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Závěr letošního roku nás, jak to bývá obvyklé, překvapil a mnohé i zaskočil. 
Pevně věřím, že se nám podaří překonat všechny nástrahy, vše dokončit, 
jak se má, uchránit si zdraví a najít sílu na šťastný vstup do roku 2013. 
Dovolte mi zamyslet se nad letošním rokem, který pro nás všechny 
rozhodně nebyl lehký a, bohužel, v mnohém jsme museli snášet nejen 
rozmary počasí, ale i politiků, což způsobuje značnou nestabilitu podnika-
telského prostředí, veřejné správy, 
ale i společenského života.

Jelikož letošní rok byl opět volební, 
zkusím malou osobní úvahu. Zajisté 
není lehké vládnout na jakéko-         
liv úrovni v České republice, navíc      
s „podporou“ Bruselu, kde adminis-
trativa EU nechce vnímat realitu 
současné doby a řeší neustále své 
„zásadní problémy“, nikoliv pros- 
peritu EU.

Jsem dalek toho, že současná vláda 
dělá vše dobře a ve prospěch lidu 
České republiky. Vždy jsem si ale myslel, že kandidáti do voleb vstupují se 
svým programem, s cílem volby vyhrát a program realizovat. Toto se 
samozřejmě všem podařit nemůže. Vznikají vlády a opozice, zvolené a se- 
stavené na celé příští období. Nepochybuji, že celý proces je demokratický. 
Je naprosto férové po volbách přiznat, kdo je vítěz a kdo je poražený, jsem 
přesvědčen, že oba tábory musí udělat vše pro to, aby Česká republika, 
kraje, města a obce byly řádně spravovány po celé volební období. 
Naprosto nemohu souhlasit s tím, že prvořadým cílem opozice je usilovat 
o svržení vlády a o konání nových voleb. Rovněž není možné zpo- 
chybňovat předešlé volby na jedné úrovni, výsledky voleb na jiné úrovni. 
Taková pravidla neexistují.

Dovolím si poprosit všechny řádně zvolené politiky na všech úrovních, aby 
začali respektovat realitu a vládli nikoliv ve svůj prospěch, ale ve prospěch 
naší republiky v intencích výsledků příslušných voleb. Prosím, usilujte o na- 
vrácení slušnosti, odpovědnosti a sebekázně do politiky a nesnažte se 
občany zatěžovat víc, než je nezbytně nutné. Věřte mi, jiná cesta v demo- 
kracii není a totalitu snad nechceme. Přes tento obecný exkurz do politiky 
se vrátím k výsledkům krajských voleb. Na tomto místě chci jménem všech 
členů Sdružení, ale i všech členů KHK MSK poblahopřát zvoleným zastu- 
pitelům a zejména novému vedení Moravskoslezského kraje v čele                 
s panem hejtmanem Miroslavem Novákem. Těm, kteří budou vládnout, 
chci popřát dostatek síly a odvahy k řešení velmi složitých problémů, jež       
v Moravskoslezském kraji pravděpodobně nastanou. Nečeká nás lehké 
období, řešení vidím v účinné komunikaci, partnerství, ale i ve vzájemném 
respektu mezi veřejným a soukromým sektorem. Věřím rovněž, že krajská 
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opozice bude konstruktivní, ale i tvrdá s cílem podporovat prosperitu re- 
gionu. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je připraveno ke 
spolupráci se všemi, kterým prosperita našeho kraje není cizí. V průběhu 
letošního roku došlo i ke změnám ve Sdružení. Dlouholetý generální 
ředitel Sdružení Miroslav Fabian ukončil svou činnost ve Sdružení a dal se 
na politickou dráhu. Tímto chci Mirkovi Fabianovi nejen jménem svým, ale 

i všech členů Sdružení poděkovat za jeho kvalitní          
a obětavou práci a popřát mu hodně úspěchů jako 
místostarostovi města Studénky. K další změně došlo 
ve výkonné radě, ze které odešel dlouholetý viceprezi-
dent Sdružení Pavel Vítek. Rovněž jemu patří velký dík 
za jeho práci, zejména ve vedení dopravní sekce             
a řady lokálních sdružení pro výstavbu dopravní 
infrastruktury. Přejeme Pavlu Vítkovi hodně zdraví, 
pohody a úspěchů v dalším životě. Jak lidé odcházejí, 
tak přicházejí noví. Od 1. ledna 2013 nastoupí jako 
nová ředitelka Sdružení paní Kateřina Huvarová. Její 
představení najdete na čtvrté straně zpravodaje. 
Věřím, že Rada Sdružení vybrala dobře a že paní 
Huvarová přinese řadu nových podnětů a stane se 

úspěšnou ředitelkou. K tomu jí přejeme hodně úspěchů. V neposlední řadě 
musím poděkovat Pavlu Santariusovi, který byl téměř celý letošní rok po- 
věřen řízením výkonného aparátu. Své role se zhostil dobře a patří mu za 
to poděkování. Pan Pavel Santarius zůstává členem výkonného aparátu.

Závěrem mých úvah a informací si dovolím poděkovat všem členům Sdru- 
žení, funkcionářům i výkonnému aparátu Sdružení za odvedenou práci a za 
zájem a podporu v naší činnosti. Totéž platí o hospodářské komoře,                
o dalších našich partnerech, ale také o všech ostatních v našem kraji, kteří 
přispěli k rozvoji a prosperitě kraje. Do závěru roku a hlavně do celého pří- 
štího roku přeji všem hodně trpělivosti, vytrvalosti, zodpovědnosti a osob- 
ní odvahu s nezbytnou dávkou štěstí, zdraví, osobní i rodinné pohody. 
Věřím v potenciál a sílu občanů a institucí v Moravskoslezském kraji k pře- 
konání nástrah příštího období. Buďme optimističtí, úspěch se dostaví!

Pavel Bartoš
prezident Sdružení pro rozvoj MSK, viceprezident HK ČR

Pracujme a buďme optimističtí, úspěch se dostaví

Daruj paletu cihel
Klub českých turistů prosí o pomoc při výstavbě Bezručovy chaty na Lysé 
hoře. Chata bude přesnou replikou stavby, která zde vznikla v letech 1933 
až 1935. V rámci akce Daruj paletu cihel mohou firmy i jednotlivci zakoupit 
paletu cihel a věnovat ji na obnovu Bezručovy chaty. Jedna paleta, na které 
je 80 cihlových tvárnic, má hodnotu 3700 korun. Tuto částku můžete 
poukázat na konto 330010033/5500, do poznámky vepište jméno dárce      
a heslo Paleta cihel. Každý dárce bude uveden na tabuli cti uvnitř chaty.



Komora vstoupí do roku
dvacátého výročí obnovení své činnosti
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V závěru října jsem se jako zástupce naší krajské hospodářské komory 
zúčastnil zahraniční studijní cesty po Severním Porýní-Vestfálsku. Cílem 
naší cesty bylo seznámit se s metodami, s jejichž pomocí se tento region 
vypořádává nejen se současnými problémy danými ekonomickou krizí, 
ale také s tím, co vše musí tato oblast se silnou hustotou průmyslu, 
především v podobě hutí a dolů, řešit například v oblasti zaměstnanosti, 
technického vzdělávání a životního prostředí. Tím vším se tato část 
Německa velmi podobá Moravskoslezkému kraji, proto byla zmíněná 
cesta pro náš kraj i Moravskoslezský pakt zaměstnanosti velmi inspirující. 

Motivující bylo také zblízka sledovat, jaký význam má ve své zemi německá 
hospodářská komora. I díky tomu, že členství je povinné a členem je každý 
podnikatelský subjekt od jednotlivců až po velké korporace, má komora       
v Německu velmi silné postavení a je lídrem podnikatelů při jednání s vlá- 
dou, kde velmi cílevědomě prosazuje zájmy všech svých členů. Kromě toho 
svou činností zastupuje například živnostenské úřady a obchodní rejstříky, 
má k dispozici štáby odborníků, kteří zajišťují členům komory veškeré 
potřebné služby. Významu komory v Německu odpovídá i fakt, že v čele 
oblastních komor stojí vrcholoví manažeři a majitelé velkých firem. 

Uvědomuji si, že postavení hospodářské komory nejen v Německu, ale 
například i v Rakousku je dáno mimo jiné i tím, že jde o subjekty s velmi 
pevnými kořeny rostoucími kontinuálně od druhé poloviny 19. století. 
Přestože historie Hospodářské komory ČR sahá také do tohoto období, 
například Okresní hospodářská komora v Opavě předloni oslavila 160. vý- 
ročí svého vzniku, vývoj však byl ve druhé polovině 20. století na čtyři 

desetiletí přerušen. Takovou časovou ztrátu a zpřetrhání historických vazeb 
lze nahradit jen velmi těžce. Přesto si troufám tvrdit, že Hospodářská 
komora ČR, která si v roce 2013 připomene – společně s naší krajskou 
hospodářskou komorou – dvacet let obnovení své činnosti, se své role 
ujala velmi dobře a úspěšně. Ostatně, podnikatelské subjekty Moravsko- 
slezského kraje i čtenáři Regionálního podnikatelského zpravodaje velmi 
dobře vědí, kolik seminářů, kurzů, vzdělávacích aktivit a kontaktních 
setkání i na mezinárodní úrovni Krajská hospodářská komora MSK pořádá, 
kolik služeb poskytuje. O tom, že jsou připravovány promyšleně a k aktuál-

ním tématům, svědčí i fakt, že o služby i veškeré aktivity komory je 
mezi podnikateli velký zájem. Pokud jde o registrované členství, 
nikoliv povinné, jež bylo uzákoněno v Maďarsku, i to vytváří 
kvalitní a funkční komorovou síť. Jen komora, která – stejně jako     
v jiných evropských zemích – zastupuje opravdu celou podnika-
telskou obec, může být silným partnerem pro jednání s vládou, 
což je přínosné především pro malé a střední podnikatele. 

