraji děje, 
aby se různé skutečnosti uváděly na pravou míru. Ano, 
čistota ovzduší není na mnoha místech v pořádku. 
Jenže je třeba si uvědomit, že to není jen vlivem zdej- 
šího průmyslu, ale také vlivem dopravy, lokálních tope- 
nišť, a že svou úlohu hrají i znečišťovatelé sídlící za 
hranicemi kraje. A pokud hovoříme o negativní situaci, 
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je třeba dát prostor také informacím zcela opačným. Vždyť součástí Mo- 
ravskoslezského kraje je rovněž Karlova Studánka, místo s nejčistším 
ovzduším v republice, jsou zde jiné nádherné kouty nejen na úpatí 
Jeseníků, ale také v Beskydech, Oderských vrších a jinde! 

Ano, žehráme na průmysl jako na znečišťovatele životního prostředí, ale 
už méně zmiňujeme to, že je nositelem zaměstnanosti a že do kraje 
přináší nemalé finanční částky. A nejen to. Stačí se podívat například na 
projekt Nové Vítkovice, který z Dolní oblasti Vítkovic vytváří místo, jež se 
stane významným centrem nejen kulturního a společenského života, ale 
také technického vzdělávání. To je pro nás zvlášť důležité, protože 
technicky vzdělané mladé odborníky potřebujeme nejen my, ale celá 
republika, a cení si jich i v zahraničí. Technicky vzdělaní mladí lidé se 
mohou uplatnit v mnoha odvětvích, k nimž patří i zdravotnictví. V našem 
kraji je totiž mnoho špičkových zdravotnických pracovišť, která poskytují 
velmi kvalitní péči založenou mimo jiné na nejvyspělejších technologiích. 
Za všechny mohu jmenovat kybernetický nůž CyberKnife, jenž je součástí 
Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, kde byl před dvěma lety 
pořízen jako jediný přístroj svého druhu ve střední Evropě.

Aby se kraj mohl rozvíjet, je třeba do něj investovat. A to nejen peníze, ale 
také důvěru a pozitivní myšlení, úsilí lidí, jimž jde o to, aby místo, ke 
kterému patří, a v němž se v mnoha případech i narodili, vzkvétalo. Je tře- 
ba investovat (finanční prostředky i ´mozky´) do rozvoje vědy a výzkumu, 
soustředit se na oblast dopravní infrastruktury, nepolevovat nikde, kde 
jsme už udělali první úspěšné kroky. Vždyť například Moravskoslezský 
pakt zaměstnanosti je pilotním projektem, který, budeme-li důslední            
a vytrvalí, mohou v budoucnu následovat i jiné regiony republiky. A také 
je třeba o tom všem, co se nám daří, a co Moravskoslezský kraj posouvá 
dál, hovořit a psát. I proto Krajská hospodářská komora MSK podpořila 
vznik projektu, jehož cílem je posílení konkurenceschopnosti malých            
a středních podnikatelů a pozitivní zviditelňování členů KHK MSK. Jde         
o aktivity v oblasti komunikace s veřejností, které mají za cíl pozitivně 
informovat o činnosti a úspěších malých a středních podnikatelů, přede- 
vším členů KHK MSK. Chceme tak nejen zvýšit informovanost mezi členy 
navzájem a podpořit jejich konkurenceschopnost, ale také přispět k po- 
silování pozitivní image kraje. Naše okolí by se mělo více dozvídat o tom, 
co umíme, jak schopné máme lidi, co dokážeme světu nabídnout zajíma-
vého. Posilování konkurenceschopnosti a zároveň pozitivní image kraje 
prostě v současné době patří k prioritám, jimž se Krajská hospodářská 
komora MSK chce v úzké spolupráci s okresními komorami prioritně a in- 
tenzivně věnovat.

Jan Březina
předseda představenstva KHK MSK

Podporujeme vytváření pozitivní image kraje

Střípky a postřehy    
 Zástupci KHK MSK se počátkem května zúčastnili úvodního za- 

sedání Rady pro inovace, jejíž vznik iniciovalo vedení Moravsko-
slezského kraje. Jejím cílem bude mimo jiné podpora inovač- 
ního potenciálu a konkurenceschopnosti celého kraje.    

 Krajská hospodářská komora MSK podpořila své kolegy z regio- 
nální hospodářské komory v Žilině v jejich úsilí zabránit oddá- 
lení výstavby mezinárodní silnice E 75, která navazuje na komu-
nikaci I/11 na české straně hranice. Společně se Sdružením pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje komora apelovala na ministra 
dopravy právě ve vztahu k napojení takzvaného Slezského kříže 
a jeho zařazení do mezinárodní sítě TEN-T. 

 KHK MSK společně s dalšími subjekty podpořila mezinárodní 
konferenci s názvem Žijeme v Evropské unii aneb Současná eko- 
nomická krize Evropské unie a její řešení. Konference, kterou        
v ostravském hotelu Clarion ve dnech 12. a 13. dubna pořádala 
Vyšší odborná škola Ahol, se zabývala problémy Evropské unie    
v době krize. 



„Sdružení přeji dobrou spolupráci, konkrétní výsledky a také větší 
sebevědomí,“ říká Miroslav Fabian

Miroslav Fabian pracoval ve Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje od roku 1995 jako ředitel 
divize strategického rozvoje a od roku 2002 byl jeho 
generálním ředitelem. V dubnu letošního roku z této 
funkce po předchozí dohodě odešel. Se Sdružením však 
bude i nadále úzce spolupracovat. A my jsme Miroslava 
Fabiana požádali o několik slov…

Jakou filozofií jste se ve funkci generálního ředitele řídil?

“Tím, že základem Sdružení jsou jeho členové a užitečná práce s konkrét-
ními výsledky, že zásadní je lidi a události propojovat, koordinovat a u pro- 
blémů hledat řešení. Často jsem zdůrazňoval, že je třeba nejen táhnout za 
jeden provaz, ale hlavně táhnout za něj společně a jedním směrem.”

Který moment v historii Sdružení považujete ze svého pohledu za 
nejsložitější a který za nejhezčí?

“Složitý byl rok 1995, kdy se hledal charakter a program tehdy neznámého 
Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska. Náročný byl i po- 
čátek vzniku krajů po roce 2000, kdy se na mimořádném shromáždění 
členů diskutovalo o ukončení činnosti Sdružení. Nejhezčími momenty pak 
bylo nalezení východisek z těchto situací a samozřejmě řada konkrétních 
výsledků činnosti Sdružení. To se týká dopravní infrastruktury, stejně jako 
mnoha jiných příkladů v podstatných rozvojových oblastech. Stačí pro- 
listovat předchozí výroční zprávy a Regionální podnikatelské zpravodaje.” 

Jak vnímáte současné Sdružení?

“Dosavadní vývoj potvrdil význam této dobrovolné instituce a nesporné 
přínosy z toho vyplývající. Činnost Sdružení překročila regionální i celo- 
státní rámec, je známa od přístavů polských po italské. Stačí si jenom 
připomenout patnáct ročníků mezinárodní konference Transport, kterých 
se účastnila řada vrcholových představitelů ministerstev okolních států          
a členů diplomatických sborů, množství odborníků, a která přispěla k usku- 
tečnění zásadních regionálních projektů. Podobný přínos a odezvu mají        
i další aktivity Sdružením vykonávané. A nejen to. Sdružení svým členům 
může dát podporu při prosazování jejich zájmů, může jim umožnit větší 
uplatnění, nabídnout spolupráci na důležitých rozvojových dokumentech       
a jiné příležitosti. Ostatním krajům republiky i regionům jiných států jsou 
mnohdy vzorem dobře koordinované činnosti, jak se jejich zástupci často 
vyjadřují. O tom svědčí i zájem o spolupráci ze strany tuzemských i zahra- 
ničních subjektů, účast Sdružení v mezinárodních projektech. Věřím, že 
tento vývoj bude pokračovat nadále!”

Vaším odchodem z funkce vaše spolupráce se Sdružením nekončí…

“Můj odchod z funkce generálního ředitele souvisí s normálním během 
času, což se dříve nebo později týká každého. Ve vrcholové manažerské 
pozici, v podniku i ve Sdružení, jsem pracoval více než tři desítky let. Nyní 
si myslím, že je dobré předat výkonnou práci mladším kolegům, kteří  
přinesou svůj ´pohled na svět´, potvrdí perspektivu Sdružení, a s nimiž 
budu rád nadále spolupracovat, budou-li o to stát. Rozhodně se budu         
o činnost Sdružení zajímat přinejmenším jako pověřený zástupce jednoho 
z jeho členů, města Studénky.”

Co Sdružení a jeho členům přejete do dalších let?

“Dobrou spolupráci a, jako dosud, konkrétní výsledky. A také potřebné  
sebevědomí. Během své více než dvacetileté existence Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje prosadilo a realizovalo řadu významných a velice 
úspěšných projektů. Stálo u zrodu mnoha důležitých institucí, jejichž čin- 
nost i nadále podporuje. Patří k nim například prvních pět oborových 
klastrů, Agentura pro regionální rozvoj, personální agentura Specialist 
Service a další. Nejen tím, a také mnoha jinými aktivitami, které vznikly 
opět díky Sdružení, tato instituce už dostatečně prokázala, že svou práci 
umí a že má zkušenosti, o které se může podělit. Myslím, že i proto by 
Sdružení mělo dát o sobě ještě více vědět. Mělo by dát najevo, že má co 
nabídnout a že může své dobré zkušenosti předávat dál. A ještě něco 
Sdružení přeji. K tomu, aby fungovalo jako v předchozích letech, potřebuje 
nadále aktivní členy a představitele i tvůrčí výkonný aparát a jejich vzájem-
nou součinnost. A já proto všem za předchozí spolupráci děkuji a přeji 
hodně úspěchů a štěstí!”

-gl-

Shromáždění členů
Shromáždění členů Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje se 
uskutečnilo dne 29. března 2012 v Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu     
v Ostravě. Zasedání vedl prezident Sdružení Pavel Bartoš, který hovořil     
o klíčových tématech, především o dostavbě dopravní infrastruktury 
směrem na Slovensko, potřebných zásadních změnách ve vzdělávání,       
o nutnosti komplexního přístupu k řešení kvality ovzduší a zlepšení 
image kraje. Za dlouhodobý problém přitom označil perspektivu regionu 
v horizontu dvaceti až třiceti let, kdy se předpokládá ukončení těžby uhlí, 
což zásadně ovlivní klíčové průmyslové aktivity v regionu. Jednání             
a hlasování se zúčastnila usnášení schopná většina 188 členů Sdružení. 
Shromáždění členů, které je nejvyšším orgánem Sdružení, projednalo       
a schválilo vyhodnocení činnosti a hospodaření za předchozí období. 
Dále schválilo program činnosti, rozpočet a členské příspěvky na rok 
2012. Konkrétní postupy k naplňování schváleného programu činnosti 
budou projednány na dalších jednáních Výkonné rady a Rady Sdružení.

V úvodu zasedání vystoupili studenti konzervatoře a přední sólistka 
opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě paní Eva 
Dřízgová-Jirušová.

