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Čtrnáctého ročníku mezinárodní 
konference Investment & Busi- 
ness Forum 2013 (IFO), který          
2. října pořádalo Sdružení pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje, 
se zúčastnili prezident ČR Miloš 

Zeman, premiér ČR v demisi Jiří Rusnok a ministr průmyslu a obchodu 
v demisi Jiří Cienciala. Prezident republiky převzal z rukou Pavla Bartoše, 
prezidenta sdružení, památeční kahan a plaketu se seznamem všech 
členů sdružení s poukazem na to, že jde o subjekty, jimž není lhostejný 
osud regionu a které dlouhodobě pracují na jeho rozvoji.  

Konference, která se konala v Mamaison Business and Conference 
Hotelu Imperial Ostrava, poukázala na to, že nezbytnou podmínkou 
dalšího rozvoje Moravskoslezského kraje jsou investice a také úspěšné 
strukturální změny v hospodářství a zaměstnanosti. Na konferenci, 
jejímiž hlavními body byly perspektivy dalšího hospodářského rozvoje 
regionu a investiční příležitosti, vystoupili také představitelé kraje, 
města Ostravy, zástupci investorů, CzechInvestu, Sdružení pro zahra- 
niční investice (AFI) a významní představitelé podnikatelské reprezen-
tace kraje. Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava finančně 
podpořily konferenci ze svých rozpočtů, stejně jako řada dalších 
subjektů.

„Jako jeden ze základních nástrojů hospodářské transformace regionu 
vidím dobře zpracovanou Hospodářskou strategii Moravskoslezského 
kraje, jež musí vycházet ze současného stavu, který bude stabilizován, 
modernizován a inovován a postupně bude srůstat s novými a moder- 
ními odvětvími. Doprovodným procesem musí být kvalitní technické 
vzdělání na všech stupních a spolupráce soukromého a veřejného 
sektoru ve vědě, výzkumu a inovacích,“ uvedl na konferenci IFO Pavel 
Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj MSK a viceprezident Hospo- 
dářské komory ČR. Řekl, že současná velmi nepříznivá hospodářská 
situace v Moravskoslezském kraji má obecnější a dlouhodobější rozměr 
a také velmi urgentní a krátkodobé aspekty. „Hospodářská recese 
zasáhla kraj velmi citelně. Největší problémy se vyskytly v hornictví           
a v hutním podniku Evraz Vítkovice Steel a částečně i v ArcelorMittalu 
Ostrava. Chronicky špatná situace je i v celém stavebnictví. Problémy 
dopadají prakticky na celý podnikatelský sektor propojený s hornictvím, 
hutnictvím a stavebnictvím,“ řekl Pavel Bartoš s tím, že krátkodobým 
východiskem z krize je v tuto chvíli zajistit lidem v kraji práci. O region 
se zajímá několik investorů, kteří jednají s krajem a dalšími institucemi. 
„Ve hře jsou stovky nových pracovních míst,“ dodal Pavel Bartoš. 

Kraj chce podpořit investice do regionu mimo jiné také vybudováním 
další strategické průmyslové zóny. „Naší motivací je vybudovat novou 
úspěšnou a konkurenceschopnou rozvojovou lokalitu, protože po- 
zitivním příkladem pro nás byla strategická průmyslová zóna Nošovice. 
Studie, kterou si Moravskoslezský kraj nechal zpracovat, a která zhod- 
notila dopady nošovické průmyslové zóny na region, prokázala mnoho 
pozitivních vlivů na ekonomiku kraje,“ uvedl hejtman Moravskoslez-
ského kraje Miroslav Novák. Vznik zóny podle zmíněné studie vedl na- 
příklad ke snížení míry nezaměstnanosti v České republice o 0,3 pro- 
centa, což je zhruba o 1,7 procenta v Moravskoslezském kraji. 

„Vedení kraje je v otázce zaměstnanosti aktivním hráčem, snaží se 
nabízet atraktivní podmínky novým investorům, ať už místním nebo ze 
zahraničí, spolupracovat se stávajícími zaměstnavateli a také významně 
podporuje inovativní technologie. Například studenti i začínající pod- 
nikatelé v regionu mohou stále ještě získat pro „start“ svého podnikání 
finanční pomoc Moravskoslezského kraje, který letos vyhlásil několik 
nových dotačních programů. Zájemci se mohou přihlásit do otevřené 
výzvy Programu na podporu start ups v Moravskoslezském kraji,“ do- 
plnil Miroslav Novák.