To je však úvaha sahající do vzdálenější budoucnosti. Před námi je 
nový rok a s ním úkoly nové i ty, které pokračují. K nim patří 
podpora technického vzdělávání i exportních aktivit, zvyšování 
zaměstnanosti, zlepšování podmínek pro život v tomto regionu 
apod. Na tom všem se Krajská hospodářská komora MSK podílí 
ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 
Jsme připraveni spolupracovat s vedením kraje a společně na- 
plňovat strategii rozvoje regionu. A tak zbývá jediné: popřát nám 
všem úspěšný rok 2013!

Jan Březina
předseda představenstva

Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

II. přeshraniční hospodářské fórum
Česko-polská obchodní komora zorganizovala II. přeshraniční hospodář- 
ské fórum, které proběhlo 22. října v polském Těšíně.  Pozvaní hosté hovořili 
například o perspektivách česko-polské spolupráce v období krize, projed-
návali témata vzdělávání v regionu a měli také příležitost konzultovat své 
názory s obchodními rady obou zemí a polskými i českými odborníky          
z oblastí práva a daní. „Příjemně mne překvapila hojná účast podnikatelů 
z obou stran hranice,“ komentuje akci Jan Březina, předseda představen- 
stva KHK MSK, a dodává, že ho zaujaly připomínky z obou stran, které se 
týkaly například byrokracie při zakládání firem i faktu, že zatímco na české 
straně hranice aktivně podniká řada polských podnikatelů, české firmy už 
tak na druhé straně hranice aktivní nejsou.

Kazašsko-české podnikatelské fórum
U příležitosti státní návštěvy prezidenta Kazašské republiky pana Nursul-
tana Nazarbajeva, který do Prahy přijel v doprovodu představitelů 
významných kazašských podniků, se 24. října konalo Kazašsko-české 
podnikatelské fórum. „Setkání se zúčastnili i zástupci firem z Moravsko- 
slezského kraje, i když zdaleka ne v takovém počtu, jaký bychom si 
představovali,“ konstatuje předseda představenstva KHK MSK Jan Březina. 
„Proto jsme ve spolupráci se Společenstvím průmyslových podniků Mo- 
ravy a Slezska pozvali kazašské podnikatele do našeho regionu, abychom 
mohli detailněji probrat varianty spolupráce a seznámit je s možnostmi 
našeho kraje.“

V rámci konference TRANSPORT byla podepsána deklarace mezi hospodářskými usku- 
peními Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávného kraje požadující urychlení 
propojení od polského Opole přes Krnov, Opavu, Ostravu, Havířov a Třinec až do sloven-
ské Žiliny. Více na str. 8.



„Chci naplňovat svou vizi,“ říká Kateřina Huvarová, 
ředitelka Sdružení pro rozvoj MSK
Od 1. ledna 2013 bude funkci ředitelky Sdružení pro rozvoj Morav-  
skoslezského kraje zastávat Kateřina Huvarová, které jsme se      
mimo jiné zeptali, jak vnímá činnost Sdružení, jeho význam pro kraj 
i aktivity, které rámec regionu přesahují.

“S činností Sdružení jsem se setkávala ze- 
jména po dobu mé profesní praxe ve 
veřejné správě. Pravidelně jsem se účastnila 
Kongresu starostů a primátorů nebo mezi- 
národních konferencí, což bylo velmi pří- 
nosné. Se Sdružením jsem spolupracovala       
i při řešení problémů spojených s ukonče- 
ním vagonové výroby ve Studénce a při 
zpracování Programu rozvoje města Studé-
nky a jeho koordinace s prioritami kraje, 
např. v oblasti infrastrukturní. Činnost Sdru- 
žení považuji dlouhodobě za významnou,      
a to ve vztahu k prosperitě a budoucnosti 
Moravskoslezského kraje. Proto silně vní- 
mám potřebu udržet a posilovat postavení 
Sdružení jako důležitého partnera Morav- 
skoslezského kraje. Koordinaci prosazování 
regionálních priorit v republikových a mezi- 
národních souvislostech považuji za nemé- 
ně důležitou.”

Jaká je vaše vize činnosti Sdružení v ná- 
sledujících letech? Kam by podle vás 
mělo směřovat, na co se soustředit? 

“Svou vizi jsem představila v Návrhu koncepce další 
činnosti Sdružení, kterou jsem předložila Radě Sdružení 
jako podklad k rozhodování o jeho budoucím řediteli,      
a ve své činnosti ji hodlám naplňovat.  Mým cílem bude, 
aby Sdružení nadále bylo významným subjektem v kraji 
s celostátním i mezinárodním přesahem své činnosti, 
prosazujícím zájmy svých členů a zajišťujícím v rámci 
svých možností co nejširší podporu priorit kraje. Za 
podstatné považuji zejména napojení infrastruktury 
kraje na mezinárodní dopravní síť, snižování znečištění 
ovzduší, energetickou a surovinovou soběstačnost kraje, 
zvýšení účinnosti vědy, výzkumu a odborného vzdě- 

lávání a zlepšení spolupráce v rámci přeshraničních euroregionů. 
Včetně zlepšování pozitivního pohledu na Moravskoslezský kraj, což 
zdůrazňuji.” 

Sdružení úzce spolupracuje s Krajskou hos- 
podářskou komorou MSK. Co soudíte o pří- 
nosu této kooperace pro Sdružení i pro kraj? 

“Kooperaci Sdružení s Krajskou hospodářskou 
komorou Moravskoslezského kraje vnímám do 
budoucna pro prosazování společných zájmů         
a priorit zejména podnikatelské sféry v rámci 
rozvojové strategie kraje jako již osvědčenou a ne- 
zbytnou. V budoucnu bych ve spojení s Krajskou 
hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, 
Moravskoslezským krajem, ale i dalšími partnery 
ráda napomohla zlepšení diskuse s poslanci, se- 
nátory, europoslanci, členy poradních orgánů 
vlády apod., s cílem prosazovat priority našeho 
kraje. Za samozřejmé při tom považuji průběžnou 
komunikaci se členy Sdružení a respektování jejich 
společných zájmů.”  

Lenka Gulašiová
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Zasedání Rady Sdružení
Dne 1. října 2012 proběhlo v Karviné jednání Rady Sdružení pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje. Na programu byl kromě jiného 
projednáván současný stav tvorby a schvalování Aktualizace státní 
energetické politiky a Surovinové politiky a připravované změny             
v Horním zákoně, které vedou k omezení využívání ložisek nerostů 
v ČR. Rada dále schválila usnesení k podpoře napojení Moravsko- 
slezského kraje na vodní cestu a rozhodla o ocenění Za přínos           
k rozvoji Moravskoslezského kraje, které uděluje Sdružení společ- 
ně s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje. 
Ocenění budou slavnostně předána 12. prosince 2012 v rámci         
13. ročníku vánočního koncertu Region pro sebe. 

Železniční muzeum moravskoslezské 
zahajuje činnost
V září bylo do rejstříku obecně prospěšných společností zapsáno Železniční 
muzeum moravskoslezské. Historie železnice, železniční techniky, staveb       
a kolejových vozidel je v našem kraji mimořádná a železniční doprava je 
nadále perspektivní součástí jeho rozvoje. To můžeme např. vidět i na 
tradičním veletrhu železniční techniky CZECH RAILDAYS v Ostravě nebo 
jako cestující ve vlakových jednotkách či tramvajích v tomto kraji vy- 
ráběných. Do velmi zajímavé historie přitom můžeme nahlédnout např. ve 
Vagonářském muzeu ve Studénce, které patří k významným technickým 
památkám kraje, nebo postupně v Železničním muzeu moravskoslezském, 
které zahajuje svoji činnost v železniční stanici Ostrava – střed.

Miroslav Fabian

Kateřina Huvarová vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor ekonomika 
průmyslu. Svou profesní praxi zahájila v moravskoslezské Vagónce Studénka. Poté po- 
stupně zastávala funkci ekonomky a zástupkyně ředitele Středního odborného učiliště 
strojírenského ve Studénce a ekonomky a zástupkyně ředitele společnosti Městské inže- 
nýrské sítě Studénka, a. s. V posledních 14 letech pracovala ve veřejné správě, 4 roky byla 
starostkou města Studénky, 4 roky tajemnicí Městského úřadu Studénka a téměř 6 let 
tajemnicí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Není členkou žádné 
politické strany. Ona sama říká: „Domnívám se, že v nové funkci budu moci využít mnoho 
zkušeností z mých předchozích působišť. Zejména pak při zpracování, prosazování             
a naplňování územních rozvojových strategií, projektovém řízení, financování z evrop- 
ských fondů, zkušenosti organizační a vyjednávací.“ 



Vedeni snahou o zvyšování konkurenceschopnosti a naplňování 
exportní strategie České republiky pro léta 2012 až 2020,             
s cílem maximálně využít synergií, které plynou z aktivit Krajské 
hospodářské komory Moravskoslezského kraje a České ex- 
portní banky k podpoře a  rozvoji českého exportu, dohodly se 
výše zmíněné instituce na memorandu o spolupráci.