4 www.msunion.cz

Řád Vavřínu
Řád Vavřínu obdrželi v březnu 2012 podnikatelé, špičkoví odborníci 
a další celospolečensky významní lidé, kterým toto prestižní ocenění 
udělila Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s komu- 
nikační agenturou New PIN a Českou televizí. Mezi osobnostmi, 
které významně přispívají k obecnému bohatství a úrovni nejen naší 
společnosti, a mezi oceněnými laureáty byl také Pavel Bartoš, vice- 
prezident HK ČR a prezident Sdružení pro rozvoj MSK, laureát 
Řádu Platinového Vavřínu. Pavel Bartoš je vnímán jako sjednotitel 
podnikatelské sféry v Moravskoslezském kraji a také jako respekto-
vaná osobnost na všech úrovních společnosti, osobnost s lidským 
přístupem ke konstruktivnímu řešení aktuálních a strategických 
otázek ekonomického a společenského života, které často přesahují 
rámec regionu. Blahopřejeme!



Czech POINT
při Krajské hospodářské komoře
MSK nabízí novou službu 

Dne 3. května 2012 přidalo Ministerstvo vnitra České 
republiky do aplikace Czech POINT novou funkcio-
nalitu, díky které mohou Kontaktní místa veřejné 
správy Hospodářské komory České republiky Czech 
POINT nabízet výpis z evidence rejstříku trestů 
právnických osob na počkání. Podnikatelé tak ne- 

musí posílat písemné žádosti na RT poštou a čekat zhruba 10 dnů na 
jeho zpětné doručení.

Cena za výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob je stejná jako 
u výpisu z evidence rejstříku trestů fyzických osob, tedy 100 Kč bez 
ohledu na počet stran daného výpisu. K vydání výpisu postačuje, aby 
žadatel sdělil pouze IČO, totožnost se u výpisu z evidence rejstříku 
trestů právnických osob neověřuje, a to z toho důvodu, že výpisy mají 
povahu veřejně přístupné informace.

Podnikatelé tento výpis potřebují mimo jiné i v souvislosti s prokazo- 
váním trestní bezúhonnosti jako dodavatelé dle novely zákona č. 137/ 
2006 Sb., o veřejných zakázkách, či při přijímání dotací a subvencí.

Czech POINT tak nyní nabízí výpisy z Obchodního rejstříku, Živnosten- 
ského rejstříku, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů fyzických a nově 
právnických osob, Registru řidičů (výpis bodového hodnocení osoby), 
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru Ministerstva životního pro- 
středí ČR či Insolvenčního rejstříku, lze zde rovněž učinit podání podle      
§ 72 živnostenského zákona, vidimace listin a legalizaci podpisů, autori-
zovanou konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak, 
podání žádosti o zřízení Datové schránky.

Informace o ceně a službách naleznete na:
http://www.khkmsk.cz/czech-point/

Kontaktní osoba:
Naďa Pyrochtová, tel.: +420 597 479 326
e-mail: n.pyrochtova@khkmsk.cz

Krajská hospodářská komora
MSK a její odborné sekce
Krajská hospodářská komora, zastupující podnikatelskou veřejnost 
Moravskoslezského kraje, pracuje v síti Hospodářské komory České 
republiky na základě zákona č. 301/1992 Sb., o HK ČR a AK ČR. Dle tohoto 
zákona podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, 
potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). 
Hlavním posláním hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro 
podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji 
podnikání v ČR. Od roku 2004 je HK ČR povinným připomínkovým 
místem podnikatelské legislativy. 

Krajská hospodářská komora, která sehrává koordinační roli v rámci 
komorového hnutí v Moravskoslezském kraji, sdružuje společně s part- 
nerskými okresními hospodářskými komorami se sídlem v Opavě, 
Karviné a v Krnově více než 600 podnikatelských subjektů různé veliko-
stní i oborové struktury.

Podle oboru podnikání (stav z počátku roku 2012) nejvíce členů krajské 
hospodářské komory, tj. 37 %, spadá do oblasti průmyslu a dopravy,      
17,5 % do oblasti služeb, 12,5 % do oblasti obchodu a cestovního ruchu, 
11 % členů se řadí do oboru stavebnictví. Dle počtu zaměstnanců tvoří    
55 % členů malé firmy do 25 zaměstnanců, 34 % střední firmy do 250 za- 
městnanců, velké firmy nad 250 zaměstnanců vykazují 11 % členské 
základny. Pro úplnost dodejme, že z hlediska právní formy tvoří práv- 
nické osoby 63 % členů komory, 34 % pak osoby fyzické.

Výše naznačená různorodost členských firem, a z toho pramenící rozdílné 
potřeby těchto podnikatelských subjektů, jsou okolnosti, které již před 
časem vedly představenstvo Krajské hospodářské komory MSK k myš- 
lence umožnit v rámci komory členským firmám stejného či příbuzného 
podnikatelského zaměření diskusní platformu k řešení společných 
problémů. Výsledkem jsou odborné sekce, zřizované při Krajské hospo- 
dářské komoře Moravskoslezského kraje jako poradní orgány před- 
stavenstva, které mu ´předkládají návrhy, stanoviska a informace, sou- 
visející s působností sekce´. Představenstvo jmenuje předsedu sekce 
zpravidla ze svých členů.

V současnosti působí při krajské komoře pět sekcí:
● Krajská sekce pro výzkum a vývoj, předseda Ivo Vondrák.
● Elektrotechnická sekce, předseda Mečislav Hudeczek.
● Krajská sekce pro rozvoj cestovního ruchu, turistiky a služeb, předseda 

Miroslav Paloncy.
● Krajská sekce pro rozvoj lidských zdrojů, předsedkyně Růžena Petříková.
● Zahraniční sekce - Klub exportérů, předseda Karel Merany.

Další informace o činnostech jednotlivých sekcí přineseme v následu-
jících číslech Regionálního podnikatelského zpravodaje. Více k tématu 
též na: http://www.khkmsk.cz/o-nas/sekce-khk-msk/prehled-sekci-
pri-krajske-hospodarske-komore-moravskoslezskeho-kraje.aspx.

Magda Habrmanová
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Oblastní hospodářská komora se sídlem
v Třinci zahájila již sedmou sezonu 
Oblastní hospodářská komora se sídlem v Třinci vznikla transformací 
z Územní sekce pro rozvoj regionu Třinecka, ustavené jako odborný 
poradní orgán představenstva Krajské hospodářské komory MSK       
v červnu 2005. Posláním sekce a nástupnické oblastní komory 
nadále zůstává zastupování, koordinace a prosazování oprávněných 
zájmů a potřeb podnikatelských subjektů působících v regionu Tři- 
necka. Oblastní komora má zájem spoluvytvářet pozitivní podnika-
telské prostředí v regionu, a tím přispívat k jeho dalšímu rozvoji. 

Za dobu působení se podařilo Oblastní hospodářské komoře se 
sídlem v Třinci:
 postupně vybudovat členskou základnu se 48 podnikateli, kteří se 

zajímají o regionální dění a chtějí se aktivně podílet na řešení 
problémů, 

 podpořit Slezskou silniční iniciativu ve snaze o prosazení co nej- 
rychlejšího řešení dopravní situace na silnici I/11, zejména na 
úseku Bystřice - Oldřichovice finanční sbírkou na zaplacení části 
projektové dokumentace, 

 připravit či se každoročně podílet na benefičních akcích, které po- 
máhají potřebným v regionu. 

Členové oblastní komory se scházejí zpravidla čtyřikrát ročně na 
zajímavých setkáních, která jsou tematicky zaměřená na různé 
oblasti se života firem a regionu. Na setkáních se potkávají členové 
komory - podnikatelské subjekty z regionu a také zástupci munici-
palit. Věříme, že tato setkávání zejména v době ekonomické krize 
přináší synergické efekty, které mají vliv na posilující konkurenční 
schopnost spolupracujících firem. Mezi nejzajímavější setkání z po- 
slední doby se dá zařadit např. seminář na téma sounáležitosti 
zaměstnanců s firmou, který vedl Vladimír Synek ze společnosti 
Corporate Consulting Group, s.r.o. Příští setkání členů komory bude 
zaměřeno mimo jiné na změny týkající se zákoníku práce či pro- 
blematiky náhradního plnění zaměstnávání OZP.

Ivona Turoňová



Prezident republiky navštívil Moravskoslezský kraj

Pro mnoho občanů našeho kraje byl konec dubna letošního 
roku významný možností setkat se s prezidentem České repub-
liky Václavem Klausem a jeho manželkou Livií Klausovou. 
Třídenní program v závěru posledního dubnového týdne plně 
využil časovou dotaci pro poznání dnešní reality kraje, jeho 
obyvatel, směřování i perspektiv. Prezident měl zájem navštívit 
menší města a obce našeho kraje. Proto hejtman Moravsko- 
slezského kraje Jaroslav Palas a paní Jiřina Palasová ukázali 
prezidentskému páru i místa vzdálenější od Ostravy. 

Zvláště ohromující atmosféra byla v Bruntále. Náměstí plné 
občanů, úsměvy a potlesk, optimismus a víra ve vlastní mož- 
nosti. Prezidentský pár navštívil také dvě výrobní společnosti,   
a to společnost Huisman Konstrukce působící ve Sviadnově od 
roku 1997. Druhým navštíveným podnikem byla společnost 
OSRAM v Bruntále, která je součástí společnosti Siemens. 

Skvělé počasí provázelo procházku po lázních Karlova Studánka i v Sa- 
natoriích Klimkovice. Prezident nezapomněl ani na mladou generaci          
a zavítal do Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě, kde ho čekala plná 
tělocvična žáků a mnoho všetečných dotazů. Gymnázium bylo podle 
výsledků společné části maturitní zkoušky konané v roce 2011 druhé 
nejlepší v Moravskoslezském kraji, přičemž v rámci celé České republiky 
obsadilo výborné dvacáté místo.

„Věřím, že se panu prezidentovi a jeho choti v našem kraji líbilo. V závěru 
oficiální návštěvy jsem přivítal prezidentský pár na Krajském úřadu 
Moravskoslezského kraje, kde proběhlo také setkání se zastupiteli 
našeho kraje a zaměstnanci úřadu. Doufám, že jsme pana prezidenta 
potěšili dárkem nesoucím název FROZEN RIVER 3, který vytvořily ruce 
našich umělců z materiálů našeho kraje,“ říká hejtman Jaroslav Palas.

6 v centru dění

Zvyšování odbornosti
lektorů dalšího vzdělávání 

Do druhé poloviny realizace vstoupil projekt CZ.1.07/3.2.07.02.0056 
pod názvem Nové kompetence lektorů dalšího vzdělávání pro 
zvýšení konkurenceschopnosti podniků MSK. Projekt je finan- 
cován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního 
rozpočtu České republiky. Příjemcem dotace je společnost IHAS, 
s.r.o., se sídlem v Ostravě.

Cílem je vytvořit nabídku inovovaných vzdělávacích produktů pro 
lektory v podnicích Moravskoslezského kraje v oblasti prevence              
a řešení problematiky průmyslových rizik, protože včasná imple-
mentace odpovídajících opatření pozitivně ovlivňuje a zvyšuje 
konkurenceschopnost na sjednoceném trhu.

Obsahem je vývoj vzdělávacích modulů a jejich pilotní ověřování 
prostřednictvím tzv. lektorských dnů, zaměřených na prezentaci 
postupu, evaluaci a odbornou oponenturu, včetně výměny zku- 
šeností s odborníky z praxe. Pro potřeby lektorů bude také sloužit 
připravovaný ´pracovní sešit´ jako metodický návod pro vedení 
kurzů a k výkladu problematiky. Více informací mohou zájemci 
získat na adrese www.ihas.cz. v sekci Grantový projekt.