„Subjekty, jejichž stěžejní náplní je podpora hospodářského rozvoje 
našeho regionu, musejí společně táhnout za jeden provaz a prosazovat 
jednotné zájmy, které jsou pro nás společné,“ zdůrazňuje Jan Březina, 
předseda Krajské hospodářské komory MSK. „V březnu tohoto roku se 
uskutečnilo první zasedání Rady hospodářské a sociální dohody, tzv. 
tripartity. Už na následujícím jednání v červnu byla řešena problematika 
zaměstnanosti, kde jsme ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj MSK 
předložili materiál Hospodářská situace MSK s návrhy na řešení kritické 
situace, ze kterého vyšly Teze Akčního plánu MSK do roku 2020. Ty 
navrhují okamžitá, krátkodobá i dlouhodobá opatření jak na krajské, tak 
i na celostátní úrovni a byly i podkladovým materiálem při jednání 
delegace vedené hejtmanem kraje s předsedou vlády v červenci tohoto 
roku. Ještě v daném měsíci začala pod garancí ministra průmyslu a ob- 
chodu jednat komise k Řešení krizové hospodářské situace v MSK. 
Prvními konkrétními výstupy jsou stanovení stropu poplatků za ob- 
novitelné zdroje energie na 495 Kč/MWh, obnovení jednání o odstra- 
ňování ekologických zátěží, jednání se zástupci významných zaměst- 
navatelů v kraji, vůle jednat o nákladných ekologických opatřeních a tak 
dále.“

     Karin Pelikánová
tisková mluvčí Sdružení pro rozvoj MSK

Další rozvoj Moravskoslezského kraje závisí na 

Koncem června 2013 bylo v Moravskoslezském kraji registrováno         
82 556 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 9997 více než před rokem.       
Ke konci roku 2013 odhadujeme, že by se počet evidovaných uchazečů 
o zaměstnání mohl pohybovat v rozpětí od 87 do 91 tisíc a podíl ne- 
zaměstnaných osob by pak činil od 10 procent do 10,5 procenta. Tento 
předpoklad však nezohledňuje možný krizový pokles zaměstnanosti         
v odvětví těžby uhlí a hutnictví a v dalších navazujících činnostech,           
v důsledku čehož by evidovaná nezaměstnanost v MSK mohla vzrůst      
v následujícím období o dalších zhruba 5 tisíc uchazečů a podíl ne- 
zaměstnaných osob by mohl být o 0,6 procentního bodu vyšší. Tuto 
nepříznivou situaci může úřad práce částečně zmírnit standardní, 
popřípadě mimořádnou realizací vhodných nástrojů a opatření aktivní 

politiky zaměstnanosti. K zásadnímu zlepšení situace na trhu práce        
v regionu však může přispět pouze výraznější komplexní podpora 
vzniku nových pracovních příležitostí většího rozsahu, a to jak u sou- 
časných, tak i nových podnikatelských subjektů. To vše je cílem vzá- 
jemné spolupráce Úřadu práce ČR se zástupci Moravskoslezského 
kraje, Sdružení pro rozvoj MSK, Krajské hospodářské komory MSK, 
Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, Svazu průmyslu a dopravy 
ČR, Regionální rady odborových svazů,  jejímž výsledkem je návrh řady 
opatření, která přispějí k řešení současné nepříznivé situace na trhu 
práce.

Yvona Jungová
ředitelka Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Ostravě

Potřebujeme komplexní podporu vytváření nových pracovních příležitostí



Účastníci konference
1) ocenili schopnost a rychlost, s jakou se aktivizovaly síly v Moravsko- 

slezském kraji s cílem řešit jak krátkodobé, tak i dlouhodobé pro- 
blémy regionu. Pozitivně vnímali zájem prezidenta Miloše Zemana        
a centrálních orgánů a doporučili pokračování činnosti pracovní sku- 
piny pro řešení současné hospodářské situace v Moravskoslezském 
kraji.

2) shodli se, že další rozvoj regionu závisí na investicích a úspěšné res- 
trukturalizaci. 

3) doporučili brát krizi jako příležitost a vytěžit z tohoto stavu aktivní 
kroky do budoucna, provádět je na krajské úrovni, pokud nejsou 
řešeny na úrovni celostátní. V této souvislosti doporučili vymezit 
oblasti, které by stát měl nebo neměl regulovat.