Ke slavnostnímu podpisu dokumentu došlo v Ostravě 25. září        
v rámci tématu Konkurenceschopnost a průmysl konference 
Investment & Business Forum 2012. Předseda představenstva 
komory Jan Březina a generální ředitel ČEB Tomáš Uvíra slav- 
nostním podpisem stvrdili úzkou spolupráci, která mimo jiné 
spočívá v organizaci společných akcí – seminářů, konferencí, 
misí či v realizaci společných marketingových akcí a propagace 
služeb. Konkrétním projektem s „přidanou hodnotou“, který 
bude realizován počínaje rokem 2013, je vytvoření koncepce 
trvalé a systematické prezentace a edukace členských firem 
KHK ohledně výhod a možností realizace exportních aktivit. 
Pověření zaměstnanci komory budou proškoleni a připraveni        
k poskytování relevantních informací o aktivitách ČEB a jejích 
produktech a zároveň poskytování zpětné vazby pro ČEB o po- 
ptávce konkrétních firem.                                                     -Ha-

Tři roky působení Centra mezinárodního obchodu, které od počátku roku 
2010 provozuje krajská hospodářská komora, prokazují jeho účelovost      
a smysluplnost. Myšlenka systematicky podporovat rozvoj mezinárod-
ního obchodu se setkává u moravskoslezských firem především ze seg- 
mentu malého a středního podnikání s kladným ohlasem.  Svědčí o tom 
velký zájem o poskytované poradenské služby, o asistenci při hledání 
partnerů pro obchodní, výrobní či technologickou spolupráci (dvou- 
stranná kontaktní jednání, zajišťování přímých kontaktů) a také vysoká 
návštěvnost nejrůznějších akcí „vzdělávacího“ charakteru.

Pro rok 2013 připravuje komora sérii seminářů z oblasti zahraničního 
obchodu, tentokrát však ve formátu, který bude nabízet „interdiscipli- 
nární informace“ s účelovou dělbou témat. Účastníci obdrží komplexní zá- 
kladní informace jak o právních aspektech příslušných smluvních vztahů, 
tak i všech formalitách celního, obchodního nebo daňového charakteru. 
Připravovány jsou semináře s tematikou obchodování bez peněz, prodej 
zboží do zahraničí, nákup zboží v zahraničí, zušlechťovací styk (smlouvy 
o dílo) v mezinárodním obchodě a zahraniční obchod s vybranými 
výrobky podléhajícími spotřebním daním.

Novinkou mezi službami, které komora bude realizovat v rámci CMO          
v příštím roce, je individuální poradenství pro uzavírání smluv v mezi- 
národním obchodě. Počínaje 7. lednem 2013, a následně pak pravidelně 
každé druhé pondělí v měsíci v době od 9.00 do 15.00 hodin, budou mít 
zájemci o tuto službu možnost konzultovat konkrétní problematiku své 
firmy s právníkem Jiřím Babišem na úřadu Krajské hospodářské komory 
MSK. Hodinová konzultace bude členům hospodářské komory posky-
tována zdarma, firmám – nečleům za 200 Kč/hodina. Další následné 
právní služby budou zpoplatněny.                                                      -Ha-

Účast na konzultaci je nutné předem dohodnout na sekretariátu komory. 
Kontakt: Danuše Krečmerová
tel. 597 479 333, sekretariat@khkmsk.cz

Nová služba
Centra mezinárodního obchodu 

Ve středu 7. listopadu kraj navštívili zástupci firem z německé spolkové 
země Sársko. V hotelu Mercure proběhla dvoustranná jednání pře- 
vážně s regionálními firmami za účelem navázání dlouhodobé spolu- 
práce. Organizátory mise byla KHK MSK spolu s Kontaktním místem 
pro Ministerstvo hospodářství německé spolkové země Sársko v ČR. 
Dvoustranných jednání s firmami z Moravskoslezského a Žilinského 
kraje se zúčastnilo celkem 15 německých firem, jejichž zájem je sou- 
středěn především na těžební, automobilový, strojírenský, metalur-
gický, stavební a energetický průmysl. 

Německé podnikatele doprovázel Jörg Kugler, zástupce Ministerstva 
hospodářství, práce, energie a dopravy Sárska, Gerd Martin, vedoucí 
zahraničního obchodu pro střední a východní Evropu ze Sárského 
centra pro produktivitu a technologie, a Zdenek Lochmann, kontaktní 
osoba Ministerstva hospodářství Sárska pro ČR. Výše jmenované uvítal 
na půdě krajského úřadu 1. náměstek hejtmana Miroslav Novák, který 
ocenil zájem německých firem o hledání partnerů ke spolupráci právě 
v našem kraji. Zmínil také dosavadní úspěšné německé investice               
v tomto regionu a připomněl rovněž iniciativu Moravskoslezského 
kraje, Slezského vojvodství, Opolského vojvodství a Žilinského samo- 
správného kraje směřující k založení ESÚS TRITIA.

Vzhledem k tomu, že Sársko je členem podobného seskupení Grande 
Région, jehož členem je také například francouzský region Lotrinsko, 
dlouholetý partner Moravskoslezského kraje, nabízí se vzájemná spo- 
lupráce v hospodářství a v řadě dalších oblastí. Hosty zaujal také 
projekt superpočítače IT4Innovations, projevili zájem o spolupráci ne- 
jen mezi vědeckými kapacitami, ale také mezi firmami při praktickém 
využití jednoho z nejvýkonnějších počítačů ve střední Evropě. 

Podnikatelé ze Sárska
v Moravskoslezském kraji
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Průmyslová zóna Nošovice je podnikatelskou nemovitostí dvacetiletí
Myšlenka umístit v obci neda- 
leko Beskyd průmyslovou výrobu 
má hlubší kořeny. Původním zá- 
měrem bylo zřídit zde například 

továrnu na výrobu cihel. Na přelomu tisíciletí, v době ekonomické stability 
a rozmachu automobilového průmyslu, se nabízelo využít potenciál to- 
hoto území právě k výstavbě závodů se zacílením na oblast automotive. 
Tato představa dostala konkrétnější obrysy v roce 2005, kdy na základě 
zájmu korejského investora dala Vláda ČR tomuto projektu zelenou, a to 
včetně vyčlenění nezbytných finančních prostředků. Developerem a spolu- 
financovatelem akce se stal Moravskoslezský kraj, který záhy nato začal       
s komplikovaným procesem výkupu pozemků, jenž byl úspěšně dokončen 
v roce 2006. Z celkových 320 ha pozemků bylo 200 ha převedeno na korej- 
ského investora, na zbylém území vybudoval Moravskoslezský kraj nezbyt-
nou infrastrukturu, zahrnující terénní úpravy, stavbu protihlukového 
zemního valu, napojení lokality na silniční a železniční síť a vybudování 
okružní komunikace, stejně jako realizaci přeložek stávajících a vybudování 
nových inženýrských sítí.

Sériová výroba automobilů Hyundai byla po přibližně třech letech inten- 
zivních příprav spuštěna 3. listopadu 2008. V té době začalo v areálu 
průmyslové zóny pracovat zhruba 2300 zaměstnanců, největší část                 
z nich, asi 1800, v továrně společnosti Hyundai. Ostatní našli své uplatnění 
u subdodavatelských výrobních závodů umístěných přímo v areálu prů- 
myslové zóny Nošovice, a to ve společnosti HYSCO CZECH s.r.o., která 
dodává karosářské plechy pro montované automobily, ve společnosti 
Mobis Automotive Czech, jež zajišťuje předmontáž modulů (převodovka, 
zadní náprava, palubní deska, chladič), a ve společnosti Dymos Czech 

Republic, s.r.o., kde jsou vyráběny autosedačky. V září 2009 byla spuštěna 
druhá a o dva roky pozdějii třetí směna, čímž došlo k využití maximální 
kapacity závodu společnosti Hyundai. Od té doby je v průmyslové zóně 
zaměstnáno přibližně 4800 zaměstnanců. Za nemalý úspěch je pova- 
žováno to, že navzdory blízkosti Slovenské a Polské republiky našli v této 
průmyslové zóně zaměstnání především občané České republiky pocháze-
jící z našeho kraje (96 %). Význam společnosti Hyundai pro zaměstnanost 
v našem kraji dokládá i počet nově vzniklých nepřímých pracovních míst 
(tedy u subdodavatelů se sídlem mimo průmyslovou zónu Nošovice), 
jejichž počet je kolem 10 tisíc.

V Nošovicích se nyní ročně vyrábí 300 tisíc automobilů, které jsou expor-
továny do více než 50 zemí Evropy, severní Afriky, Blízkého východu, ale        
i do tak exotických míst, jako jsou francouzská zámořská území – ostrovy 
Guadeloupe, Martinik, Réunion nebo Nová Kaledonie. Výroba se dále 
soustředí na převodovky, kterých se zhotoví na 530 tisíc kusů a jsou 
používány nejen ve vozech Hyundai, ale i modelech značky KIA vyráběných 
v sesterské továtně poblíž slovenské Žiliny. Vyváženy jsou také do dalšího 
závodu společnosti Hyundai, jenž se nachází v Petrohradu.

Tyto výborné výsledky průmyslové zóny Nošovice v měřítku celé České 
republiky dokládá také 6. listopadu udělené první místo v mimořádně 
vyhlášené kategorii Podnikatelská nemovitost dvacetiletí, součásti soutěže 
Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku, vyhlašované Agenturou pro 
podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstvem průmyslu a ob- 
chodu ČR a Sdružením pro zahraniční investice – AFI. Moravskoslezský kraj 
si velmi váží tohoto ocenění, které průmyslová zóna Nošovice získala. Je to 
zároveň i ocenění práce všech, kteří se na její přípravě a realizace podíleli.
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Realizace dotačně podpořených projektů
Úspěšné žadatele z řad podnikatelů čekají po schválení další úkoly pro 
získání dotace. Mezi jinými i monitoring projektu, tzv. administrace pro- 
jektu, která zahrnuje zejména zpracovávání monitorovacích zpráv, žádostí 
o platbu a změn v projektu. V neposlední řadě sem také patří konzultace      
s poskytovatelem dotace, ať už se jedná o Úřad Regionální rady, CzechIn-
vest nebo Státní fond životního prostředí a další instituce.
  