Tadeáš Podstawka
koordinátor projektu

Mezi firmami, které prezident navštívil, byla také společnost Huisman 
Konstrukce.

Prezident navštívil i vzdálenější kouty kraje, k nimž patřila i Karlova Studánka.

Atmosféra v Bruntálu byla velmi příjemná.



OPPI JESSICA
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Ministerstvo průmyslu a obchodu České 
republiky vyhlásilo dne 2. 5. 2012 III. výzvu – 
prodloužení k předkládání projektů v rámci 
programu podpory Eko-energie. Plánovaná 
alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč pro oblast 
Úspor energie a 0,5 mld. Kč pro oblast    
Obnovitelných zdrojů energie (OZE). Příjem 
registračních žádostí byl pro oblast OZE 
zahájen 21. 5. 2012 a ukončen bude 8. 6. 2012. 
Pro oblast Úspor energie bude příjem žádostí 
otevřen od 27. 6. 2012 do 4. 7. 2012. 

Od května se mohou podnikatelské subjekty       
a obce s více než 5000 obyvateli ucházet              
o peníze z evropských fondů ve formě výhod-
ných dlouhodobých úvěrů. Prostředky bude 
možno získat z nového nástroje Jessica, který je 
alternativní možností k dosud poskytovaným 
dotacím. Za tímto účelem v Moravskoslezském 
kraji vznikly dva fondy rozvoje měst, a to 
Českomoravská záruční a rozvojová banka        
a společnost Contera Management. Tyto fondy 
budou přijímat žádosti o výhodný úvěr na pro- 
jekty, které jsou součástí integrovaných plánů 
rozvoje měst. Projekty musí být realizovány na 
území MSK a mají být schopny vytvářet příjmy, 
z nichž bude poskytnutý úvěr splácen. Pod- 
pořeny mohou být projekty v oblastech revita- 
lizace brownfields, výstavby nových či moder- 
nizace stávajících ubytovacích zařízení, výstavby 
či rekonstrukce vybavenosti v oblasti sportu, 
rekreace a lázeňství sloužící pro turistiku a ces- 
tovní ruch, zkvalitnění zdravotní péče a výstav- 
by či rekonstrukce zařízení poskytujících služby 
sociální péče.

Jessica nabízí jednodušší a administrativně 
méně náročnou cestu k evropským penězům 
prostřednictvím úvěrů poskytovaných za vý- 
hodnějších podmínek, než je tomu v tržním 
prostředí. Obce či podnikatelé mohou získat 
úvěr ve výši až 100 mil. Kč s výhodnou úroko-
vou sazbou. Vedle výhodných úrokových sa- 
zeb je možný odklad splátek jistiny a možnost 
předčasného splácení úvěru či jeho části bez 
sankce.

Fond rozvoje měst, jehož správcem je Česko- 
moravská záruční a rozvojová banka, a. s., 
zahajil 15. května 2012 příjem žádostí o úvěry. 
Společnost HRAT, s. r. o., je smluvním partne- 
rem ČMZRB a spolupracuje také formou vy- 
hledávání vhodných projektů v Moravskoslez- 
ském kraji pro financování z nástroje Jessica. 
V případě zájmu se obraťte na projekto-      
vou manažerku Lenku Hupkovou, e-mail: 
lenka.hupkova@hrat.ort, +420 558 321 280,  
+420 605 297 429.

OSTRAVA
6. a 7. listopadu 2012

16. ročník
mezinárodní konference

Ostrava 25. a 26. září 2012
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

připravuje

13. ročník mezinárodní konference

Investment & Business Forum,
která bude zaměřena na

Konkurenceschopnost a zaměstnanost.

V kontextu zvýšení konkurenceschopnosti kraje budou 
prezentovány úspěšné pilotní projekty a strategické 
aktivity v oblastech průmyslu, vzdělávání a zaměstna- 
nosti, které přispívají k pozitivnímu vnímání a obrazu 
Moravskoslezského kraje. Aktuální informace budou 
postupně zveřejňovány na www.ifo.cz.

Konference je připravována s aktivní účastí Moravsko-
slezského kraje, statutárního města Ostravy, Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Krajské 
hospodářské komory Moravskoslezského kraje a dal- 
ších odborných partnerů.



Na oslech na severní Moravě opravdu nejezdíme!
K 30. dubnu 2012 ukončil na základě vlastního rozhodnutí své 
působení ve funkci viceprezidenta Sdružení pro rozvoj Moravskoslez-
ského kraje pan Pavel Vítek. Rozhovor s ním přinášíme v následujících 
řádcích.

Ve funkci viceprezidenta jste se věnoval otázkám 
dopravní infrastruktury kraje, přičemž jste se 
specializoval na infrastrukturu silniční. Na co jste 
se nejvíce zaměřil?

“Mým cílem bylo dosáhnout toho, aby se v Morav- 
skoslezském kraji pokračovalo ve stavbě prioritní 
komunikační sítě charakterizované Slezským křížem. 
Mimochodem, tento název vznikl na půdě Sdru- 
žení…  Slezský kříž byl v posledních letech hlavním 
směrem, kterým se budování dopravní infrastruk-
tury na severní Moravě mělo vyvíjet. V první polo- 
vině desátých let našeho tisíciletí se nám tento cíl 
dařilo naplňovat vcelku dobře, výstavba dopravní 
infrastruktury postupovala poměrně svižným tem- 
pem. Po roce 2007 se však s příchodem krize situace 
zcela změnila. Všechny stavby, o nichž jsme se do- 
mnívali, že budou v dohledné době dostavěny, byly buď zastaveny v prů- 
běhu realizace, nebo byla ukončena jejich příprava. A tak jsme byli nuceni 
vrátit se zpět do stavu zhruba před osmi lety. Opět se musíme snažit 
dosáhnout toho, aby se silniční dopravní infrastruktura na severní Moravě 
začala znovu rozvíjet.”

To je zřejmě jeden z těch složitějších okamžiků vašeho působení ve 
funkci. Ale určitě je provázely i ty příjemné…

“Hezkých okamžiků byla celá řada. Jedním z nich bylo, když se ve chvíli 
vzniku krajů jako samosprávných jednotek ukázalo, že úloha Sdružení, 
které do té doby tuto funkci suplovalo, je i nadále nezastupitelná, a že 
přesto, že máme krajskou samosprávu, má Sdružení své místo ve struk- 
turách severní Moravy, a že jeho význam neustále roste. Velmi pozitivními 
momenty byly i jednotlivé ročníky Transportu, které významně přispěly       
k napojení severní Moravy na celorepublikovou i evropskou silniční síť. 
Rád vzpomínám i na to, jak se pomocí dílčích sdružení v Opavě, Havířově, 
Karviné, Frýdku-Místku i v Třinci podařilo postupně připravit k realizaci 
všechny potřebné stavby. V tu chvíli jsme viděli světýlko na konci tunelu, 
které naznačovalo, že dopravní infrastruktura kraje bude dobudována. Ale 
ještě se vrátím k problematickým okamžikům...

Nejsložitějším obdobím jsme v oblasti dopravní infrastruktury procházeli 
zejména v poslední době, kdy hospodářská krize výrazně omezila investice 
do infrastruktury, což se projevilo především na severní Moravě. Mám 

opravdu pocit, že jsme se vrátili o mnoho let zpět. 
Tehdy jsem při jednáních na ministerstvu dopravy 
vždy hlásil, že jsem přijel autem, protože i my na 
severní Moravě jezdíme automobily, nikoliv na 
oslech, jak by se možná mohlo zdát při pohledu na 
objem prostředků přidělovaných Moravskoslez-
skému kraji na výstavbu dopravní infrastruktury.”

Když se na chvíli odkloníme od dopravní infra- 
struktury a budeme Sdružení pro rozvoj Morav- 
skoslezského kraje vnímat jako celek, v čem vidíte 
jeho přínos?

“Sdružení vzniklo a stále lépe a více se profiluje jako 
lobbistická organizace, která v sobě zahrnuje prak- 
ticky veškeré složky života obyvatel Moravskoslez-
ského kraje. Kromě podnikové hospodářské sféry 
zastřešuje sféru energetiky, školství, zdravotnictví, 
jeho členy jsou města a obce a v neposlední řadě           

i odborové svazy a mnohé další subjekty. Díky tomuto velmi širokému 
zaměření může Sdružení velmi pomoci k tomu, co má ve svém názvu, tedy 
k rozvoji Moravskoslezského kraje.

Víte, zatímco veškeré politické reprezentace mají trvání zhruba čtyři roky, 
výjimečně osm let, a ať už chceme, nebo nechceme, jejich představitelé se 
tímto časovým úsekem mnohdy řídí při svých rozhodováních, Sdružení je 
zde jednadvacet let. To mu dává obrovské množství zkušeností a nebývale 
široký rozhled i nadhled. To vše může využít při prosazování strategických 
otázek střednědobého i dlouhodobého charakteru.”

Na závěr možná přání… Co přejete Sdružení do dalších let?

“Samozřejmě mu přeji hodně úspěchů, a aby se mu dařilo naplňovat cíle, 
které má zahrnuty jak ve svém názvu, tak ve svých základních dokumen- 
tech a strategických materiálech. Rovněž mu přeji, aby se mu i nadále 
dařilo organizovat akce, které se již staly na severní Moravě tradicí, a které 
by bez Sdružení neexistovaly. Mám tím na mysli konference Transport                   
a Investment&Business Forum i celou řadu dalších úspěšných akcí. A také 
mu přeji, aby i v budoucnu odolávalo vnějším vlivům, které negativně 
ovlivňují jeho činnost. Z dlouholeté zkušenosti víme, že takové vlivy časem 
pomíjejí, ale Sdružení zůstává!”
       

Lenka Gulašiová
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Poděkování viceprezidentovi Pavlu Vítkovi 
Počátkem května tohoto roku se završilo aktivní působení viceprezi-
denta Pavla Vítka ve vedení Sdružení pro rozvoj Moravskoslez-
ského kraje. Pan viceprezident sám požádal o uvolnění z vykoná-
vaných funkcí s ohledem na svůj věk. Jeho aktivní a záslužná čin- 
nost spočívala především v prosazování tolik potřebné silniční 
dopravní infrastruktury v našem kraji. Podílel se na tvorbě kon- 
cepce krajské páteřní silniční sítě známé pod pojmem Slezský kříž. 
Jeho zásluhou vznikla i sekce pro silniční dopravu společná pro 
Sdružení pro rozvoj MSK a KHK MSK. Tato sekce významným způ- 
sobem koordinovala činnost řady účelových sdružení a iniciativ pro 
výstavbu rozhodujících částí krajské páteřní silniční sítě.

Tímto Pavlu Vítkovi děkuji za jeho dobrovolnou práci, která směřo- 
vala k prospěchu celého Moravskoslezského kraje, a jejíž význam 
mnohdy přesahoval i hranice regionu. Současně s poděkováním mu 
přeji hodně pevné zdraví a neutuchající elán a věřím, že Sdružení pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje zachová svou přízeň i nadále.

Pavel Bartoš 
prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

ilustrační foto



Ve dnech 15. a 16. května 2012 se v Ostravě 
uskutečnil 12. ročník konference ODPADY 21. 
Konference je součástí cyklu ODPADOVÉ 
DNY 2012, nad kterým převzalo záštitu Mi- 
nisterstvo životního prostředí ČR a Minister-
stvo průmyslu a obchodu ČR. 