Účastníci konference vytyčili témata přínosná pro další rozvoj kraje

Zpracování a naplňování strategií a koncepcí
 podpořili přijetí dobře zpracované hospodářské strategie kraje. Ta 

musí vycházet ze současného stavu, který bude stabilizován, moder- 
nizován a inovován a postupně bude prorůstat do nových a moder- 
ních odvětví. Doprovodným procesem pak musí být kvalitní tech- 
nické vzdělání na všech stupních a spolupráce soukromého a ve- 
řejného sektoru ve vědě, výzkumu a inovacích.

 vyzvali, aby již zpracované strategie na vládní i krajské úrovni byly 
řádně naplňovány a aby byly dlouhodobě platné.

 požadovali, aby v rámci strategických koncepcí bylo definováno 
dlouhodobé zajištění dostatečné kapacity elektrické energie souvise-
jící s případným ukončením těžby černého uhlí, nebo ohrožením do- 
vozu jiných energetických surovin, např. výstavba jaderné elektrárny 
jako společný zdroj pro ostravsko-katovickou příhraniční aglomeraci.

Podpora příchodu investorů do kraje 
 doporučili vytvořit v kraji průmyslovou zónu pro strategického in- 

vestora a lépe pracovat se stávajícími investory tak, aby případnou 
expanzi realizovali právě v Moravskoslezském kraji,

 upozornili na trvající nedostatky v dopravní infrastruktuře, kdy i přes 
existující dálnici je stále neuspokojivé dopravní napojení na Polsko           
i Slovensko, což investory odrazuje. 

Zvýšení konkurenceschopnosti
 požadovali omezení poplatků, které deformují ceny vstupních energií 

a snižují tak konkurenceschopnost podniků. 

 vyzvali, aby v návaznosti na prohlášení stávající vlády ČR byly v maxi- 
málně možné míře prosazovány české národní zájmy u evropských 
institucí v Bruselu. Průmysl se musí stát národním zájmem.

Otázky legislativy
 podpořili úsilí vlády České republiky k prosazení zákona o státní 

službě za účelem vytvoření stabilního systému zejména na minister-
ské úrovni.

 požadovali novelu zákona o veřejných zakázkách v tom smyslu, aby 
bylo možno podporovat místní podnikatele, tj. stanovit možný 
rozsah využití místních zdrojů.

 kvalitu fungování veřejné správy komentovali negativně, poukázali na 
její neracionální rozhodování. Požadovali efektivnost a odpovědnost 
veřejné správy. V této souvislosti doporučili vysílat zaměstnance 
veřejné správy na stáže do výrobních podniků tak, aby lépe chápali 
jejich potřeby a situaci.

Kvalita vzdělávání
 upozornili na potřebu kvalitního technického vzdělávání, na dlouho- 

době neuspokojivou jazykovou vybavenost a vyzvali ke kvalitnější           
a rozsáhlejší výuce cizích jazyků s apelem na potřebu znalosti dvou 
světových jazyků.

 doporučili pravidelná setkání představitelů zahraničních firem se stu- 
denty a pedagogy vysokých škol s cílem seznámit je s požadavky na 
jejich kvalifikaci.

Výzkum a inovace
 doporučili restrukturalizaci financování výzkumu a podporu výzkumu 

aplikovaného, jehož výsledky umožňují zvýšení přidané hodnoty vý- 
robků.

 upozornili na roztříštěnost zdrojů inovačních aktivit, potřebu zaměřo- 
vat inovace na průmysl a definovat nové inovační obory.

 upozornili na deformaci trhu dotacemi a požadovali zjednodušení 
administrativy dotací EU a jejich směřování do smysluplných pro- 
jektů.

Zlepšování pozitivního vnímání kraje 
 doporučili obratněji využívat skutečnost, že očima zde žijících cizinců 

vypadá náš kraj lépe, než ho vidí většina české populace a médií.

Kateřina Huvarová
ředitelka Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Dne 25. září 2013 se za účasti zástupců Moravskoslezského paktu 
zaměstnanosti uskutečnil v Libereckém kraji první z plánovaných           
12 workshopů k implementaci systému teritoriálních paktů zaměst- 
nanosti v krajích ČR. Všechny plánované workshopy jsou realizovány       
v rámci projektu „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní 
výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partner-
ství na podporu zaměstnanosti“, který je financován z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost.

Smyslem workshopů je projednat s představiteli jednotlivých krajů 
možnost přenesení rakouského modelu fungování teritoriálních paktů 
zaměstnanosti do ČR a v období 2014+ vytvořit obdobný systém paktů 
také v ČR. Tento záměr je v souladu s připravovaným Operačním pro- 

gramem Zaměstnanost, který klade důraz na sociální inovace založené 
na vytváření zcela nových řešení (či změně stávajících řešení) a sociální 
inovace založené na přebírání již existujících řešení ze zahraničí.