Monitoring projektu probíhá v průběhu realizace projektu i po jeho ukon- 
čení. Schválení dotace neznamená její automatické proplacení na účet 
příjemce, ale poměrně náročnou a pečlivou práci ve fázi realizace projektu 
a úzkou součinnost s poskytovatelem dotace, která spočívá např. ve včas- 
ném odesílání monitorovacích zpráv, řádném výběru dodavatelů, do- 
kladování žádostí o platbu, hlášení změn v projektu apod. Důležité je splnit 
všechny povinnosti, které dle směrnic, příruček a metodických pokynů pro 
příjemce dotace vyplývají. V opačném případě hrozí riziko sankcí, krácení či 
vrácení dotace v plné výši.

Ani po ukončení realizace projektu a proplacení poslední částky dotace 
příjemci nekončí povinnosti, ke kterým se zavázal podpisem smlouvy o do- 
taci. Začíná poslední etapa projektu, tzv. doba udržitelnosti, která před- 
stavuje 3 roky nebo 5 let. V této době musí projekt fungovat v takovém 
rozsahu, v jakém byl schválen, a i zde je povinnost předkládat poskyto-
vateli dotace zprávy či informovat o případných změnách.

Mezi projekty, které jsme pomohli úspěšně zrealizovat, patří např. roz- 
hledna na Velké Polomi (www.rozhlednatetrev.cz) či hotel Miura v Čeladné 
(www.miura.cz). 

V případě zájmu o službu Administrace a dotační management se prosím 
obraťte na Mariana Razimu, ředitele HRAT, s. r. o., tel. 731 187 976, 
marian.razima@hrat.org.

Díky Sdružení pro rozvoj MSK je dopravní obslužnost regionu řešena
z pohledu potřeb kraje, nikoliv z pohledu zájmu jednotlivců
Jiří Paruza, předseda představenstva a ředitel akciové společnosti 
Škoda Vagonka, je členem Rady Sdružení pro rozvoj MSK. Těchto dvou 
oblastí, aktivit firmy i Sdružení, se týká i náš rozhovor.  Škoda Vagonka 
má velký podíl na modernizaci a zkvalitňování cestování po železnici. 
Například pojem City Elefant zná v této republice snad každý…
Je pravda, že se naše firma už před lety vyprofilovala do role dodavatele 
nových vozidel. Za posledních 12 let, kdy se Škoda Vagonka přestěhovala 
do Ostravy, se stala nositelem obnovy vozidlového parku hlavně pro 
příměstskou dopravu, a to nejen v okolí Prahy, ale následně i v oblasti 
Moravskoslezského kraje. Původně mělo jednopodlažní jednotky, které 
byly vyrobeny od 70. let minulého století a nyní jezdily například v okolí 
Prahy, nahradit 30 třívozových souprav známého City Elefantu řady 471.          
Z tohoto počtu jsme se dostali až na 75 souprav a před dvěma lety byla 
uzavřena poslední smlouva s Českými drahami na 8 vozidel, která jsou 
spolufinancována z regionálního operačního programu. Do března roku 
2013 bude celá dodávka 83 souprav splněna. City Elefant, který výrazně 
přispěl ke zvýšení kultury cestování, dnes mimo jiné obsluhuje oblast od 
Prahy směrem na Kolín, Pardubice, Lysou nad Labem, Ústí nad Labem            
a Benešov, sedm souprav jezdí v Moravskoslezském kraji. Tady se úroveň 
železniční dopravy podstatně zvýšila v momentu elektrifikace trati mezi 
Ostravou a Opavou a nasazení souprav City Elefant. Tento krok, který 
pomohl značně zkrátit čas přepravy mezi oběma městy, přinesl okamžité 
navýšení počtu cestujících o desítky procent. 

Ve zkušebním provozu je také pět nových jednotek RegioPanter.
Tento nový typ jednotek, spolufinancovaný z fondů regionálních operač- 
ních programů, je určen především pro regionální dopravu. Uzavřeli jsme 
smlouvu na dodávku 19 jednopodlažních souprav, prvních pět jednotek už 
má za sebou  typové zkoušky a momentálně je nasazeno do zkušebního 
provozu s cestujícími v oblasti Pardubic, Hradce Králové, Ústí nad Labem, 
Českých Budějovic a Olomouce. Ohlasy cestujících jsou velmi příznivé, lidé 
oceňují, že i na regionálních tratích lze jezdit na úrovni, která snese plné 
srovnání se západní Evropou. To se týká jak bezpečnosti a energetické 
úspornosti vozidel, tak jejich vybavení, které nepostrádá například plně 
klimatizovaný interiér, prostory pro imobilní cestující i pro přepravu jízd- 
ních kol, což je v rámci regionů velice vyžadováno, a další pro cestující 

velmi příjemné prvky, jako je např. vybavení bezdrátovou sítí WiFi                   
a možnosti nabíjet mobilní přístroje z umístěných zásuvek. Pro Škodu 
Vagonka je tento typ nízkopodlažní jednotky jedním z nosných výrobků, 
který bychom chtěli vyrábět a dodávat  nejen na území České republiky          
i v následujících letech. Například nyní je ve stadiu posuzování Českých 
drah soutěž na dodávku 7 jednotek pro Jihomoravský kraj. Naše produkty 
však samozřejmě nesměřují jen do tuzemska. V průběhu posledních tří let 
se výrazně změnil poměr mezi tuzemskými a zahraničními dodávkami. 
Zatímco dříve jsme dodávali 30 procent produkce do zahraničí a 70 pro- 
cent do tuzemska, dnes je situace v poměru 65:35 pro zahraničí. Přispěly        
k tomu významné zakázky pro Litvu, která po prvním úspěšném kontraktu 
před třemi lety nyní objednala dalších 6 patrových jednotek řady 575, které 
budou dokončeny do závěru příštího roku. Souběžně s tím dokončujeme 
dvě zakázky pro Slovensko, kde šlo o 10 elektrických patrových jednotek 
řady 671 a 10 patrových souprav typu Push-Pull. 

Své zkušenosti využíváte také jako člen Rady Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje. Jak hodnotíte jeho činnost v oblasti do- 
pravní infrastruktury?
Škoda Vagonka stála u vzniku Sdružení jako jeden z jeho zakladatelů, naše 
spolupráce je tedy velice úzká. Postupně v rámci Sdružení vznikla speciální 
pracovní skupina, která věnuje svou pozornost dopravě a mimo jiné se 
podílela také na přípravě výstavby dálnice D 47, zpracovala koncepci 
železniční přepravy, přispěla k prosazení elektrifikace trati mezi Ostravou       
a Opavou a podpořila nasazení City Elefantů v našem kraji. Myslím, že 
členové této skupiny, v níž jsou zastoupeny i České dráhy, velmi dobře vní- 
mají potřeby tohoto kraje a jeho dopravního napojení na jiné části repub-
liky i Evropy. Podařilo se prosadit také to, co v republice zatím chybí, a to je 
napojení železnice na letiště. Jedním z projektů je tedy úprava a elektri-
fikace trati ze Studénky, včetně výstavby nové části ze Sedlnice na Mošnov 
tak, aby Letiště Leoše Janáčka bylo napojeno železniční tratí na Ostravu        
a následně i na Havířov. Myslím, že toho, co Sdružení za dobu své 
existence dokázalo, je mnoho, a to nejen v oblasti dopravy. Hodno svého 
jména přispělo ke sdružení sil v regionu. Díky tomu je dopravní obslužnost 
regionu řešena koncepčně z pohledu potřeb kraje, nikoliv z pohledu zájmu 
jednotlivých subjektů.               Lenka Gulašiová



16. ročník mezinárodní konference TRANSPORT se uskutečnil ve dnech       
6. a 7. listopadu 2012 v Ostravě. Hlavní téma tohoto ročníku bylo za- 
měřeno na revizi transevropské dopravní sítě TEN-T, a to nejen ve vztahu 
k prioritám středoevropských zemí, ale také k prioritám Moravsko-    
slezského kraje. Ukončení této revize se předpokládá prostřednictvím 
schválení dokumentu v Evropském parlamentu v průběhu roku 2013. 
Proto také účastníci konference podpořili další úsilí o zařazení všech 
významných dopravních tahů do tohoto budoucího evropského do- 
kumentu. 

Podrobnosti o navrhované evropské dopravní politice a o nástroji k jeho 
realizaci (CEF) přiblížil ve svém vystoupení představitel Evropské komise 
pan Stephane Ouaki a poslanci do Evropského parlamentu za Českou 
republiku paní Olga Sehnalová  a pan Vojtěch Mynář. Jedná se zejména       
o podporu navrhovaného severo-jižního koridoru od Baltského po Ja- 
dranské moře, obecně známého pod názvem Baltic-Adriatic Corridor. 
Tento koridor vede mimo jiné i Moravskoslezským krajem. Zde již není 
zásadním problémem výstavba dálnice D 1 nebo II. národního železnič- 
ního koridoru v severo-jižním směru ( jsou již provozované), ale proble- 
matické jsou zejména úseky napojující se na tento koridor ve směru zá- 
pado-východním a tvořícím tzv. Slezský kříž. Konkrétně se jedná o silnici 
mezinárodního významu ze směru od polského Opole přes Krnov, 
Opavu, Ostravu, Havířov a Třinec až do slovenské Žiliny. V rámci konfe- 
rence TRANSPORT byla proto podepsána deklarace mezi hospodářskými 
uskupeními Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávného kraje 
požadující urychlení realizace tohoto propojení.  
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16. ročník mezinárodní konference TRANSPORT
Podpořeny byly i další záměry rozvoje nadnárodního významu v soused-
ních regionech Moravskoslezského kraje, tj. Opolského a Slezského voj- 
vodství, Žilinského samosprávného kraje a Zlínského kraje. Jedná se            
o urychlenou výstavbu rychlostní komunikace R 52 z Pohořelic k hranici      
s Rakouskem a rychlostní komunikace R 49 propojující Zlínský kraj se 
Slovenskem. 