Záštitu nad konferencí převzali: 
 Jaroslav Palas - hejtman Moravskoslezského kraje 
 Dalibor Madej - náměstek primátora města Ostravy 

Organizátory dvoudenní konference ODPADY 21 jsou Sdružení pro roz- 
voj Moravskoslezského kraje a akciová společnost FITE z Ostravy. 

Konference se zúčastnilo 108 odborníků na odpadové hospodářství.  
Konference byla slavnostně zahájena za účastí Tomáše Čermáka, ředitele 
Centra energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie, 
druhý den konference zahájil Mirek Topolánek, předseda výkonné rady 
Teplárenského sdružení České republiky.

Na konferenci bylo předneseno celkem 16 odborně zaměřených 
referátů rozdělených do dvou tematických okruhů: 
 Integrovaný systém nakládání s odpady a kapacitní možnosti české  

energetiky vzhledem k potřebě odpadového hospodářství ČR.
 Environmentální, ekonomické a technické aspekty spoluspalování od- 

padů.

Konference se zabývala současným stavem odpadového hospodářství, 
zejména možnostmi využívání komunálních odpadů. 

Závěry z konference:
1. Konference opětovně potvrdila, že komunální odpady, včetně směs- 

ných, jsou cennou tuzemskou surovinou využitelnou nejen mate- 
riálově, ale i energeticky.

9spektrum událostí

Tento surovinový zdroj, který kontinuálně vzniká a jehož množství v ČR 
bude prakticky narůstat, by měl být pevně zakotven ve strategických 
materiálech ČR, jako jsou ´Státní energetická koncepce´, ´Surovinová 
politika´, ´Státní politika životního prostředí´ apod.

2. Segment odpadového hospodářství nelze řešit izolovaně, ale musí být 
řešen komplexně společně se zpracovatelským průmyslem, energeti- 
kou, životním prostředím, dopravou, případně i dalšími segmenty hos- 
podářství.

3. Vzhledem k tomu, že infrastruktura v odpadovém hospodářství ne- 
bude zdaleka vybudována na optimální úrovni v tomto plánovacím 
období EU, je nezbytné prosadit, aby i v následujícím plánovacím ob- 
dobí bylo možno použít prostředky z EU pro budování infrastruktury       
v odpadovém hospodářství ČR, včetně zařízení na energické využívání 
směsných komunálních odpadů.

4. Pečlivě zvážit novou výši poplatků za ukládání směsných komunálních 
odpadů na skládky tak, aby tento poplatek sloužil k dosažení nového 
stavu ve využívání směsných komunálních odpadů včetně energetic- 
kého využití, nikoliv jako další zdanění občanů a podnikatelů.

5. Účastníci konference se většinově přikláněli k názoru, že je nezbytné 
stanovit pevný termín zákazu ukládání směsných komunálních odpadů 
na skládky za daných podmínek. Většinou byl uváděn horizont roku 
2025.

6. Pokračovat na všech úrovních ve změně pohledu veřejnosti na ener- 
gické využívání odpadů. Doporučuje se neužívat termín ´spalovna´, 
který veřejnost vnímá negativně na rozdíl od termínu ´zařízení na 
energetické využívání odpadů´, jenž je přijímán neutrálně.

Pavel Bartoš
prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

předseda představenstva FITE a.s.

ODPADY 21

Moravskoslezský energetický klastr (MSEK) byl založen v roce 2008 a vznikl 
z iniciativy nevládních institucí a soukromých společností jako jsou Dalkia 
ČR, KHK MSK, VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum a další, 
které významným způsobem utvářejí stav a budoucnost energetiky                   
v Moravskoslezském kraji. „Hlavní vizí MSEK je zajistit pro Moravskoslezský 
kraj, jakožto druhý nejvyspělejší průmyslový pól v České republice, 
energetickou soběstačnost v souladu se zásadami trvale udržitelného 
rozvoje,“ vysvětluje Zdeněk Duba, prezident MSEK a předseda předsta- 
venstva akciové společnosti Dalkia Česká republika. V současné době má 
MSEK celkem 20 členů a jeho hlavní činností je spolupráce na energetické 
koncepci státu a podpora implementace legislativy EU do legislativy ČR, 
podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a propagace a výchova       
k energetickým úsporám. „MSEK podporuje malé a střední podnikání             
v regionu, stejně jako synergie mezi energe- 
tikou, zemědělstvím a lesním hospodářstvím. 
Prioritou pro náš klastr je výzkum a vývoj         
v oblasti energetiky a životního prostředí,“ 
pokračuje Zdeněk Duba. „Chceme aktivně 
spolupracovat i při řešení problematiky vy- 
užívání druhotných zdrojů energie v Morav- 
skoslezském kraji k energetickým účelům            
a podílet se na zvyšování energetické gra- 
motnosti zejména mladých lidí. Naším cílem 
je také posílení spolupráce mezi firemním 
sektorem, vědecko-výzkumnými a vysoko- 
školskými institucemi.“ Od loňského roku 
realizuje MSEK i ve spolupráci se Sdruže-      
ním pro rozvoj MSK projekt Energeticky ne- 

závislý kraj, jehož hlavním cílem je vytvořit regionální energetickou 
koncepci Moravskoslezského kraje. „V první fázi tohoto projektu došlo        
k vypracování vstupní bilanční studie o surovinové a energetické základně 
v Moravskoslezském kraji. Nyní se projekt nachází ve své druhé fázi, v rámci 
které bude základní studie doplněna o oblast modelování a výpočet 
faktorů primární energie (FPE) paliv a procesů, které se používají v Morav- 
skoslezském kraji, a o návrh a modelování scénářů rozvoje energetiky            
v kraji spolu s dopady na životní prostředí. V průběhu druhé poloviny roku 
2012 bude studie doplněna o informace o rozvojových záměrech energe- 
tických společností, investicích do ekologizace provozu a informací o vý- 
hledových potřebách energie v Moravskoslezském kraji. Dokončení pro- 
jektu plánujeme v březnu 2013, kdy dojde k dopracování celé studie,“ 
dodává na závěr prezident klastru.

Představujeme Moravskoslezský energetický klastr



KONGRES STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ letos poosmnácté
Kongres starostů a primátorů MS kraje se 
již může pochlubit mnohaletou tradicí. Jeho 
záměrem je umožnit jednou ročně nej- 
vyšším představitelům našich obcí a měst 
setkání se zástupci výkonné moci i jiných 
institucí (např. Úřad pro ochranu hospo- 

dářské soutěže, Policie ČR, Česká inspekce ŽP, Ředitelství silnic a dálnic, 
samozřejmě zástupci krajského úřadu a podobně) a vytvořit podmínky 
pro výklad a následnou diskusi k záležitostem či otázkám, které jsou           
v daném období pro samosprávu aktuální. Spektrum problémů a témat, 
ve kterých se starostové musí orientovat, je velmi rozsáhlé a tento typ 
pracovních setkání částečně napomáhá k jejich porozumění a návazně ke 
kompetentnímu rozhodování. Způsob organizace jednání vytváří dosta- 
tek prostoru pro předávání informací oběma směry, takže zástupci vlády, 
kteří jsou často v pozici předkladatelů zákonů, dostávají tolik potřebnou 
zpětnou vazbu a komentáře právě od starostů. V neposlední řadě se 
organizátoři snaží vytvořit podmínky a příjemné prostředí, včetně vstupu 
zdarma, aby starostové mohli kongres využít také ke vzájemným dis- 
kusím a výměně zkušeností.

Letošní 18. ročník, který se uskuteční 7. června, má v programu vepsáno 
pět základních témat, která tu více, tu méně působí starostům starosti. 
Do základních škol přicházejí slabší populační ročníky, dětí je málo              
a peněz ve školství ještě méně. V mnoha malých obcích 
škola není vůbec a děti dojíždějí k sousedům. Ne vždy 
je snadné, aby se obce mezi sebou dohodly, kolik peněz 
se má za vzdělávání dětí z obecní pokladny platit.             
A další ze zapeklitých otázek je minimální stav dětí ve 
třídě, aby to ještě byla třída. Takové a podobné náměty 
budou tématem pro náměstka ministra školství Ladi- 
slava Němce. Podmínění plnohodnotné výplaty sociál-
ních dávek odpracováním určitého počtu hodin ve 
veřejné službě je jistě oprávněný požadavek, ale nalézt 
pro všechny lidi bez práce vhodnou činnost, je složité      
a v mnohých obcích nemožné – téma pro Martina 
Žárského, náměstka generálního ředitele Úřadu práce 
ČR. Naše země oplývá velkým počtem malých obcí, 
působnosti se mezi obcemi různých stupňů přesouvají 
a je důležité, aby za konkrétní službou následovaly 
odpovídající peníze. Podobný neduh provází i přesuny 
kompetencí mezi státní správou a samosprávou. To- 
muto námětu se na kongresu bude věnovat náměstek 
ministra vnitra Ondřej Veselský. Čistota ovzduší je v na- 
šem kraji notorickým problémem a ne vždy jsme 

ochotni připustit, že kromě velkých firem se na znečistění nemalou 
měrou podílíme sami. V mrazivých dnech, kdy se více topí, a v obdobích 

inverzního počasí stačí dva tři bezohlední majitelé domů, aby 
zamořili celou obec toxickým smogem. Existuje naděje, že se 
dosud bezmocná většina bude moci legálně bránit menšině 
těch, kteří vhodí do svých již dávno odepsaných kamen cokoliv, 
co hoří? Na stále aktuálnější otázku se pokusí odpovědět 
poradce ministra životního prostředí Lukáš Ženatý. S tímto 
tématem ostatně souvisí i projekt Národní sítě zdravých měst,    
o kterém také bude řeč. A konečně od roku 2014 začne nové 
programové období evropských fondů. V polovině roku 2012 
se může takový námět zdát poněkud předčasný, ale David 
Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko, již nabídne starostům alespoň základní ob- 
rysy připravovaného systému projektů a podpor. Vedle uve- 
dených hlavních témat se na program jednání dostanou ještě 
další body, které vesměs souvisí s náročnou a mnohostrannou 
problematikou řízení obecní i městské samosprávy. Kongres 
starostů se uskuteční, podobně jako v několika posledních 
létech, v prostorách Sanatorií Klimkovice, kde se daří vytvořit 
vhodné podmínky pro pracovní setkání i pro jeho neformální 
závěr v příjemné atmosféře zdejší kolonády.

Jiří Tomčík
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Fulnek

Karviná

Ostrava
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Starostů a primátorů jsme se zeptali,
jaké téma by v rámci kongresu chtěli otevřít a proč? 
Petr Kajnar, primátor Ostravy: “Mezi klíčová témata dneška patří konku- 
renceschopnost. Budoucnost Ostravy a okolního regionu vidím především 
v nových a perspektivních oborech lidské činnosti, podpoře vzdělávání            
a výzkumu. Jsem si vědom, že těchto cílů nedosáhneme bez zlepšování 
podnikatelského a investičního prostředí. Pro zvýšení konkurence- 
schopnosti se město Ostrava rozhodlo spojit síly s odborníky v čele s pro- 
fesorem Michalem Mejstříkem. Na začátku letošního roku jsme zveřejnili 
projekt Rámec konkurenceschopnosti Ostravy na léta 2012–2020. Studie 
identifikovala šest základních pilířů: Životní prostředí a kvalitu života, 
Vzdělanost, Dopravu a infrastrukturu, Zaměstnatelnost, Sociální inkluzi        
a Inovace. Z historických a strukturálních důvodů byly pro Ostravu vybrány 
tři klíčové osy dalšího rozvoje: Inovace pro zdravou a čistou Ostravu, 
superpočítač IT4Innovations Ostrava a Ostrava mezinárodní. K dalším 
významným projektům patří např. Dolní oblast Vítkovic, Vědecko-           
-technologický park Ostrava aj. Hodně si slibujeme od spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru. Cenné je také to, že studie o konkuren- 
ceschopnosti otevřela kvalifikovanou diskusi odborníků a veřejnosti.”