V Rakousku jsou teritoriální pakty zaměstnanosti ustanoveny ve všech 
9 spolkových zemích (územní jednotky odpovídající velikosti českých 
NUTS 3) a významně přispívají k naplňování národních priorit. Stejně 
jako v ČR byly tyto pakty, kromě podpory ekonomického růstu, 
založeny za účelem boje s nezaměstnaností a jejím nerovnoměrným 
rozložením mezi jednotlivými regiony a společenskými skupinami. Ana- 
lýza dopadů fungování regionálních paktů zaměstnanosti v Rakousku 
prokázala, že tato uskupení mají pozitivní vliv na počet opatření realizo-
vaných k podpoře efektivního fungování trhu práce, opětovný vstup 
nezaměstnaných na trh práce a následně na celkovou míru zaměst- 
nanosti.

Jan Beneš
výkonný manažer Moravskoslezského paktu zaměstnanosti

investicích i úspěšné restrukturalizaci
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Workshopy k implementaci systému teritoriálních paktů
zaměstnanosti v krajích ČR

Závěry a doporučení 14. ročníku konference Investment & Business Forum 2013 



CzechInvest: Investorům je třeba 
ukázat, že region je dobrou volbou

4 www.ifo.cz

Budou-li investoři v Moravskoslezském kraji vytvářet nová pracovní 
místa a splní-li dané podmínky, je CzechInvest podle svého generálního 
ředitele Mariana Piechy připraven nabídnout jim v rámci investičních 
pobídek zvýšenou podporu. „Nemůžeme být diskriminační vůči ostat- 
ním krajům, ale například vysoká míra nezaměstnanosti v regionu má 
vliv na výši finanční podpory pro nově příchozí investory i stávající 
firmy. Řada opatření, která souvisejí s Moravskoslezským krajem, se 
proto týká i Ústeckého kraje,“ říká Marian Piecha s tím, že CzechInvest 
se v otázkách řešení současné hospodářské situace Moravskoslezského 
kraje ztotožňuje s opatřeními, která schválil Úřad vlády ČR. „V rámci lá- 
kání nových investorů do moravskoslezského regionu budeme usilovat 
o již zmíněné zvýšení hmotné podpory na vytváření nových pracovních 
míst a o rozšíření regionů s takzvanou soustředěnou podporou státu. 
Co se týká průmyslových zón, půjde nám především o urychlení povo- 
lovacích procesů a celkově o snížení administrativní zátěže pro inves- 
tory při zahajování staveb ve veřejném zájmu.“ Marian Piecha je pře- 
svědčen, že Moravskoslezský kraj představuje pro potenciální investory 
kromě státní podpory investic i další výhody. „K nim patří průmyslová 
tradice, dostatek kvalifikované pracovní síly, infrastruktura, včetně 
mezinárodního letiště, nebo kvalitní dodavatelé. Důležité je také na 
příkladech konkrétních investorů ukázat, že region je dobrou volbou.“

Zahraniční investoři oceňují
pozitiva kraje
Na konferenci Investment & Business Forum 2013 vystoupili zástupci 
zahraničních firem, které se už v Moravskoslezském kraji etablovaly, 
dále rozvíjejí své podnikání a patří k významným regionálním za- 
městnavatelům. Všichni svorně oceňují vstřícnost vedení kraje i měst, 
v nichž se zahraniční společnosti rozhodly rozvíjet své podnikání.            
K pozitivům podle nich patří také kvalifikovaná pracovní síla, která má 
zájem o práci, i existence dvou univerzit. Oceňují rovněž polohu 
uprostřed Evropy, na hranicích se Slovenskem a Polskem, a blízkost 
dálnice a letiště. V souvislosti se vstupem potenciálních zahraničních 
investorů do regionu však negativně vnímají otázky legislativy. 

Zároveň doporučují strategicky změnit přístup ke vzdělávání v oblasti 
cizích jazyků. Nejde pouze o to, aby místní lidé byli schopni se 
zahraničními investory komunikovat, ale také o vytvoření podmínek 
pro vzdělávání dětí cizinců, kteří v tomto regionu zastupují svou 
mateřskou společnost. Upozorňují také na to, že mediální obraz 
regionu neodpovídá skutečnosti, jež je mnohem pozitivnější. 

O svých zkušenostech s podnikáním v Moravskoslezském kraji hovo- 
řili zástupci společností Bang & Olufsen, Brose, Mölnlycke HealthCare 
Klinipro, Tieto Czech a 1st International School of Ostrava.

Severní Morava a Slezsko jsou jednou z cílových destinací
pro zahraniční investice 
O tom, jak situaci v Moravskoslezském kraji vnímá Sdružení pro 
zahraniční investice, hovoří Kamil Blažek, předseda řídícího vý- 
boru sdružení. 