Další téma letošního ročníku bylo věnováno rozvoji nadnárodní želez- 
niční dopravy, tj. koncepci rychlých železničních spojů a připravovanému 
postupnému navýšení a koordinaci mezinárodních vlakových spojů mezi 
Polskem a Českou republikou, počínaje jízdním řádem 2012/2013 rea- 
lizovaným na základě dohody mezi Českými dráhami a PKP-Intercity 
(zejména na trase Warszawa – Katowice – Ostrava – Břeclav – Wien/ 
Bratislava/Budapešť). 

Dvoudenní konference TRANSPORT, která hostila přes 150 účastníků               
z Evropské komise, České republiky, Německa, Polska, Rakouska a Sloven- 
ska, se zabývala rovněž i vodní dopravou, konkrétně možnostmi napojení 
Moravskoslezského kraje na vodní cestu. Zda se bude v blízké budouc-
nosti jednat přímo o výstavbu vodního kanálu Dunaj – Odra – Labe, nebo 
jen o usnadnění přepravy nadrozměrných nákladů z Moravskoslezského 
kraje k nejbližším přístavům, bude záležet především na nadnárodní spolu- 
práci a vzájemné podpoře zejména na půdě Evropského parlamentu           
v rámci projednávání sítě TEN-T. Konference se věnovala také tématům 
Bezpečnost v dopravě a Logistika a logistické služby. Konkrétní závěry 
budou publikovány v samostatném materiálu. Poděkování patří všem, 
kteří 16. ročník mezinárodní konference TRANSPORT podpořili mediálně, 
marketingově, zasláním přihlášky a svou účastí nebo se aktivně podíleli 
na programu konference. Konference byla finančně podpořena z roz- 
počtu Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje a statutárního města 
Ostravy.

Pavel Santarius 

Rychlé spoje

Antonín Blažek,  ČD, a. s., (vlevo) na snímku společně s Janem Raczyńskim
(PKP- Intercity SA)



Dopravní sekce, ustavená při Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje za spoluúčasti Krajské hospodářské komory MSK, intenzivně 
pokračuje ve své práci. Upřesnilo se její personální obsazení a také 
program činnosti. Za konstruktivní spolupráce zúčastněných partnerů 
byly ověřeny regionální priority a zpracován jejich aktuální přehled. Ten 
vychází ze dvou strategických cílů stanovených již v roce 1995:

 napojit region na hlavní evropské dopravní trasy,
 vytvářet moderní systém dopravní obsluhy regionu.

Podpora těchto cílů byla vyjádřena při zpracování důležitých podkla-
dových materiálů a rozvojových strategií. Po vzniku krajů se Sdružení 
také aktivně účastnilo a účastní přípravy a realizace následujících rozvo-
jových dokumentů:

 Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje,
 Koncepce perspektivního řešení dopravní obslužnosti Moravskoslez-

ského kraje,
 Program rozvoje Moravskoslezského kraje,
 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko,
 Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji 

železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji atd.
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Dopravní sekce bilancuje

Infrastruktura silniční dopravy
Dálnice D 1 a související stavby:
 dálnice D 47 Bohumín – státní hranice Česko/Polsko (stavebně dokon- 

čeno, čeká na otevření),
 silnice I/56 Ostrava – Prodloužená Místecká II. stavba (v realizaci, před- 

poklad dokončení 12/2012).

Rychlostní silnice R 48 a související stavby:
 rychlostní silnice R 48 MÚK Bělotín – Rybí,
 rychlostní silnice R 48 Rybí – MÚK Rychaltice,
 rychlostní silnice R 48 Rychaltice – Frýdek-Místek (v realizaci, předpo- 

klad dokončení 12/2012),
 rychlostní silnice R 48 Frýdek-Místek, obchvat,
 rychlostní silnice R  48 MÚK Nošovice,
 rychlostní silnice R 56 Frýdek-Místek, připojení na R 48.

Stavby Slezského kříže – část západ (Ostrava – Opava – Krnov – Opole):
 silnice I/11 Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava,
 silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava,
 silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část,
 silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část,
 silnice I/57 Krnov, severovýchodní obchvat.

Stavby Slezského kříže – část východ (Ostrava – Český Těšín – Žilina):
 silnice I/68 Třanovice – Nebory,
 silnice I/11 Nebory – Oldřichovice,
 silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice,
 silnice I/11-I/68 Bohumín (D 1) – Havířov – Třanovice (R 48).

Infrastruktura železniční dopravy
Dokončení III. národního železničního koridoru:
 úsek Dětmarovice – Český Těšín (včetně žel. stanice Český Těšín),
 úsek Český Těšín – Bystřice nad Olší (v realizaci, předpoklad dokončení 

2013),
 úsek Bystřice nad Olší – státní hranice se Slovenskem (v realizaci, před- 

poklad dokončení 2013).

Další prvky evropských železnic TEN-T:
 výstavba železniční trati na Letiště Leoše Janáčka,
 průjezd železničním uzlem Ostrava,
 modernizace trati Ostrava-Svinov – Český Těšín,
 optimalizace a zkapacitnění trati Opava východ – Krnov,
 rozvoj logistického centra Ostrava – Mošnov.

Regionální priority

Pečlivě byla posuzována každá důležitá stavba v kraji, kterou je nutné 
realizovat v nejbližších letech, a to i z pohledu reálných finančních zdrojů, 
včetně Evropské unie. Významným podkladem proto bylo usnesení          
č. 23/2012, kterým zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo 
prvky dopravní infrastruktury, které mají být součástí transevropské 
dopravní sítě TEN-T.

Současné priority přípravy a realizace významných pozemních komu-
nikací a železničních tratí v rámci rozvoje Transevropské dopravní sítě 
byly také představeny na 16. ročníku mezinárodní konference TRANS-
PORT ve dnech 6. a 7. listopadu v Ostravě. Tento souhrnný materiál bude 
průběžně doplňován o konkrétní vývoj a využíván k potřebné koordinaci 
dalšího postupu. Pozornost přitom bude věnována celému území kraje.

Závěrem děkujeme členům a partnerům Dopravní sekce a všem členům 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje za aktivní spolupráci. Do 
nového roku 2013 přejeme hodně pohody, úspěchů a štěstí.

            Miroslav Bezděk                             Miroslav Fabian



Závěry a doporučení 13. ročníku mezinárodní konference 
Motto konference:
Společně ke konkurenceschopnosti       
a zaměstnanosti

Cílem mezinárodní konference Invest-
ment & Business Forum, která proběhla v aule Vysoké školy Báňské – 
Technické univerzity Ostrava, bylo získání doporučení a názorů ke zvýšení 
konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje v kontextu zaměstna- 
nosti, průmyslu a vzdělávání.

Na konferenci byly představeny dva pilotní projekty v České republice:
 Moravskoslezský pakt zaměstnanosti a příprava Společného akčního 

plánu na příští plánovací období EU 2014 – 2020,

 příprava sloučení VŠB-Technické univerzity Ostrava a Ostravské univer-
zity a vytvoření výzkumné univerzity, jejíž realizace bude významným 
faktorem rozvoje kraje a zásadním příspěvkem k jeho konkuren- 
ceschopnosti v oblastech zaměstnanosti a vzdělávání.

Výstupy konference budou využity k rozvoji Moravskoslezského paktu 
zaměstnanosti (MSPakt) a jeho Integrovaného programu rozvoje zaměst- 
nanosti a zejména pro přípravu Společného akčního plánu pro další 
plánovací období EU 2014 – 2020 Zaměstnaný a vzdělaný Moravsko- 
slezský kraj. Tento plán v případě realizace umožní financování rozhodu-
jících strategických projektů, které přispějí k řešení zaměstnanosti               
a zkvalitnění vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Doporučení a využití 
zkušeností, zejména zahraničních expertů, zefektivní proces možného 
slučování dvou univerzit v Moravskoslezském kraji.

Prestižní dvoudenní akci pořádalo tradičně Sdružení pro rozvoj Morav- 
skoslezského kraje. Více než 150 účastníků hovořilo první den konference 
o třech hlavních tématech – Konkurenceschopnost a zaměstnanost, 
Konkurenceschopnost a průmysl a Konkurenceschopnost a vzdě- 
lávání. Novým prvkem konference bylo promítání krátkých tematických 
filmů na úvod každého ze tří panelů první den konference. Cílem filmů 
bylo představit reálně danou problematiku v Moravskoslezském kraji         
a vyslovit otázky, na které v průběhu konference hledali odpovědi 
přednášející i diskutující. Výsledky diskuse i názory vystupujících jsou 
součástí závěrů a doporučení konference. Druhý den byl věnován pod- 
robné diskusi u kulatých stolů k přípravě a podmínkám realizace dvou 
pilotních projektů v ČR.

KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST
V prvním panelu Konkurenceschopnost a zaměstnanost byla hlavní po- 
zornost zaměřena na problematiku činnosti Moravskoslezského paktu 
zaměstnanosti (MSPakt). 

Podpisem generálního ředitele Jiřího Kubeši se Úřad práce České repub-
liky stal oficiálním partnerem Moravskoslezského paktu zaměstnanosti     
s cílem zlepšit komunikaci a spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí ČR a dalšími centrálními orgány.

Ve vystoupeních i v rámci následné společné diskuse se hledaly odpovědi 
na otázky související s realizací a dalším vývojem Moravskoslezského paktu 
zaměstnanosti a s možnostmi posílení konkurenceschopnosti regionu. 