Zdeněk Osmanczyk, primátor Havířova: “Havířov je nejmladším měs- 
tem republiky a v průběhu své mladé historie zásadně mění svou tvář. Po 
ukončení aktivní důlní činnosti na území Havířova před čtyřmi lety se          
z hornického města stává především město s přívlastkem zelené a město 
květin. Snažíme se svým obyvatelům vytvářet co nejlepší místo pro život 
třeba i tím, že zeleň hojně obnovujeme a během roku doplňujeme tak, 
aby se v regionu se špatným životním prostředím lidem žilo a dýchalo co 
nejlépe. Životní prostředí je tedy jednou z oblastí, která nás velmi trápí       
a sužuje. Mezi nezanedbatelné problémy Havířova patří také zajištění 
bezpečnosti jeho obyvatel. Přestože jsme v poslední době přistoupili        
k zásadní realizaci změn práce městské policie a zavedli spoustu krátko- 
dobých i dlouhodobých opatření v oblasti bezpečnosti, například zřizo- 
vání dalších služeben městské policie, navýšení počtu přesčasových hodin 
strážníků, rozšiřování kamerového systému, přijímání obecně závazných 
vyhlášek vedoucích k eliminaci nechtěných jevů a další, bez pomoci 
Policie ČR nebude naše snaha naplněna do konce. V Havířově bojujeme 
se snižujícím se stavem policistů v ulicích a nejsme schopni přes veškerou 
spolupráci na úrovni města, okresu či kraje tento problém vyřešit.”

Věra Palkovská, starostka Třince: “Jedním z hlavních problémů, které 
Třinec trápí, je doprava. V poslední době se rapidně zvýšila intenzita 
projíždějících vozidel TIR přes centrum města po ulici Frýdecké (silnice 
II/476), kdy zahraniční řidiči kamionů volí tuto trasu z důvodu vyhnutí se 
mýtné bráně v Ropici na hlavní silnici I/11. Kromě toho, že se kamiony 
tímto způsobem vyhýbají mýtné bráně, čímž stát přichází o peníze, 
nejsou zahraniční řidiči nijak postižitelní. Silniční síť Třinecka je obecně 
velmi dopravně zatížená. Jediné efektivní řešení spatřuji ve vybudování 
přeložky silnice I/11, která převede tranzitní dopravu mimo zastavěné 
území Třince. Ale než dojde k jejímu vybudování, potřebuje město 
pomoc s řešením situace s tranzitní kamionovou dopravou přes centrum. 
Bylo zahájeno i intenzivní jednání s Policií ČR a Celním ředitelstvím 
Ostrava, aby zde byly prováděny častější kontroly, nicméně řešení 
spatřuji v nutnosti upravit mýtné brány v okolí Třince takovým způsobem, 
aby nebylo pro dopravce ekonomicky výhodnější využívat silnice II. třídy 
s průjezdem přes centrum města Třinec. Druhým řešením by byla 
možnost postihu zahraničních řidičů, tedy změna legislativy. Řešení 
odklonu tranzitní dopravy není bohužel v možnostech rady ani zastupi-
telstva města, proto bych chtěla apelovat na ministerstvo dopravy. A byla 
bych ráda, kdyby toto téma bylo na kongresu otevřeno a prodisku-
továno.”

Tomáš Hanzel, primátor Karviné: “Témat by byla spousta… My dvacet 
let řešíme otázku obchvatu města a pořád nejsou peníze. O čistotě 
ovzduší bychom také mohli debatovat dlouho. Jen v bezpečnostních 
otázkách jsme se už snad alespoň trochu pohnuli kupředu. Státu se 
dvakrát nedaří při půtkách ve vládě a parlamentu spravovat věci veřejné, 
tak si asi jako vždycky musíme poradit sami. Zaměstnanost je pro nás 
určitě velké téma, daňové příjmy, dotační možnosti v příštím plánovacím 
období EU. Je docela děsné, když stát neustále přenáší finanční zátěž na 
normální občany a je pochopitelné, že oni pak mají pocit, že i město se 
na situaci, ve které se ocitají, nějak podílí. Není to tak, naopak, my se 
snažíme zmíněné nárazy trochu brzdit. Jenomže s výškou DPH nic 
neuděláme, se snižováním důchodů a přístupem k sociální problematice 
taky ne, přístup dnešní vlády je likvidační.” 

Petr Klimek, starosta Bílovce: “Na nadcházejícím kongresu bych rád 
otevřel otázku tzv. dotačního průmyslu. Před svým zvolením do funkce 
starosty jsem problematiku dotací vnímal pozitivně. Za svého téměř 
dvouletého působení ve funkci jsem však svůj postoj přehodnotil. Zjistil 
jsem, že je velmi obtížné realizovat investice navazující na předvolební 
program a priority města, a to především z toho důvodu, že spousta 
potřebných investičních akcí není z dotačních prostředků financovatelná. 
Města tak často připravují projekty s ohledem na plánované dotační 
výzvy a ne projekty řešící prioritně jejich potřeby. Největší výhrady pak 
mám k tzv. měkkým projektům, při nichž se často mrhá obrovskými 
finančními prostředky, které by mohly být využity jinde a efektivněji. Ruku 
v ruce s celým ´dotačním průmyslem´ jde i nadměrná byrokracie a ne- 
uvěřitelně velký aparát, zaměstnávající spousty lidí. Regionální radu a ROP 
Moravskoslezského kraje však považuji za efektivně a profesionálně 
fungujícího zprostředkovatele dotací.” 

Jana Mocová, starostka Fulneku: “Témat je mnoho. Trápí nás přede- 
vším vysoká nezaměstnanost, která se dlouhodobě pohybuje okolo         
14 procent, což je pět procentních bodů nad průměrem okresu. Ve městě 
a jeho místních částech žije podle statistik 2977 ekonomicky aktivních 
obyvatel, průměrné výdělky v podnikatelské i nepodnikatelské sféře jsou 
podle našich informací hluboko pod krajským průměrem. Z hlediska 
infrastruktury je největší výzvou například neuspokojivý stav místních 
komunikací nebo absence kanalizačního systému, včetně čistíren odpad-
ních vod v jednotlivých místních částech. Připravujeme rovněž celkovou 
rekonstrukci veřejného osvětlení, jednou z hlavních priorit je realizace 
protipovodňových opatření ve spolupráci se státním podnikem Povodí 
Odry. Hendikepem oproti obcím, které v pravý čas využily dotační tituly, 
je nerealizovaná rekonstrukce náměstí. Pokud se v následujícím progra-
movacím období neobjeví výzvy se zaměřením na tuto oblast, bude pro 
město s rozpočtem okolo 75 milionů korun obnova historického středu 
města v odhadované hodnotě zhruba 100 milionů korun nemožná. A to 
je vzhledem k významnému turistickému potenciálu velká škoda. V ob- 
lasti občanské vybavenosti se s ohledem na finance zaměřujeme spíše na 
drobnější investiční akce. Jednou z nich je například dobudování dět- 
ských hřišť. V současné době máme podány žádosti o dotace, jež by 
napomohly tyto aktivity financovat. Uvědomuji si, že prostředky potřebné 
k naplnění snů každého z občanů o ideálním životě v ideálním městě  
nejsou dostatečné, velkou naději přitom vkládám do přijetí nového zákona 
o rozpočtovém určení daní, který by měl našemu městu přinést alespoň 
část potřebných financí. Zároveň se zasazuji o maximální zefektivnění 
provozu zařízení spravovaných městem, prioritou je snížení energetické 
náročnosti. Ušetřené finanční prostředky mohou být následně investo- 
vány především do oprav a rekonstrukcí stávajícího majetku.”



Moderní a vysoce účinná infrastruktura, která má Evropu propojit vyso- 
korychlostní sítí, je jednou z podmínek plně funkčního evropského jed- 
notného trhu. Proto také v rámci projektu Baltic-Adriatic Transport Co- 
operation, zabývajícím se kromě jiného podporou dopravního propojení 
šetrného k životnímu prostředí mezi baltskými a jaderskými přístavy, 
Sdružení pro rozvoj MSK ( jako jediný partner tohoto projektu z  ČR) pre- 
zentuje a prosazuje mimo jiné realizaci vysokorychlostní tratě (VRT)              
v úseku (Katowice) - Ostrava - Brno - (Wien).  Sdružení tak účastí v projektu 
BATCo vyzdvihuje nejen potřebu realizovat tento projekt z pohledu 
regionálního a národního, ale také z pohledu napojení Moravskoslez-
ského kraje i krajů dalších na moderní vysokorychlostní evropskou 
železniční síť. Z národního pohledu tato vysokorychlostní trať má 
propojit města Ostravu  a Brno (včetně dalšího napojení na Prahu). Jedná 
se tedy o vysokorychlostní propojení největších městských aglomerací        
v České republice. Tato trať má vedle národního významu také význam 
evropský. V návaznosti na již probíhající realizaci projektů, nebo moder- 
nizaci již stávajících tratí v rámci severojižního evropského spojení             
v sousedních zemích, se jeví podpora i urychlení přípravy vysoko- 
rychlostní sítě v ČR, a zejména v úseku Ostrava - Brno, vysoce aktuální.             
V sousedních zemích se jedná např. o modernizaci Centrální železniční 
magistrály Warszawa - Katowice, o výstavbu hlavního nádraží ve Vídni 

nebo o železniční propojení Koralmbahn na jihu Rakouska. Realizace 
vysokorychlostní tratě v úseku Ostrava - Brno, a to jak z pohledu národ-
ního, tak i z pohledu severojižní evropské koncepce, přinese očekávané 
výhody v podobě zajištění rychlé, konkurenceschopné a bezpečné 
železniční dopravy, uvolnění stávajících železničních tratí a jejich kapa- 
city pro rozvoj regionální osobní i nákladní dopravy, usnadnění a pod- 
poru přesunu nákladní dopravy ze silnice na železnici a v neposlední řadě             
i snížení jízdní doby (např. jízdní doba vlakem mezi Ostravou a Vídní by 
se měla snížit o polovinu). V případě měst Brna a Ostravy se navíc jedná 
o průmyslové aglomerace ležící na významném severojižním evropském 
koridoru, v rámci kterého projekt BATCo připravuje i nadnárodní síť 
kontaktních míst. Tato skutečnost se stala podnětem ke stanovení 
podmínek zřízení národních kontaktních míst připravované nadnárodní 
spolupráce právě v moravskoslezské i jihomoravské metropoli (viz zpra- 
vodaj č. 1/2012). Projekt BATCo, jehož vedoucím partnerem je Spolková 
země Korutany, je spolufinancován ERDF prostřednictvím programu 
CENTRAL EUROPE a účastní se ho 18 partnerů z ČR, Itálie, Polska, 
Rakouska a Slovenska.  Pavel Santarius