Jak se Sdružení pro zahraniční investice – AFI dotýká krizový stav 
hospodářství v kraji?
Nemyslíme si, že by se hospodářství v Moravskoslezském kraji nachá-
zelo v krizové situaci. Je pravda, že se některé naše podniky v tomto 
regionu stávají nekonkurenceschopnými v důsledku krize v oblasti 
hornictví a v širším smyslu těžkého průmyslu, způsobené situací v dole 
Paskov, a především velmi vysokými cenami energií v České republice. 
Tato situace je vážná, ale má řešení, a to jak formou aktivních opatření, 
tak i spoluprací všech zúčastněných. Nelze však tvrdit, že by se jednalo 
o krizi celého Moravskoslezského kraje nebo jeho hospodářství. V kraji 
je celá řada dobře fungujících a prosperujících firem, od těžkého přes 
lehký a zpracovatelský průmysl až po IT služby a další odvětví. 
Pokládáme za důležité, aby se z důvodu oprávněné a chvályhodné 
snahy řešit současné akutní problémy poplašným způsobem ne- 
zkreslovala situace v Moravskoslezském kraji – to by mohlo odradit již 
přítomné nebo budoucí investory od investic v této lokalitě.

Jakou vidíte perspektivu pro zahraniční investice v našem kraji?
Perspektivu pro investice vidíme dobře. Za poslední rok je možno 
pozorovat vzrůstající zájem o investice v České republice především      
u asijských investorů a severní Morava je s řadou svých charakteristik 
jednou ze dvou až tří cílových destinací pro tyto investice v České 
republice. Pokládáme za velmi reálné, že sem přijdou další noví in- 
vestoři, anebo dojde k expanzím stávajících.

Jak by se měla současná hospodářská situace regionu řešit?
Řešení spočívá v mixu krátkodobých a střednědobých opatření. Některá 
může samotný kraj, respektive statutární město Ostrava a další města, 
ovlivnit zcela nebo zčásti, u jiných se musí spoléhat na aktivní opatření 
ze strany vlády. I zde je však potřeba se o ně zasazovat a aktivně je 
prosazovat. Mezi ta krátkodobá patří posílení aktivních investičních 
opatření a marketingových aktivit České republiky s důrazem na 
Moravskoslezský kraj – to neznamená omezení podpory v jiných ob- 
lastech, ale její navýšení prostřednictvím pomoci a vyššího rozpočtu pro 
agenturu CzechInvest, resp. zahraniční síť ministerstva průmyslu a ob- 

chodu. Za důležité přitom považuji, aby tato aktivní opatření byla 
prováděna rychle a cíleně. Proto by se měly doplnit pracovní týmy 
těchto institucí o další kvalitní pracovní sílu. Současně by bylo vhodné, 
aby i Moravskoslezský kraj vynaložil prostředky pro vlastní zviditelnění, 
snažil se profilovat navenek a vyhledávat nové investory. Jsem pře- 
svědčen, že takto vynaložené prostředky se v každém případě vrátí. 
Dalším krátkodobým opatřením je boj o zachování současných 
investorů, tedy snaha vycházet jim maximálně vstříc a chránit jejich 
zájmy – v případě vhodně zvoleného postupu to u části těchto 
investorů povede i k další expanzi. Z hlediska střednědobých opatření 
by kraj měl klást velký důraz na jazykovou vzdělanost, posílení mobility 
obyvatel a dostatek technicky vzdělaných lidí, konkrétně motivací pro 
zařazení výuky druhého cizího jazyka na základních školách, zajištěním 
zdrojů pro takovou výuku, motivací pro stáže státních úředníků v sou- 
kromých firmách a naopak. Klíčovým prvkem je také posílení infrastruk-
tury silniční, železniční i vodní. 

Proč by si zahraniční investoři měli vybrat pro podnikání právě 
Moravskoslezský kraj? 
Region je vzhledem ke své průmyslové tradici vhodnou lokalitou pro 
strojírenskou výrobu a zpracovatelský průmysl obecně. Jeho celková 
infrastruktura pro výrobní projekty se stále rozvíjí, důkazem je investory 
oblíbená průmyslová zóna v Hrabové nebo příprava nového parku            
v Kunčičkách. Odhlédneme-li od historie postavené na hutním a che- 
mickém průmyslu, je Ostrava v současné době také atraktivním místem 
pro sofistikovanější investice, zejména v sektoru IT. Dostatek kvalitních 
kancelářských prostor typu „A“ a absolventů produkovaných Vysokou 
školou báňskou, v kombinaci s konkurenceschopnou mzdovou úrovní, 
vytváří velmi dobré podmínky pro takové investory. Přítomnost spo- 
lečnosti Tieto, která je s více než 1900 zaměstnanci jedním z největších 
zaměstnavatelů v oblasti IT služeb v ČR a největším v kraji, je toho 
zdárným příkladem. Nelze opomenout také budování Národního su- 
perpočítačového centra IT4innovations při této univerzitě, který vytváří 
velký potenciál pro rozvoj řady vědních oborů a příležitosti pro jeho 
využití firmami napříč sektory. 