Druhý den konference navazoval kulatý stůl na projednanou problema-
tiku  z prvního panelu a zaměřil se na přípravu společného akčního plánu 
Zaměstnaný a vzdělaný Moravskoslezský kraj, kde byly prezentovány        
a diskutovány konkrétní přístupy k tomuto novému nástroji integro-
vaného přístupu k rozvoji regionu. Výstupem jsou doporučení k řešení 
problémů a k dopracování návrhu společného akčního plánu. 

Závěry a doporučení prvního panelu a prvního kulatého stolu – Konku- 
renceschopnost a zaměstnanost:
 prioritní oblasti MSPaktu a integrované projekty Integrovaného pro- 

gramu rozvoje zaměstnanosti v zásadě odpovídají aktuálním potřebám 
trhu práce (potvrzeno vyhodnocením dotazníků), 

 projednat strategii a integrované projekty s experty v pracovních sku- 
pinách pro jednotlivé prioritní oblasti a dalšími strategickými partnery 
k zajištění souladu se Strategií rozvoje MSK,

 zpracovat a projednat s příslušnými institucemi na úrovni národní             
i Evropské unie společný akční plán a připravit absorpční kapacitu            
a potřebné podmínky pro jeho realizaci v Moravskoslezském kraji            
v budoucím plánovacím období EU 2014 – 2020,

 návazně na podepsanou dohodu o přistoupení Úřadu práce ČR                
k MSPaktu rozvíjet a zlepšit spolupráci a komunikaci s MPSV a dalšími 
zainteresovanými centrálními institucemi.
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D. Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj 

P. Zahradník, člen NERV ČR, a D. Sventek, ředitel ÚRR Moravskoslezsko

Podpis dohody o přistoupení Úřadu práce České republiky k MSPaktu



Investment & Business Forum – 25. a 26. září 2012 
KONKURENCESCHOPNOST A PRŮMYSL
Druhý panel Konkurenceschopnost a průmysl byl zařazen do programu 
konference s cílem zdůraznit zásadní roli podnikatelů a průmyslu v Mo- 
ravskoslezském kraji na formulování poptávky po kvalifikovaných 
pracovnících na trhu práce.
 
Závěry a doporučení druhého panelu – Konkurenceschopnost a průmysl:
 Nejdůležitější je věnovat pozornost požadavkům firem na kvalitu 

absolventů škol a jejich schopnost uplatnit se v praxi. Úlohou MSPaktu 
je vytvářet propojení nabídky a poptávky na trhu práce prostřed- 
nictvím IPRZ a jeho projektů.

 Hledat cesty k udržení mozků a vyhledávání a rozvíjení talentů                 
v regionu, případně nákup „mozků“, podpora inovačních aktivit a vy- 
užití výzkumných a vývojových kapacit na VŠ (centra excelence a vý- 
zkumná centra), podpora exportu aj.

 Prosazovat změnu legislativy v oblasti daňových úlev pro inovační          
a exportní firmy, efektivně využívat strukturálních fondů EU.

 Podporovat projekty v IPRZ zaměřené na řešení požadavků firem 
( jazykové vzdělávání – Gate open, práce s talenty – Talent pool, 
spolupráce škol a firem – Brána k technické kariéře, projekt Kompe-
tence a stáže, aj.).

 Podporovat a vytvářet pozitivní změnu image kraje, zaměřit se na 
měkké lokalizační faktory (dostupná kvalifikovaná pracovní síla, 
cenově srovnatelná s nabídkami z jiných regionů, aj.).

 Je nutné nalézt vhodnou kombinaci tradičních průmyslových oborů       
a oborů s vysokou přidanou hodnotou tak, aby přispívaly ke konku- 
renceschopnosti celého kraje a zároveň vytvářely nová pracovní místa.

KONKURENCESCHOPNOST A VZDĚLÁVÁNÍ
Třetí panel Konkurenceschopnost a vzdělávání i druhý kulatý stůl měly 
hlavní téma zaměřeno na připravovanou možnou integraci dvou univer-
zit v Moravskoslezském kraji – Vysoké školy báňské – Technické univer-
zity Ostrava a Ostravské univerzity v Ostravě.

V důsledku realizace projektu dojde k lepší koordinaci výuky, výzkumu      
a vývoje a ke zvýšení schopnosti reagovat na změny požadavků trhu 
práce a vést k podpoře inovačních řešení. 

Zahraniční zkušenosti a pozitivní příklady ze slučování a transformace 
univerzit by měly přinést poučení a nové impulsy pro vybudování 
moderní výzkumné univerzity v Ostravě s výrazným inovačním poten-
ciálem propojující špičkové vzdělávání a výzkum s odběratelskou sférou 
a průmyslovou praxí.

Závěry a doporučení třetího panelu a kulatého stolu – Konkurence- 
schopnost a vzdělávání:
 Případná integrace univerzit nemůže být jenom organizačně technickou 

procedurou a snížením provozních nákladů, ale její hlavní přínos musí 
spočívat jak ve zvýšení kvality absolventů a jejich uplatnitelnosti na trhu 
práce, tak i ve zvýšení výzkumné kapacity a její uplatnění v praxi.

 Využít zahraničních zkušeností ze slučování a transformace univerzit      
k eliminaci rizik a zefektivnění procesu integrace univerzit v MSK.

 Připravit nové a moderní obory pro studium propojením silných 
stránek každé z univerzit s dopadem na posílení inovačního potenciálu 
regionu a zvýšení atraktivity studijních oborů.

 Modernizovat procesy výzkumu a transferu výzkumu do praxe, rozšířit 
spolupráci s veřejným a soukromým sektorem a posílit spolupráci na 
mezinárodní úrovni s cílem zvýšit konkurenceschopnost regionu.

 Rozvíjet efektivní spolupráci univerzit a firem, navázat na úspěšné 
projekty z IPRZ v rámci MSPaktu a spolupracovat při řešení společného 
akčního plánu Zaměstnaný a vzdělaný Moravskoslezský kraj. 

Byla potvrzena správná volba zaměření konference i jejího motta: 
Společně ke konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Vzhledem k pro- 
jednávaným dvěma pilotním projektům, jejich významu a dlouhodobé 
platnosti je doporučeno na příštím ročníku konference vyhodnotit 
postup jejich realizace zejména v kontextu přípravy na nové plánovací 
období EU 2014 – 2020. Další informace naleznete na www.ifo.cz, 
www.mspakt.cz a www.msunion.cz

Petr Czekaj
tajemník MSPaktu
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Dvoustranná jednání firem aneb
BUSINESS RENDEZ-VOUS OSTRAVA 2012
V pátek 12. října proběhla v ostravském hotelu Imperial dvou- 
stranná jednání firem, která každoročně organizuje Krajská hos- 
podářská komora Moravskoslezského kraje. Akce se zúčastnilo      
126 zástupců firem z České republiky, Polska, Slovenska a Německa. 
V rámci jednání proběhlo více než 800 schůzek.

Cílem akce bylo poskytnout 
účastníkům jedinečnou příle- 
žitost navázat mnoho kontaktů 
během jediného dne a prodis-
kutovat možnosti budoucí spo- 
lupráce. Přihlášeným firmám 
byly organizovány dvacetimi- 
nutové schůzky s vybranými 
partnery. Z dosavadních ohlasů 
firem je akce velmi kladně hodnocena. Firmy byly spokojeny s organizací, 
prostředím akce, ale samozřejmě také s výstupy, které z dvoustranných 
jednání vyplynuly. V mnoha případech došlo k navázání prvotní spolu- 
práce mezi partnery a byly dohodnuty další obchodní schůzky. Akci           
s názvem BUSINESS RENDEZ-VOUS pořádala již třetím rokem Krajská 
hospodářská komora Moravskoslezského kraje jako realizátor Centra 
mezinárodního obchodu, ve spolupráci s partnery sítě Enterprise Europe 
Network a za podpory řady dalších institucí z ČR i zahraničí.

Dvoustranná jednání firem
z oboru stavebnictví v Polsku, Bielsko-Biała
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, partner poraden-
ské sítě Enterprise Europe Network, spolupracovala na organizaci dvou- 
stranných jednání firem, která proběhla v rámci mezinárodního staveb-
ního veletrhu v Bielsku-Białe dne 21. září. 

Dvoustranná jednání byla určena firmám, technickým a výzkumným ústa- 
vům, laboratořím, které nabízejí nové technologie nebo hledají techno-
logická řešení. Hraniční poloha, kde se veletrh konal, nabízela dokonalé 
prostředí k navázání obchodních kontaktů pro podnikatele z několika zemí. 

Z České republiky se dvoustranných jednání zúčastnily firmy podnikající   
v oblastech nízkoenergetických staveb, technologie pasivních staveb, 
moderních systémů pro zajištění tepelné pohody v místnosti, dřevař- 
ského průmyslu. Kromě samotných dvoustranných jednání účastníci do- 
ceňovali také možnost navštívit samotný veletrh a seznámit se s nej- 
novějšími technologiemi a řešeními v rámci stavebnictví, vytápění, insta- 
lace, ventilace a klimatizace. 

Databáze obchodních nabídek a poptávek
V rámci činnosti sítě Enterprise Europe Network jsou aktuální nabídky       
a poptávky podniků zveřejňovány v celoevropské databázi Business 
Cooperation Database. Přibližně co dva týdny jsou na stránkách Krajské 
hospodářské komory Moravskoslezského kraje zveřejňovány nové 
nabídky a poptávky zahraničních firem. Kontaktní adresy k uve- deným 
nabídkám/poptávkám jsou bezplatně poskytovány přímým zá- jemcům 
o navázání spolupráce s inzerující firmou (nikoli sekundárním 
zprostředkovatelům podobných služeb). Je možno se přihlásit také k pra- 
videlnému zasílání nových nabídek/poptávek na e-mail, případně zve- 
řejnit vlastní nabídku/poptávku v mezinárodní databázi BCD.