Mezinárodní spolupráce na projektu BATCo pokračuje

Vodní koridor Dunaj - Odra - Labe o něco blíže
Ministerstvo dopravy opět pokročilo ve snaze posunout vpřed 
přípravu vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe (D-O-L). Snahu mini- 
sterstva podporuje vláda ČR, která schválila ve středu 14. března 
2012 průlomový materiál na podporu rozvoje vnitrozemských 
vodních cest v ČR (Usnesení vlády ČR č. 155/2012). Materiál uvádí 
jako prioritní výstavbu plavebních stupňů v Děčíně v hodnotě čtyř 
až pěti miliard korun a v Přelouči v hodnotě tří miliard korun, které 
mají zajistit celoroční splavnost Labe až do Pardubic. Protože není 
plavba, na rozdíl od silniční a železniční přepravy, zatížena poplatky, 
očekává ministerstvo konkurenční snižování cen. Výsledkem by 
mohl být levnější dovoz a vývoz z České republiky, odhad roční 
úspory je až 4,2 miliardy korun. To potvrzují i velké podniky. 
„Špičkové výrobky jsou nám k ničemu, pokud je, na rozdíl od naší 
konkurence, neumíme dostat do světa rychle, levně a přitom bez- 
pečně a ekologicky. Potřebujeme dostatečnou kapacitu doprav- 
ních koridorů minimálně z Ostravy, Hradce Králové a Plzně do 
říčních přístavů v Mělníku a v Bratislavě,” řekl na konferenci 
Strojírenství, Doprava v Ostravě 10. května 2012 generální ředitel 
Vítkovic Jan Světlík. Vláda také pověřila ministra dopravy, aby 
vypracoval ve spolupráci s ministry životního prostředí, zeměděl- 
ství a pro místní rozvoj do konce roku 2013 komplexní dopravní      
a environmentální analýzu vodního koridoru D-O-L. Materiál 
uvádí, že při realizaci této studie je nezbytné brát v úvahu zájmy ČR 
na vytvoření odpovídající konkurenceschopné vodní cesty. Řídící 
skupina Dunajské strategie EU zařadila dne 3. května 2012 kom- 
plexní analýzu vodního koridoru D-O-L mezi projekty infrastruk-
tury vodních cest této strategie, což znamená rozšíření možností 
financování a podpory ze strany EU a partnerů Dunajské strategie. 
Další ze snah o pokročení v přípravách vodního koridoru D-O-L je 
snaha o jeho zařazení do nového návrhu transevropské dopravní 
sítě TEN-T. V současné době je sice vodní koridor D-O-L v této 
dopravní síti zařazen, ale v novém návrhu se s ním zatím nepočítá. 
Jeho případné nezařazení by znamenalo omezení možností finan- 
cování jeho příprav a výstavby z fondů EU určených na rozvoj 
dopravní infrastruktury. Ve dnech 23. a 24. května 2012 se v Hradci 
nad Moravicí sešla stálá Česko-polská pracovní skupina D-O-L, která 
byla zřízena za účelem příprav vodního koridoru D-O-L. Jedním           
z významných pokroků této pracovní skupiny po jejím obnovení          
v roce 2009 byla shoda na novém vedení trasy vodní cesty v pros- 
toru Bohumín - Chalupki.
  Tomáš Kolařík, Plavba a vodní cesty, o.p.s.
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Dne 19. dubna 2012 proběhlo v budově Kraj- 
ského úřadu MSK výroční setkání k podpisu 
MSPaktu – strategického partnerství desítek in- 
stitucí, podnikatelských subjektů a škol, jehož 
cílem je podpořit růst zaměstnanosti v MSK, 
přispět k efektivnímu čerpání finančních pro- 
středků z evropských fondů a zároveň ověřit 

nové principy integrovaného financování, zejména pro využití v dalším 
plánovacím období EU 2014–2020.

Setkání se uskutečnilo za účastí hejtmanů Moravskoslezského a Zlín- 
ského kraje, generálního ředitele Úřadu práce ČR a zástupců ministerstev 
MPSV, MMR a MPO. Setkání se dále zúčastnili zástupci významných re- 
gionálních vzdělávacích institucí, Hospodářské komory MSK, klastrů          
a podnikatelských subjektů působících v Moravskoslezském kraji. V rám- 
ci setkání byly prezentovány výsledky roční činnosti MSPaktu od jeho 
podpisu v únoru 2011 a také jeho rozvojové záměry a příprava na uplat- 
nění integrovaného přístupu v plánovacím období EU 2014 až 2020. 
Právě s blížícím se novým plánovacím obdobím EU si MSPakt klade za 
cíl posílit roli paktů zaměstnanosti, včetně jejich akceschopnosti s vy- 
užitím integrovaných programů rozvoje zaměstnanosti, a to nejen na re- 
gionální, ale také na národní úrovni. Z dosud známých informací Evropská 

komise navrhuje do budoucna rozdělovat finanční prostředky v členských 
státech s vyšší mírou provázanosti a uplatňovat integrovaný přístup k těm- 
to investicím s cílem pomoci maximalizovat dopady evropských politik na 
život obyvatel. Jedním z nástrojů takového integrovaného přístupu je tzv. 
Společný akční plán. Jedná se o nástroj, který klade důraz na výsledkově 
orientovaný přístup. V praxi to znamená, že příjemce, respektive realizátor 
akčního plánu, by měl obdržet prostředky pouze na základě splněných 
výsledkových indikátorů. To klade na příjemce vysokou míru zodpověd- 
nosti za naplňování všech vytyčených cílů. Při svém vzniku si MSPakt 
stanovil strategické cíle a priority, kterých chce dosáhnout. Zároveň si pro 
jejich realizaci vytvořil střednědobý Integrovaný program rozvoje za- 
městnanosti, který zahrnuje sadu integrovaných projektů s předpokladem 
významného dopadu na řešení hlavních problémů a potřeb v oblasti 
zaměstnanosti a trhu práce. Po roce činnosti MSPaktu se sadu 10 integro-
vaných projektů podařilo naplnit celkem 37 subprojekty a další postupně 
přibývají.

Pro nadcházející období si MSPakt stanovil čtyři základní rozvojové osy:
1. Informace – Znalost – Akce
V květnu 2012 byla na webu www.msobservator.cz spuštěna Regionální 
observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti. Ta bude mimo jiné 
obsahovat Modul prognóz trhu práce, jehož hlavním úkolem bude posky-
tovat informace o velikosti a struktuře budoucí poptávky na trhu práce. 
Tato poptávka bude sledována zejména z pohledu jednotlivých povolání, 
což umožní poskytnout detailnější informace o požadovaných úrovních            
a směrech kvalifikace a jednotlivých požadavcích, které budou na za- 
městnance kladeny.

Akce = Sektorové dohody a promítnutí do vzdělávacích kapacit a pro- 
gramů v MSK.

2. Program – Revize – Akce
Rozpracovat Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti v souladu s plá- 
novacím obdobím EU 2014-2020 a doplnit jej o nové projekty podporující 
také přímou tvorbu nových pracovních míst. Cílem přitom bude zaměřit se 
na vysokou kvalitu a profesní dovednosti ve středním odborném i vyso- 
koškolském vzdělání, rozvoj podnikavosti od dětského věku a podporu 
podnikatelských talentů, rozvoj měkkých a jazykových kompetencí.

Akce = Koordinovaný lobbying k ovlivnění programovacích dokumentů ČR 
na období 2014+ ve prospěch integrovaných řešení na krajské a místní 
úrovni s využitím Paktů.

3. Systém – Bariéry – Akce
Státem tvořený systém vytváří řadu zbytečných bariér růstu zaměst- 
nanosti. Snahou MSPaktu je pomáhat k postupnému odstraňování těchto 
bariér.

Akce = MSPakt nabídne tvůrcům politik kvalifikované návrhy na rušení 
bariér a inteligentní náměty pro aktivní politiku zaměstnanosti – vytvoření 
pracovní skupiny pro systémová opatření na podporu zaměstnanosti.

4. Kapacita – Leadership – Akce
MSPakt potvrzuje svou přidanou hodnotu při koordinaci regionálních         
a centrálních aktérů a dostává se na ́ mapu paktů ve světě´ (OECD). Období  
2012+ bude pro MSPakt představovat volbu mezi ´mírným pokrokem         
v omezené kapacitě´ a ´vůdčí rolí v rozvoji paktů v ČR´.

Akce = Založení a rozvoj Koordinační jednotky Paktů zaměstnanosti v ČR.

Společný akční plán přesně odpovídá integrovanému přístupu, který je 
uplatňován v rámci Integrovaného programu rozvoje zaměstnanosti 
MSPaktu. MSPakt tak splňuje všechny předpoklady stát se nosným pilířem 
pro regionální Společný akční plán na období 2014–2020 v oblasti za- 
městnanosti a trhu práce. Více informací o MSPaktu zaměstnanosti na 
www.mspakt.cz

Jan Beneš, výkonný manažer MSPaktu

MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT zaměstnanosti
se připravuje na nové plánovací období EU 2014-2020

Vystoupení Jiřího Kubeši, generálního ředitele Úřadu práce ČR, při pří- 
ležitosti prvního slavnostního setkání od podpisu Moravskoslezského 
paktu zaměstnanosti.

První slavnostní setkání od podpisu Moravskoslezského paktu zaměst- 
nanosti se uskutečnilo dne 19. dubna 2012 na Krajském úřadu MSK.
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VIA TECHNIKA začíná bilancovat

Roční projekt Krajské hospodářské komory MSK, který ukončí svoji 
realizační část 30. června 2012, už svým názvem - Via Technika - vypovídá 
o tom, že je zaměřen na oblast techniky, konkrétně na zkvalitnění 
technického vzdělávání, aktivní podporu odborných škol, propojení 
teoretické výuky s praxí a celkovou popularizaci technických profesí. 

V polovině května probíhalo druhé kolo přijímacích řízení na všech 
typech středních škol a mnozí žáci zvážili své možnosti při uplatnění na 
trhu práce a nakonec odevzdali svůj zápisový lístek na některou odbor-
nou školu technického směru. Již několik let klesá celkový počet i zájem 
žáků devátých tříd o střední odborné školy a řemesla, přestože je ze 
strany firem dlouhodobě avizován nedostatek kvalitních pracovníků          
v některých technických profesích, především z oblasti strojírenství, 
energetiky, elektrotechniky a informačních technologií. Počet absolventů 
středních technických škol zdaleka nedosahuje optimální výše a komora 
se právě prostřednictvím projektů a rozvíjením spolupráce mezi školami 
a podniky snaží v maximální možné míře podporovat rozvoj technického 
vzdělávání a aktivně přispívat k postupnému zlepšování situace v této 
oblasti.

Od začátku realizace projektu bylo díky 60 akcím zapojeno více               
než 1500 osob (1400 studentů středních technických škol a 110 peda- 

gogů). Přes čtyři stovky studentů se zúčastnily klíčové aktivity č. 2 - Od- 
borné exkurze, kdy navštívili provozní části v některém ze spolupracu-
jících podniků, například ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., 
společnosti ze skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VÍTKOVICE 
HEAVY MACHINERY, a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.), STEEL-
TEC CZ, s.r.o., Huisman Konstrukce, s.r.o., ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice 
- ČEZ, a.s., INTOZA, s.r.o., Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., 
PLAKOR CZECH, s.r.o., nebo LIFTCOMP, a.s.