Texty na straně: Lenka Gulašiová
redakce
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„Ukazuje se, že jsme přecenili význam služeb i dynamiku vědy, výzkumu 
a vývoje a především jsme se neorientovali na rozvoj našich tradičních 
průmyslových odvětví, zejména v oblasti strojírenství, a nevytvořili jsme 
pro ně odpovídající základnu počínaje učňovským školstvím a konče 
vysokoškolským technickým vzděláním,“ prohlásil prezident republiky 
Miloš Zeman, když 2. října zavítal na konferenci Investment & Business 
Forum Ostrava, a dodal, že všechno záleží na lidech. „Jsou lidé, kteří 
dokážou svůj podnik zničit, jsou lidé, kteří jej dokážou rozvinout. Jsem 
rád, že tady vidím Petra Víchu, pětinásobného úspěšného starostu 
Bohumína, a Jana Světlíka, který je zářným příkladem úspěšného 
českého podnikatele. Jsem rád, že v Karviné vybudovali prosperující 
průmyslovou zónu. Máme tady i velmi dobré zahraniční investory. Není 
podstatné, KDO podnik vlastní, ale jestli ho UMÍ vlastnit. Vlastnictví 
zavazuje k tomu, aby to byl člověk, který žije se svým podnikem, rozumí 
mu a je ochoten reinvestovat své zisky do jeho dalšího rozvoje.“
 
Premiér v demisi Jiří Rusnok konstatoval, že situaci tohoto regionu 
hodnotí střízlivě. „Nejde o fatální krizi, ale o určitou fázi konverze, která 
v danou chvíli budí obavy. Nicméně Moravskoslezský kraj si v této 
dlouhodobé přeměně vede úspěšně, vždyť podle aktuálních výsledků 
jde po Praze a Středočeském kraji o třetí ekonomicky nejúspěšnější 
region. Úkolem vlády v danou chvíli je, aby tento region byl posílen 
celkově, v různých navzájem propojených oblastech. I proto vláda 
odsouhlasila například výstavbu obchvatu Třince, zabývá se cenami 
energií, zejména poplatky za obnovitelné zdroje, podporuje zaměst- 
nanost.“

Jiří Cienciala, ministr průmyslu a obchodu v demisi, informoval            
o činnosti Pracovní skupiny pro řešení hospodářské a sociální situace       
v Moravskoslezském kraji: „Na jednáních takzvaného krizového štábu       

v Ostravě vznikla řada zajímavých návrhů. Pracovníci ministerstva prů- 
myslu ve spolupráci s ostatními resorty z nich vytvořili soubor opatření, 
který nedávno schválila vláda. Jsem rád, že ostatní ministři přistupovali 
k našim návrhům věcně a vstřícně a podařilo se opatření v krátké době 
schválit. Jsou to konkrétní kroky, které pomohou řešit problémy 
Moravskoslezského kraje.“ Balík opatření obsahuje 7 finančních a 13 
systémových opatření a seznam dalších 11 bodů, které jsou v kompe-
tenci kraje, případně dalších subjektů. „Některá opatření budeme 
realizovat okamžitě, některá potřebují ještě čas na přípravu. U všech ale 
platí, že mají fungovat co nejdříve. Ještě bych dodal, že krizový štáb se 
bude dál pravidelně scházet a další návrhy budou následovat. Nejen 
průmysl, ale i další odvětví, jako například zemědělství a konkrétně 
státní podnik Lesy ČR nebo stavební firmy, jsou totiž zdrojem pra- 
covních příležitostí.“ Na otázku, zda lze Moravskoslezskému kraji jako 
krizovému regionu nabídnout nadstandardní pobídky, Jiří Cienciala 
odpověděl: „V rámci investičních pobídek připravujeme zvýšení hmot- 
né podpory na vytváření nových pracovních míst z 50 tisíc na 200 tisíc 
korun a rozšíření regionů s takzvanou soustředěnou podporou státu. 
Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti by se navýšení podpory 
týkalo právě Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Už máme ověřeno, 
že zavedení tohoto opatření nevyžaduje novelizaci zákona, takže inves- 
toři by mohli začít žádat o podporu v poměrně krátkém časovém 
horizontu. Dále spolupracujeme s Českomoravskou záruční a rozvojo-
vou bankou na přípravě programů podpory pro stávající i začínající 
podnikatele, které by jim mohly podnikání a tvorbu nových pracovních 
míst usnadnit. Rovněž bychom chtěli propojit dodavatele, kteří jsou 
závislí na OKD, s investory. Mohli by tak najít uplatnění i u jiných klientů, 
v jiných oborech a v jiných regionech.“            

-gl-

Hlavní protikrizová opatření vlády pro MSK
Finanční opatření:
1. Revitalizační projekty – již dříve schválené projekty připravené           

v rámci Programu revitalizace po hornické a hutnické činnosti v MSK        
v objemu kolem 3 mld. Kč (sanace a rekultivace např. Odval Hra- 
bůvka, odkalovací nádrže Karvinsko. Předkladatelé: města a obce, 
firmy, s. p. Diamo).