Podnikatelské kontakty:
http://www.khkmsk.cz/dokumenty-ke-stazeni/#podnikatelske-kontakty 

Kontakt: 
KHK MSK, Eva Šimečková, Natálie Šitavancová
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
EEN@khkmsk.cz, tel.: +420 597 479 330, 335, 328
www.khkmsk.cz, www.enterprise-europe-network.cz
www..enterprise-europe-network.ec.europa.eu
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Masarykova chata
NA BESKYDĚ
Bumbálka

Ubytování  - restaurace

Firemní akce - školení - kulturní akce

Lyžařský vlek - upravované běžecké trasy

Půjčovna lyží a kol (pro ubytované zdarma)

739 15 Bílá 39, tel.: 602 203 047
e-mail: jirka@masarykova-chata.cz
www.masarykova-chata.cz

Tady vznikly Beskydy…

Otevřeno každý den



Legislativní novinky 
Ochrana hospodářské soutěže
Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže ze dne 19. září 2012, 
která byla publikována pod číslem 360/2012 Sb., přináší zákonné 
zakotvení podmínek tzv. leniency programu neboli programu shovíva-
vosti. Ten má představovat účinný nástroj při odhalování kartelových 
dohod. Podstata programu shovívavosti spočívá v tom, že pokud 
účastník zakázané kartelové dohody poskytne Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže informace nebo důkazy, jež pomohou takovou 
dohodu odhalit, bude mu snížena, popřípadě zcela odpuštěna pokuta, 
která by mu jinak měla být podle právních předpisů uložena. Účinnost 
nové úpravy byla stanovena ke dni 1. 12. 2012.

Insolvenční právo
Cílem zákona č. 334/2012 Sb., kterým se mění insolvenční zákon a ob- 
čanský soudní řád, je výrazně ztížit podávání bezdůvodných návrhů na 
zahájení insolvenčního řízení, jež mají eliminovat jiného podnikatele          
z konkurenčního boje tím, že jej poškodí na pověsti, na důvěryhodnosti 
nebo například na možnosti ucházet se o veřejné zakázky. Novela zavádí 
zejména možnost insolvenčního soudu uložit navrhovateli povinnost 
složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku 
vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními 
přijatými v jeho průběhu. Pro tzv. zjevnou bezdůvodnost přitom nově 
může insolvenční soud příslušný návrh odmítnout. Účinnost nové úpravy 
nastala ke dni 1. 11. 2012. 

Elektronické komunikace
Zákon č. 273/2012 Sb., který novelizuje zákon č. 127/2005 Sb. o elektro- 
nických komunikacích a některé další předpisy, opět zavádí povinnost 
osob zajišťujících veřejné komunikační sítě nebo poskytujících veřejně 
dostupnou službu elektronických komunikací ( jde typicky o telefonní 

operátory) uchovávat provozní a lokalizační údaje svých účastníků a na 
vyžádání je poskytovat oprávněným orgánům (např. Policii ČR). Novela 
reaguje na postup Ústavního soudu, který dřívější úpravu uvedené 
povinnosti pro rozpor s ústavním pořádkem zrušil a reaguje na jeho 
výtky. Rozsah povinnosti je tedy oproti předchozí úpravě poněkud 
omezenější. Především je pevně vymezen okruh trestných činů, pro které 
je možné si údaje vyžádat. Účinnost novely nastala ke dni 1. 10. 2012. 
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Delší lhůta pro směnečné námitky
Směnka je bezesporu hojně užívaným platebním či zajišťovacím pro- 
středkem nejen mezi podnikateli. Ceněná je především snazší a rychlejší 
soudní vymahatelnost směnečné pohledávky, v porovnání s jinými druhy 
pohledávek či zajištění. Směnečné řízení však patrně příští rok dozná 
významné změny. Ústavní soud letos v říjnu zrušil po téměř sto dvaceti 
letech její existence v našem právním řádu dosavadní třídenní lhůtu pro 
uplatnění námitek, které se proti směnce předkládají u soudu. Lhůta je 
podle ústavních soudců příliš krátká a neúměrně znevýhodňuje žalované, 
kteří nemají dostatek času se neoprávněně uplatněné směnce bránit. 
Zmešká-li totiž dlužník podání námitek, nemůže být v soudním sporu 
úspěšný, a to bez ohledu na reálné okolnosti případu. Zásah Ústavního 
soudu sice vstoupí v platnost až 30. dubna příštího roku, zákonodárci však 
do té doby hodlají připravit novou podobu směnečného řízení a lhůtu pro 
podání námitek prodloužit až na 8 dní. Sílí však současně i hlasy, které 
výjimečnost směnečného rozkazního řízení kritizují a které preferují varian- 
tu podrobit uplatněné směnky obvyklému režimu občanského soudního 
řádu. Jakou podobu nakonec bude směnečné řízení mít, lze v okamžiku 
uzávěrky tohoto vydání pouze předvídat. Legislativní proces, na jehož 
konci by měl být nový zákon, totiž teprve začíná.

Viktor Zelinka, advokát
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.,

pobočka Ostrava (www.ksb.cz)
Vítěz soutěže Právnická firma roku 2012 společnosti EPRAVO.CZ v kategorii domácí kancelář

Budujeme naši budoucnost zvyšováním adaptability 
zaměstnanců členů Stavebního klastru Ostrava, o.s.

Ke dni 1. 7. 2012 uběhl rok a půl realizace projektu: „Budujeme 
naši budoucnost zvyšováním adaptability zaměstnanců členů 
Stavebního klastru Ostrava, o.s.“, pod registračním číslem: 
CZ.1.04/1.1.06/52.00009. Tento projekt je na základě rozhodnutí 
č.: OPLZZ/1.1/52/1/00009 o poskytnutí dotace kompletně fi- 
nancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřed- 
nictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost            
a Státního rozpočtu ČR. Příjemcem dotace je Knowledge Manage-
ment Cluster, o.s. se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava – 
Pustkovec. Dodavatelem, který zajišťuje vzdělávání členů, je spo- 
lečnost TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s. Z plánované doby 
realizace - 3 roky - uplynula půlka. V souladu s harmonogramem 
současně probíhá realizace všech 12 klíčových aktivit, ve zmi- 
ňovaném období proběhlo zhruba 200 školení a bylo proškoleno 
okolo 540 osob. Čerpání finančních prostředků odpovídá polovině 
celkových plánovaných nákladů na řešení.

Antonín Laš
projektový manažer

Asociace zdravotně 
hendikepovaných akademiků   

AZHA - vznikla jako samostatný sub- 
jekt s vizí využití mozkového trustu 
osob se zdravotním postižením. 
Strategickou vizí AZHA je naučit 
OZP jít na volný trh práce se svými 

znalostmi a až pak s hendikepem. Mnoho našich lidí 
zůstává se svými odbornými znalostmi doma nebo             
v ústavu, a to je stav, který chceme změnit.

Chceme být přínosem v nabídce odborných pro- 
fesí na trhu práce (po ověření znalostí OZP).

Musíme dát dohromady zdánlivě nemožné –  
firmy musí mít zájem zaměstnávat OZP i s ohledem 
na ekonomický efekt, ne pouze s ohledem na 
vynucené sociální odpovědné chování.

Naším cílem je také podpořit studenty se zdra- 
votním postižením odbornou pomocí při jakékoliv 
formě studia na vysokých školách.

Databáze znalostí OZP bude naplňována v celé 
České republice.

www.azhacr.cz



Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK) v prosinci plánovaně ukončí 
realizaci projektu Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců 
členů MSDK č. CZ.1.04/1.1.06/52.00116, financovaného z Operačního pro- 
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace projektu začala 1. 1. 2011     
a úspěšně skončí k 31. 12. 2012.

Primárním cílem projektu byl růst adaptability zaměstnanců společností 
sdružených v MSDK zvyšováním jejich dovedností, odborných znalostí         
a kompetencí s následným zvýšením konkurenceschopnosti dřevařského 
odvětví. Zavedení komplexního systému vzdělávání zaměstnanců a rea- 
lizace vzdělávacích aktivit má za cíl rozvinout manažerské dovednosti 
vedoucích pracovníků, posílit prodejní dovednosti obchodních týmů, 
rozvinout komunikační dovednosti zaměstnanců, zvýšit ICT gramotnost      
a práci s informačními systémy, posílit jazykové dovednosti pro jednání se 
zahraničními klienty a také rozšířit odborné dovednosti zaměstnanců           
v provozech. 

Proto, aby vzdělávání zaměstnanců bylo co nejefektivnější, MSDK vytvořil 
6 modulů vzdělávání obsahujících uzavřené firemní kurzy, na kterých se 
účastníci mohli mnohem aktivněji zapojit do výuky. Při školeních, zvláště 
tzv. měkkých dovedností, se kladl důraz na metody výuky s ohledem na 
interaktivnost, praktické ukázky či nacvičování modelových situací tak, aby 
se zaměstnanci přiměli k aktivnějšímu přístupu a většímu zapojování se do 
samotné výuky. Výhodou je snadnější překonávání bariér, předávání pra- 
covních zkušeností, navázání nových pracovních vztahů. Manažerům byly 
předvedeny nástroje pro řízení společnosti, zvýšení efektivity a produkti- 

vity práce v souvislosti s motivací zaměstnanců. Účastníci dále mohli 
rozvinout své obchodní a komunikační dovednosti a jejich následné využití 
v praxi. Získali nástroje pro vytváření a realizaci marketingových průzkumů 
a jejich praktického použití v reklamě. Vzhledem k neustálému rozvoji IT 
technologií  se ukázalo velmi přínosné vzdělávání zaměstnanců v IT doved-
nostech. Zaměstnanci tak získali znalosti, jak efektivně využívat jednotlivé 
aplikace IT programů MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS 
Access, CorelDraw či AutoCad. Na jazykových kurzech účastníci chválili 
skutečnost, že kurzy jsou tematické, nastavené pro menší skupiny, což 
mělo velký ohlas i u kurzů pro ekonomy v oblastech účetnictví, daní              
a mezd. Členové MSDK měli rovněž možnost dále vzdělávat řidiče vyso- 
kozdvižných vozíků či svářeče, kteří získali nová odborná osvědčení.