K dalším aktivitám projektu patří Firemní prezentace (představení firmy, 
profesí a její výrobní činnosti ve škole), Den s manažerem (pracovní den 
strávený studentem v podniku po boku členů vedení firmy a následná 
prezentace spolužákům), Studentské projekty pro vybrané studenty          
3. a 4. ročníků (oborné práce zpracované pod dohledem odborníků), 
Prezentace podnikatelského prostředí a podmínek trhu práce (přednášky 
na školách s využitím aktuální Socioekonomické analýzy trhu práce            
v Moravskoslezském kraji) a také odborné stáže pro pedagogy. 

Jedním z cílů projektu je motivovat žáky nejen k výběru technického 
oboru, ale také k tomu, aby obor úspěšně vystudovali a v budoucnu          
v něm setrvali, popřípadě aby pokračovali ve studiu na vysoké škole. 
Podle dostupných údajů totiž přes 40 % absolventů středních škol 
zaměřených na elektrotechniku, telekomunikace a výpočetní techniku 
pracuje mimo vystudovaný obor. Věříme, že mezi žáky, kteří se zúčastnili 
aktivit projektu, jsou právě ti, kteří jsou přijati ke studiu na technické 
škole, nebo se na ni budou v příštích letech hlásit.

Pavlína Břežná

Regionální exportní místo CzechTrade       
a Centrum mezinárodního obchodu, pů- 
sobící při Krajské hospodářské komoře 
Moravskoslezského kraje, pořádá v sou- 
ladu se svým posláním řadu akcí, které 

jsou v dostatečném předstihu avizovány na www.khkmsk.cz

Například v dubnu proběhl v Ostravě seminář Marketingové strategie na 
zahraničních trzích, který seznámil účastníky s tvorbou marketingových 
průzkumů, tvorbou analýz a přípravou taktických plánů při ´dobývání´ 
cizích trhů. Marketingové strategie byly autorem kurzu Karlem Havlíč- 
kem aplikovány na rozhodující světové destinace - Čínu, Indii, Jižní Koreu, 
Japonsko, Vietnam, Izrael, Rusko, JAR, Brazílii, Mexiko, USA a EU. Jednot-
livá teritoria byla prezentována s ohledem na jejich pozitivní i negativní 
stránky a šanci na těchto trzích uspět s ohledem na jejich kulturní, ná- 
boženské a politické faktory, technologickou a ekonomickou vybavenost. 
Důraz byl věnován především praktickým aplikacím, vycházejícím z mo- 
derní koncepce marketingového a obchodního řízení, s důrazem na tvor- 
bu marketingových strategií.

Seminář lektoroval Karel Havlíček, generální ředitel společnosti SINDAT. 
Tato společnost řídí majetkové účasti skupiny výrobních a výzkumných 
podniků. Karel Havlíček spolupracuje s akademickou a zaměstnavatel- 
skou sférou, je děkanem Fakulty ekonomických studií VŠFS a předsedou 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Seminář byl 
firmami hodnocen velmi pozitivně. V druhé polovině roku 2012 je 
plánován další seminář s tímto zkušeným lektorem, který se tentokrát 
zaměří na obchodní strategie.

Připravujeme:
Exportní konzultace
 Konzultace s ředitelkou zahraničních kanceláří CzechTrade v Beneluxu 

- 20. června 2012

Kontaktní osoba:
Monika Němcová
Regionální exportní místo CzechTrade, Krajská hospodářská komora MSK
tel. 597 479 322, 724 613 973, e-mail: ostrava-czechtrade@komora.cz
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Zvyšováním odborných kompetencí zaměstnanců k vyšší efektivitě dopravních firem

Podnikatelé s méně než 1251 zaměstnanci mají možnost získat dotaci         
z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). V rámci realizace 
projektu Specializované výstavy a veletrhy v zahraničí (SVV) lze z do- 
tace proplatit až 100 % způsobilých výdajů (maximálně do výše 120 tisíc Kč 
na jednu akci a účastníka). Způsobilými výdaji jsou pronájem výstavní plo- 
chy, registrační poplatek a zápis do výstavního katalogu, základní vybavení 
stánku (nábytek, podlaha a její krytina, zastřešení, osvětlení, vzduchotech-
nika, prvky požární prevence), technický návrh, pronájem, instalace a de- 
montáž expozice, technické zabezpečení (elektrická energie, voda, úklid)     
a grafický návrh expozice. Tuto dotaci nelze kombinovat s jinými veřejnými 
podporami. Pokud se tedy podnikatel zúčastní stejného veletrhu v rámci 
České oficiální účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahra- 
ničí, nebo využije dotaci z programu Marketing OPPI, nebude mu dotace      
z projektu SVV proplacena. Žadatelem mohou být firmy z oboru těžby, 
stavebnictví, ICT, zpracovatelského průmyslu, výroby a rozvodu elektřiny, 
plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, architektonické a inženýrské čin- 
nosti či výzkumu a vývoje. Více informací poskytuje a přihlášky přijímá 
Hospodářská komora ČR: 
http://www.komora.cz/podpora-exportu-a-zahranicni-vztahy/ 
veletrhy-a-vystavy-v-zahranici/informace-o-projektu-1/ 
informace-o-projektu-2/informace-o-projektu/

Jedním z nejrozsáhlejších projektů, které KHK MSK dosud realizovala, je 
projekt TIR - vzdělávání zaměstnanců firem v odvětví dopravy, díky 
němuž mohlo být od začátku loňského roku podpořeno celkem 61 
členských firem podnikajících v této sféře.  Pro zvýšení jejich konkuren- 
ceschopnosti byl pečlivě připraven rozsáhlý balíček odborných školení, 
jehož absolvováním si zaměstnanci dopravních firem zvyšují svou kvalifi- 
kaci a rozšiřují znalosti a dovednosti upotřebitelné v praxi tak, aby jejich 
práce byla co nejefektivnější. O prospěšnosti těchto akcí svědčí i fakt, že 
na začátku roku 2012 projevili zájem o účast na aktivitách projektu 
rovněž další členové komory a přibylo tak pět nově zapojených firem.

S velkým ohlasem se setkávají i úspěšně se rozbíhající kurzy pro servisní 
techniky, opraváře, ale také vedení dopravních firem. Své odborné 
kompetence tak v současné době zvyšují nejen řidiči, ale kromě výše 
uvedených profesí i dispečeři, členové středního managementu, ekono-
mové či administrativní pracovníci. Možnosti zdokonalovat své kompe-
tence v průběhu trvání projektu využilo již více než 2700 osob, které 
absolvovaly alespoň jeden z nabízených kurzů. V letošním roce je nabíd- 
ka školení rozšířena také o kurzy měkkých dovedností a jazykové kurzy.  
Projektový tým se snaží zapojeným podnikům vyjít vstříc nejen širokou 
nabídkou akcí v oblasti profesního vzdělávání, ale, je-li to v rámci projektu 
možné, vytváří kromě již nabízených programů také odborná školení šitá 
přímo na míru konkrétním firmám či specifickým požadavkům. 

K nejúspěšnějším akcím patří například intenzivní třídenní kurz francouz-
ského jazyka, jehož program byl přímo vytvořen pro specifické potřeby 
dopravních firem, které se začínají orientovat na podnikání ve frankofon-
ních zemích. V rámci jednotlivých bloků připravených pro úplné začá- 
tečníky si tak účastníci praktickou formou na příkladech každodenní 
komunikace osvojili základní slovní zásobu, pravidla správné výslovnosti 

a fráze použitelné při pravidelném jednání s francouzsky mluvícími ob- 
chodními partnery. Zábavnou a poutavou formou se také dozvěděli mno- 
ho užitečných zajímavostí, týkajících se reálií, národních zvyklostí a specifik 
při jednání s občany frankofonních zemí. Absolventi kurzu byli s průběhem 
i výsledkem jazykového proškolení velmi spokojeni. Ocenili jak organizační 
zajištění, tak odbornou náplň kurzu i profesionalitu lektorky a vyjádřili 
spokojenost s tím, že nově nabyté znalosti mohou okamžitě uplatnit a dále 
prohlubovat při své práci. V budoucnu by další podobný kurz vřele uvítali, 
a proto na základě předběžně zjištěného zájmu všech zapojených firem 
proběhnou obdobné akce i v anglickém a německém jazyce.

Hana Simonová
Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím  Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Obchodní mise podnikatelů 
Moravskoslezského kraje do Ruska
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje v úzké spo- 
lupráci s Moravskoslezským krajem a s Obchodní a průmyslovou 

komorou ve Vologdě orga- 
nizovala ve dnech 14. až 17. 
května 2012 misi morav- 
skoslezských podnikatelů do 
partnerské Vologdské oblas- 
ti. Mise byla spojena s dvou- 
strannými jednáními firem        
a exkurzemi do průmyslo- 
vých parků.  Zúčastnily se jí 
firmy z oborů výroby ná- 
bytku, ochranných systémů, 
stavebnictví, letectví a lázeň- 
ství. České firmy se setkaly 
téměř s dvaceti ruskými fir- 
mami, se kterými projedná- 

valy možnost navázání dlouhodobé spolupráce.

Kontakty:
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Eva Šimečková, Natálie Šitavancová a Markéta Hippmannová 
een@khkmsk.cz, tel.: 597 479 330, 328, mobil 602 429 609
www.khkmsk.cz, www.enterprise-europe-network.cz
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
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Chystáte se na zahraniční veletrh?
Nechte si z dotací EU proplatit náklady
spojené s vaším výstavním stánkem!



Legislativní novinky 
Výběr hlavních změn právních předpisů
1. REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA
Nové soukromé právo představuje přelomovou změnu v našem právním 
řádu jak z hlediska koncepce právní úpravy, tak i po stránce obsahové či 
věcné a ve značné míře i terminologické. 
  
Vzhledem k rozsahu i jen zcela stěžejních změn však nelze v tomto 
dokumentu poskytnout ucelený přehled nové úpravy. Proto - současně     
i s přihlédnutím k tomu, že účinnost rekodifikace byla stanovena ´až´        
k 1. lednu 2014 - se nyní omezujeme na stručnou základní informaci.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  („NOZ“)
Nový občanský zákoník je pojat jakožto obecný kodex soukromého 
práva, tzn. soustřeďuje rozhodující množství norem vztahujících se k sou- 
kromoprávním záležitostem společným všem osobám (tedy fyzickým         
i právnickým), k věcem a k právním jednáním. Zahrnuje rovněž úpravu 
rodinného práva, obsaženou dosud v samostatném zákoně o rodině, 
obecnou úpravu postavení právnických osob a korporací, úpravu cen- 
ných papírů a nekalé soutěže a zejména jednotnou, resp. jedinou úpravu 
smluvního práva, která bude aplikována i na závazkové vztahy při pod- 
nikatelské činnosti.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)
Druhá část rekodifikace zahrnuje pouze regulaci obchodních společností 
a družstev. Neopakuje pravidla obsažená již v NOZ, ale doplňuje je             
s ohledem na specifika podnikatelské činnosti. Jedním z hlavních rysů 
nové úpravy je vyšší míra uvolnění pravidel s cílem neomezovat pod- 
nikání, pokud k tomu není zvláštní důvod (ochrana věřitelů, menšinových 
společníků apod.). Zákon vychází striktně ze zásady ´co není zakázáno, je 
dovoleno´. 

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Změna pojetí NOZ si vyžádala i změnu úpravy vztahů s cizím prvkem. Do 
zákona byla vedle vlastních kolizních norem zařazena i úprava procesní 
problematiky, tedy zvláštností řízení s cizím prvkem.