2. Laguny Ostramo - dokončení likvidace ekologické zátěže – 1 mld. 
(nebilanční kaly 92 tis. t).

3. Nový program podpory podnikání v MSK orientovaný na vytváření 
nových pracovních míst a rekvalifikace. Aktivace existujícího progra- 
mu Podpora rozvoje regionů MMR.

4. Budování průmyslových zón – změna zákona o ochraně země- 
dělského půdního fondu – snížení poplatků za vynětí orné půdy ze 
zemědělského půdního fondu ve vybraných průmyslových zónách       
a u vybraných dopravních staveb.

5. Nový program podpory podnikání orientovaný na zpřístupnění in- 
vestičního a provozního financování prostřednictvím ČMZRB (zvý- 
hodněné úvěry a finanční příspěvky k úvěrům).

6. Investiční pobídky – zvýšení hmotné podpory vytváření nových 
pracovních míst v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a rozšíření 
regionů s tzv. soustředěnou podporou státu.

7. Aktivní politika zaměstnanosti – navýšení rozpočtu krajské poboč- 
ce úřadu práce podle potřeb nových investorů.

Systémová opatření:
1. Likvidace ekologických zátěží v MSK
2. Urychlení příchodu investorů do MSK
3. Projekty dopravní infrastruktury v MSK

Elektřina:
4. Analýza možností snížení cen elektřiny a jejich složek.
5. Analýza možností dalšího snížení poplatků za OZE a dalších po- 

platků.

6. Ekologické průmyslové limity – nenařizovat firmám přísnější limi- 
ty než požaduje EU.

7. Ustavení vládního zmocněnce

Zlepšení prostředí pro investory:
8. Snížení administrativní zátěže pro investory při zahajování staveb 

ve veřejném zájmu.
9. Zjednodušení postupu zadavatele podle zákona o veřejných zakáz-

kách.
10. Urychlení rozhodování ÚOHS u veřejných zakázek.

Evropské peníze:
11. Realokace z operačního programu Technická pomoc do Regionál-

ního operačního programu Moravskoslezsko.
12. Otevření cílených výzev operačních programů pro Moravskoslez-

ský a Ústecký kraj.
13. Rozdělení evropských peněz v novém programovacím období 

2014 – 2020 ve prospěch Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Další opatření – v kompetenci MSK
Kdo bude opatření realizovat: MPO, MŽP, MMR, MPSV, MD, MF, ÚV,
Spolupráce: ERÚ, MSK, SPD, HK ČR, ARR, Sdružení pro rozvoj MSK, 
firmy.
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V Moravskoslezském kraji přesahuje dopad krize
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Zdeňka Duby, předsedy představenstva společnosti Dalkia Česká re- 
publika, a Jana Czudka, generálního ředitele Třineckých železáren, 
jsme se zeptali:
1. Jak se vaší společnosti dotýká krizový stav hospodářství v kraji? 
2. Jakou vidíte perspektivu podnikání ve vašem oboru v Moravsko- 

slezském kraji v horizontu jednoho roku? 
3. V čem je podnikání v tomto regionu specifické? Registrujete po- 

zitiva podnikání v Moravskoslezském kraji? 
4. Jak by podle vás bylo třeba současnou hospodářskou situaci re- 

gionu řešit? 

Zdeněk Duba, předseda představenstva společnosti Dalkia Česká 
republika

1. Akciová společnost Dalkia Česká republika v kraji působí už více 
než 15 let a pochopitelně nás úroveň stavu hospodářství tíží. Jsme 
významnými partnery společností OKD, ArcelorMittal Ostrava a dalších 
průmyslových subjektů, a to jak po stránce od- 
běratelské, tak dodavatelské. Takže problémy 
našich partnerů jsou i našimi. Snažíme se po- 
máhat například tím, že jsme od OKD od- 
koupili zhruba 400 tisíc tun uhlí na skládkách 
pro rok 2014, intenzivně pokračuje činnost 
Nadačního fondu Dalkia pro vytváření pra- 
covních míst a na našich investičních akcích se 
snažíme využít i potenciál firem z kraje.