Přestože nebylo jednoduché koordinovat vzdělávání zaměstnanců 15 
společností tak, aby se nenarušil plynulý chod provozů firem, vzájemnou 
spoluprací se zástupci firem klastru se nám podařilo splnit plánované 
počty proškolených zaměstnanců. Ke dni 31. 10. 2012, tj. po 22 měsících 
realizace projektu, evidujeme 951 úspěšných absolventů, přičemž se kurzů 
zúčastnilo celkem 351 zaměstnanců členů MSDK.
 
Členové MSDK zapojeni v projektu:
AKASTAV s.r.o., AXIMA Morava s.r.o., BIOCEL Paskov a.s., CB s.r.o., CIDEM 
Hranice a.s., divize CETRIS, Dřevěné konstrukce ŠOPÍK s.r.o., FM PROLES CZ 
s.r.o., JEWA s.r.o., KATR a.s., MAYR-MELNHOF HOLZ Paskov s.r.o., MAYR- 
MELNHOF PELLETS Paskov s.r.o., MTM Bezuchov s.r.o., RD Rýmařov s.r.o., 
TIMBER PRODUCTION s.r.o., VELOX-WERK s.r.o.

Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability 
zaměstnanců členů MSDK

Partnerství v oblasti energetiky
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Moravskoslezský energetický klastr (MSEK) odstartoval v červnu 2012 
realizaci projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky. 
Klastr získal z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konku- 
renceschopnost (OPVK) na realizaci projektu přes 23 mil. Kč. Plánované 
ukončení projektu je stanoveno na 31. 5. 2014.

Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce a vytvoření partnerství           
v oblasti energetiky mezi vysokými školami (VŠB-TUO, VUT v Brně) a členy 
Moravskoslezského energetického klastru. Partnerství bude podpořeno 
vytvořením systému pravidelných odborných praxí a krátkých stáží, 
interaktivních seminářů, workshopů, informačních materiálů a konferencí        
s mezinárodní účastí.

Cílovou skupinu budou tvořit studenti vysokých škol, akademičtí pra- 
covníci a další pracovníci vzdělávání, výzkumu a vývoje působící v oblasti 
energetiky. Studenti VŠ budou zapojeni do projektu především přípravou 
svých kompetenčních profilů, účastí na interaktivních seminářích, worksho-
pech a následně v odborné praxi. Vyzkouší si týmovou spolupráci ve 
skupinách na činnostech souvisejících s energetickými úsporami a vy- 
užíváním energie. Velkou motivací pro studenty je možnost vyzkoušet si 
práci přímo na projektech pod dohledem a dozorem odborných pra- 

covníků z firem a akademických pracovníků. Nejlepší studenti se budou 
účastnit také školení v oblasti softskills, konferencí a kulatých stolů, kde 
získají cenné informace a kontakty ze sféry svých potenciálních zaměst- 
navatelů. Systém praxí vytvořených na míru cílové skupině pokládáme za 
velmi inovativní a efektivní. 

Konkrétních výstupů v podobě společných projektů týmové spolupráce         
v oboru je velmi málo, což je způsobeno přílišnou izolací institucí a tech- 
nických oborů, chybějících koncepcí rozvoje oborů a malými zkušenostmi 
jeho účastníků s tvorbou sítí spolupráce. Význam spolupráce vysokých škol 
a firem v oblasti energetiky prudce roste. Tento druh spolupráce umožní 
nastartovat vzájemnou komunikaci a přenos informací ze škol do praxe         
a naopak.

Členové Moravskoslezského energetického klastru:
AUTEL, a.s., ČKD PRAHA DIZ, a.s., DALKIA ČR, a.s., DISTEP a.s., DONE, s.r.o., 
INTOZA s.r.o., Krajská hospodářská komora MSK, MPS Mont, a.s., Ostravská 
univerzita v Ostravě, PYROENERGY CZ s.r.o, M&C Energy s.r.o., Sdružení pro 
rozvoj MSK, TENZA, a.s., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 
VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, RD Rýmařov s.r.o., EVECO Brno, s.r.o., 
ČEPS, a.s., Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., MENERGO a.s., LOYD GROUP s.r.o.



Moravskoslezský dřevařský klastr realizuje
projekty financované z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
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Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK) zahájil před rokem realizaci 
projektu Partnerství v oblasti stavebnictví a architektury č. CZ.1.07/ 
2.4.00/17.0064 financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce       
a vytvoření silného partnerství mezi vysokými školami: VŠB-TU Ostrava, 
Fakultou stavební a Mendelovou univerzitou v Brně, Lesnickou a dře- 
vařskou fakultou a Moravskoslezským dřevařským klastrem. Od počátku 
roku byla zahájena spolupráce odborných pracovníků z firem (členů 
MSDK) a odborných a akademických pracovníků vysokých škol formou 
setkání u kulatých stolů věnovaných aktuálním problémům v oblasti 
stavebnictví a architektury. V současné době probíhají na obou fakul- 
tách interaktivní semináře a workshopy pro studenty, kterých se účastní         
jak akademičtí pracovníci, tak zástupci firem. Studenti jsou o tomto 
projektu informování také prostřednictvím internetového portálu 
http://partnerstvi-stavebnictvi.msdk.cz/, kde je rovněž umístěn e-časopis 
STAVEBNÍ PARTNER, který vznikl právě na základě spolupráce partner-
ských vysokých škol. První číslo e-časopisu vyšlo již na počátku října               
a bude vycházet pravidelně každé čtvrtletí. 

Na každé fakultě partnerské vysoké školy byla sestavena redakční i vě- 
decká rada e-časopisu, jejichž členové se pravidelně scházejí a jsou 
zodpovědní za obsah i zpracování odborných i neodborných článků, díky 
kterým se mohou nejen studenti a odborníci, ale i široká veřejnost 
dozvědět mnoho aktuálních informací z oblasti stavebnictví a architek-
tury. Těžištěm projektu bude vytvoření dobře fungující sítě odborných 
praxí studentů, které budou realizovány přímo na stavbách. Studenti              
a akademičtí pracovníci budou úzce spolupracovat s firmami na procesu 
výstavby objektu a získávat tak poznatky z praxe. Studenti si tak sami 
mohou prakticky vyzkoušet projektování stavby, získání stavebního 
povolení, přípravu stavby a její realizaci apod. Odborných praxí se budou 
účastnit týmy složené z odborných asistentů, studentů doktorského           
a magisterského studia 4. a 5. ročníků vždy pod dohledem zkušených 
pracovníků firem. Prostřednictvím praxí tak dojde k přenosu poznatků         
z praxe do výuky. Celkovým výstupem projektu bude navázání dlouho- 
dobé spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a firmami sdruženými 
v MSDK v oblasti stavebnictví a architektury prostřednictvím realizování 
jednotlivých projektových aktivit. 

Partnerství v oblasti stavebnictví a architektury

Dalším z projektů MSDK je projekt CZ.1.07/1.3.44/01.007 Vzdělávání 
v oblasti projektování domů financovaný z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož realizace bude probíhat 
v období 1. 6. 2012 až 31. 10. 2013.

Hlavním záměrem projektu je rozvoj a zkvalitnění 
profesního vzdělávání pedagogů spolupracu-
jících středních odborných škol v oblasti na- 
vrhování a projektování dřevěných domů. Účelem 
projektu je zlepšení a posílení odborných kompe-
tencí, které pedagogové využijí při samotné 
praktické výuce projektování modelů dřevěných 
domů na specializovaném softwaru.

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávacích pod- 
mínek pro praktickou výuku technických oborů 
na středních školách, tvorba a úprava nových 
vzdělávacích programů pro pedagogické pra- 
covníky v souladu s potřebami praxe, podpora 
profesního vzdělávání pedagogických pracovníků 
v odborné praxi, navázání úzké spolupráce škol se 
soukromým sektorem, seznámení pedagogů         
s nejnovějšími technologiemi v oblasti navrho- 
vání a projektování dřevěných domů.

V rámci projektu bude proškoleno 36 pedagogů 
odborných předmětů a praktické výuky, kteří se 

zúčastní 6 odborných seminářů v délce 36 vyučovacích hodin a 2 od- 
borných exkurzí. Výuka proběhne v novém školicím středisku MSDK               
v areálu VŠB-TUO, Fakulty stavební, v Ostravě-Porubě.

Vzdělávání v oblasti projektování domů



Regionální podnikatelský zpravodaj je informační médium, které 4x ročně vydávají Sdružení pro rozvoj MSK a Krajská hospodářská komora MSK. Adresa obou organizací: 
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Prožijte klidné vánoční svátky po boku lidí blízkých Vašemu srdci

a vstupte do nového roku s úsměvem na rtech,

s pozitivní motivací a jasnou vizí! To vše a především pevné zdraví

i mnoho osobních a pracovních úspěchů přejeme našim členům, 

partnerům i obyvatelům Moravskoslezského kraje, jehož jsme 

součástí. Ať se nám všem společně daří

i v roce 2013 přispívat svým dílem k rozvoji regionu,

v němž rozhodně stojí za to žít! 

P. F. 2013