2. PRACOVNÍ PRÁVO
Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při 
posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se 
předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž ne- 
moc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského 
posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).

Vydání nové vyhlášky bylo vyvoláno přijetím nového zákonného rámce - 
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách - jako sou- 
části zdravotnické reformy. Oproti dosavadní úpravě již vyhláška neobsa-
huje povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců ani poskytovatelů pří- 
slušných zdravotních služeb, neboť tato problematika je zahrnuta přímo 
do zákona. Předmětem úpravy je zejména stanovení územní příslušnosti 
zdravotnických zařízení v oboru pracovního lékařství, náležitosti posudku 
o nemoci z povolání a stanovení okruhu osob, kterým je nutno předat 
posudek o uznání, příp. neuznání nemoci z povolání (včetně zaměstna- 
vatele). Vyhláška nabyla účinnosti 1. dubna 2012. 
   
Bližší a podrobnější informace o legislativních novinkách naleznete na 
stránkách www.ksb.cz. Průběžně informace o důležitých změnách 
ohledně práva nově naleznete rovněž na stránce www.patria.cz/pravo. 
Uvedený prestižní zpravodajský server díky novému společnému pro- 
jektu KŠB a Patria Finance přináší každodenně nejen novinky ze světa 
financí a trhů, ale i právní témata pohledem byznysu.
Zdroj: Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Katastr nemovitostí: praktické změny k lepšímu?
Od Nového roku se na katastru nemovitostí potkáváte s významnými 
změnami. Týkají se například formulářů pro zahájení vkladového řízení, 
takzvaných poznámek spornosti nebo dvojnásobně vyššího poplatku za 
návrh na vklad. Stručná novela měla za cíl odstranit některé reálné potíže 
z minulosti. Od roku 1994, tedy po 18 letech, došlo poprvé ke zvýšení 
správního poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí, a to z dří- 
vějších 500 Kč na tisícikorunu. Obdobně jako v případě zápisů do ob- 
chodního rejstříku zavedla novela formuláře pro zahájení vkladového 
řízení. Snahou je zajistit jednotnost podávaných návrhů, jejich pře- 
hlednost a srozumitelnost. Formuláře mají pomoci snížit chybovost 
podání katastrálním úřadům. Spolu s možností jejich podávání v elektro- 
nické podobě to přispěje k urychlení vkladového řízení. Formuláře je 
možné používat od 1. ledna letošního roku, přičemž od 1. ledna 2013 již 
bude jejich používání povinné bezvýjimečně. Vzory formulářů stanoví 
vyhláškou Český úřad zeměměřičský a katastrální a k dispozici jsou na 
stránkách www.cuzk.cz. K návrhu na vklad už nadále není nutné před- 
kládat výpis z obchodního rejstříku, pokud je možné potřebný údaj zjistit 
dálkovým přístupem. Ruší se také povinnost předkládat nabývací listiny 
prokazující oprávnění nakládat s nemovitostí před 1. lednem 1993.

KRATŠÍ LHŮTA NA ŽALOBU
Novela také zkrátila oproti obecné právní úpravě lhůtu pro podání 
žaloby proti zamítavému rozhodnutí katastrálního úřadu ze 60 na 30 
dnů, a to za účelem urychlení navazujících řízení.

Pokud je žaloba podána, řízení se přerušují do dne, kdy je příslušnému 
katastrálnímu úřadu doručeno pravomocné rozhodnutí soudu ve věci 
vkladu. 

Katastrální úřady nově při zápisu záznamem zjišťují, zda předložená 
listina navazuje na dosavadní zápisy v katastru. Tím má být zabráněno 
publikaci duplicitních zápisů vlastnictví v listech vlastnictví a zápis zá- 
znamem je proveden až v okamžiku, kdy je zřejmé, zda a komu svědčí 
zapisované právo. Pokud katastrální úřad zjistí, že předložená listina není 
způsobilá k vykonání zápisu záznamem, vrátí ji tomu, kdo ji předložil, 
nikoli už tomu, kdo ji vyhotovil. Zaveden byl nový institut ´poznámka 
spornosti´, kterou katastrální úřad do katastru zapíše na základě 
oznámení soudu o podané žalobě nebo doloženého návrhu žalobce. 

Vlastníkům nemovitostí je nově dána možnost výmazu starých zástav- 
ních práv převzatých z pozemkové knihy na základě vyvratitelné do- 
mněnky. Tato zástavní práva se dřívější právní úpravě nedařilo leckdy 
vymazat. Od 1. ledna 2012 katastrální úřad tato zástavní práva vymaže       
z katastru  nemovitostí záznamem na základě ohlášení vlastníka nemovi-
tosti, k níž je zaniklé zástavní právo zapsáno, sepsaného ve formě 
notářského zápisu. 

Darina Kovačíková, advokátka
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

pobočka Ostrava (www.ksb.cz)
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Ruský BUSINESS-DAY Ostrava 2012
Prestižní konference zahajující cyklus akcí k výročí 

90 let oficiálních česko-ruských obchodních vztahů (5. 6. 1922)
Clarion Congress Hotel

čtvrtek 21. června 2012 od 9.00 hodin
Téma Děláme byznys s Ruskem

Informace o ruském trhu, obchodní zvyklosti a specifika
Možnosti obchodní spolupráce ve Vologodské oblasti

Téma Pomoc oficiálních orgánů Ruské federace českým 
podnikatelům

Prezentace obchodního zastupitelství Ruské federace v Praze.
Role Obchodní a průmyslové komory RF v česko-ruské

obchodní výměně.
Téma Energie z Ruska, energie s budoucností!

Ruský plyn do českých podniků i domácností napřímo.
Sibiřské uhlí ve střední Evropě - fikce, nebo realita?

Akci organizují Velvyslanectví Ruské federace v České republice, Honorární 
konzulát Ruské federace v Ostravě, Rusko-české vědecké a kulturní fórum      
a Agentura pro regionální rozvoj Ostrava; spolupracují KHK MSK a Sdružení 
pro rozvoj MSK. Konference je podporována Moravskoslezským krajem          
a statutárním městem Ostravou v rámci Dnů Ruska v Ostravě.

www.dnyruska.cz                    www.arr.cz                                                                           
                generální partner:

Ostrava má unikátní mobilní měřicí laboratoř!  
V polovině dubna představila společnost VVUÚ společně s Bez- 
pečnostně technologickým klastrem (BTK) zcela unikátní měřicí 
mobilní laboratoř! Měřicí vůz imisí v hodnotě zhruba deseti 
milionů korun dokáže nejen přesně měřit imise v průběhu celého 
dne, ale je schopen také odebírat vzorky pro laboratorní rozbory, 
mapovat meteorologické parametry a dokonce má zabudovaný       
i čítač dopravy. „Chceme, aby tato unikátní mobilní laboratoř po- 
máhala v boji proti znečištěnému ovzduší,“ říká Libor Štroch, ředitel 
společnosti VVUÚ, a. s., a zároveň viceprezident a člen výkonné 
rady BTK. Mobilní měřicí laboratoř bude schopna nejen odhalit 
znečištění, ale z velké části i identifikovat jeho původ, a to jak             
z velkých průmyslových zdrojů, tak malých lokálních topenišť.           
V budoucnu bude monitorovat rozptylové podmínky na Ostravsku, 
případně i v okolí. Jde o špičkově vybavený vůz s nejvyspělejšími 
technologiemi. Stanice standardně měří koncentrace plynných             
i tuhých emisí, součástí je i plynný chromatograf. Je vybavena              
i přístroji na měření meteorologických jevů, protože i na nich jsou 
rozptylové podmínky závislé. Mobilní měřicí laboratoř by v budou- 
cnu měla pomoci nalézt odpověď na otázku, na níž se neshodnou 
ani vědci, a to, zda se na znečištění ovzduší podílí větší měrou 
průmysl, doprava či lokální topeniště. „Nyní pracujeme na akredi-
taci pro tuto laboratoř, certifikát bychom mohli získat koncem 
roku. Pak již bude možné výstupy naměřených hodnot považovat 
za věrohodné, porovnávat s jinými laboratořemi a použít například                
i v legislativním rámci,” dodává Libor Štroch, podle něhož by služeb 
laboratoře mohly nejvíce využívat především obecní úřady, ale také 
průmyslové podniky, které budou chtít zjistit, kolika procenty se 
právě ony na znečištění ovzduší podílejí.
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JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO
poradí nejen s podnikáním v Evropské unii
Chystáte se nabídnout svůj um, zkušenosti a třeba i práci svých rukou        
v zahraničí? Na Živnostenském úřadě v Ostravě funguje Jednotné kon- 
taktní místo (JKM), kde lze jednoduše získat potřebné informace o pod- 
nikání v Evropské unii. JKM poskytuje například informace o dokladech, 
které je potřeba vyřídit, či o kontaktech na instituce, kam se má podnika-
tel obrátit. Poradí také s administrativou, která musí předcházet samot-
nému podnikání v zahraničí. 

Vstřícnost, ochota a užitečné informace JKM pomohly i zedníkovi Petru Š. 
V České republice podnikal více než patnáct let. Jeho známí již na zku- 
šenou v zahraničí byli a jemu se tato myšlenka zamlouvala také, nicméně 
neměl odvahu udělat první krok. Nejistý byl hlavně kvůli složitému 
zjišťování informací a vyřizování dokumentů, které by musel podstoupit. 
Dnes již ovšem - díky návštěvě Jednotného kontaktního místa v Ostravě 
- velmi úspěšně podniká v Německu. 

I vy můžete kontaktovat JKM a získat informace nejen o podnikání              
v Evropě a v ČR, ale také o uznávání kvalifikací a vysílání pracovníků. 
Dozvíte se, kam se obrátit v případě problému se zahraničním úřadem 
nebo v případě potřeby řešení sporů. Zjistíte také, kde se informovat 
ohledně podmínek zaměstnávání osob a požadavků na výrobky, které 
chcete distribuovat na vnitřní trh Evropské unie.

Pracovníkům Jednotného kontaktního místa můžete položit své dotazy 
osobně na Živnostenském úřadě Magistrátu města Ostravy, telefonicky 
na čísle +420 599 443 148 nebo elektronickou poštou na adrese 
jkm@ostrava.cz. Více informací najdete i na www.ostrava.cz
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Zkušební laboratoř BTKlastru, o. s.

MĚŘENÍ IMISÍ

Zkušební laboratoř, Bezpečnostně technologický klastr, o. s. 
Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: +420 597 329 101

e-mail: info@btklastr.cz, www.btklastr.cz

MĚŘENÍ IMISÍ 
 prachové částice tuhé znečišťující látky (TZL)

- frakce PM10, PM4, PM2,5, PM1
 oxidy dusíku - NOx, NO, NO2

(oxidy dusíku, oxid dusnatý, oxid dusičitý)
 oxidy síry - Sox
 ozón - O3
 oxid uhelnatý - CO
 dioxiny (perzistentní organické látky)

- PCDD/F, PAU, PCB
 stanovení BTX - benzen, toluen, xylen
 těžké kovy - např. As, Hg, Cd, Tl
Měření je kontinuální a v chromatografickém režimu

Pro následný laboratorní rozbor:
 odběr vzorků TZL
 odběr vzorků vzdušiny 

Meteorologické parametry:
 intenzita slunečního záření
 směr větru
 rychlost větru
 množství srážek
 barometrický tlak
 teplota

Čítač dopravy