2. Energetika je odvětví, kde je potřeba 
plánovat investice a orientaci na desítky let 
dopředu. V posledních letech však toto nefun- 
guje. Vlivem EU i politické nestability v ČR se mění legislativa někdy ze 
dne na den. Přesto v průběhu roku nevidím velké změny při pod- 
nikání v oblasti energetiky v MSK. Zahajujeme velké investiční akce          
v Třebovicích a Karviné, kdy odsíříme a denitrifikujeme své zdroje, což 
přispěje ke zlepšení životního prostředí. Ve velkých městech regionu 
jsou rozsáhlé sítě CZT, jimiž distribuujeme tepelnou pohodu zá- 
kazníkům, a tam je i nadále předpoklad udržení příznivé ceny pro 
klienty.  Co je potřeba zlepšit, je infrastruktura pro distribuci a přenos 
elektrické energie. Kraj musí dovážet přes 30 procent spotřebované 

elektřiny, nové připojení odběrů je obtížné, a to negativně ovlivňuje 
i vznik nových provozoven a podnikatelských subjektů. 

3. Výhodou podnikání v teplárenství v regionu je právě rozvinutost sítí 
CZT umožňujících velmi velký podíl kogenerační elektřiny na celkové 
výrobě. Dalkia zde dosahuje 50 až 60 procent portfolia souběžně 
vyráběné elektřiny s teplem (kogenerace), přičemž EU stále vzhlíží         
k dosažení 20 procent a v ČR jsme slabě nad těmito 20 procenty. 
Výhodou byla i dostupnost biomasy, ale zmenšením podpory spolu- 
spalování biomasy a fosilních paliv tento způsob nejekologičtějšího 
využití biomasy padl. Rovněž ukončení podpory pro nově postavené 
obnovitelné zdroje omezí naše plány do budoucna. Výhodou je                
i blízkost dolů, ale nevýhodou vyšší cena černého uhlí a vyšší spotřeba 
povolenek CO2.

4. Nedávno jsem četl v Euru glosu pana Párala, že tím, že do Ostravy 
stát postavil dálnici, udělal mnoho, a teď si musí Moravskoslezský        

kraj poradit sám. S tím nesouhlasím, i když 
ctím heslo „hledáš-li pomocnou ruku, na- 
jdeš ji zcela jistě na konci svého ramene“. 
Od 90. let, kdy OKD zaměstnávaly 100 tisíc 
lidí a NH Ostrava a Vítkovice více než po 20 
tisících zaměstnanců, jsme realizovali ob- 
rovské transformační kroky. Dovolím si při- 
pomenout, že to byl stát, kdo privatizoval 
tyto podniky, nikoliv kraj. Odvádíme do kasy 
v Praze více peněz, než z ní přiteče, takže 
třeba z poplatků za emise v MSK je huben 
kůrovec na Šumavě. Jsou na nás kladeny       
v ekologii vyšší požadavky než v jiných 

regionech, i když kvůli stávajícímu životnímu prostředí v Moravsko- 
slezském kraji. Poslední změna rozpočtového určení daní v ČR ubrala 
přísun finančních prostředků do tohoto regionu, kde jsou velké 
aglomerace. Věřím, že rozvoj průmyslových zón v MSK zaměstná část 
uvolněných pracovníků. IT velmocí se tento region pro nejbližší 
generace nestane přes obrovskou práci, kterou odvádí VŠB a další 
univerzity, a vybudováním pěti tisíc večerek havíře ve výslužbě neza- 
chráníme. Zlepšit činnost by měly vládní agentury speciálními pobíd-
kami pro investory do tohoto strukturální krizí zasaženého regionu.

O současné krizi ve stavebnictví a o možných řešeních hovoříme               
s Václavem Matyášem, prezidentem Svazu podnikatelů ve sta- 
vebnictví v ČR.

V čem vidíte příčiny krize ve stavebnictví?
Prohlubující se propad ekonomiky a snížení příjmů státního rozpočtu 
řešila vláda tím nejsnazším způsobem – radikálními škrty, razantním 
omezením veřejných investic. To mělo samozřejmě velmi negativní 
dopady na stavebnictví. Politika drastických výdajových restrikcí                 
v oblasti veřejných investic působí zcela protisměrně – výrazně snižuje 
příjmovou stránku rozpočtu, protože úpadek stavebnictví má pri- 
márně velmi nepříznivé důsledky na ekonomiku státu. Zvyšuje ne- 
zaměstnanost nejen v oboru, ale kvůli vysokému multiplikačnímu 
efektu stavebnictví působí negativně i v řadě dalších oborů.

Vláda nereagovala na výstražné signály a požadavky zaměstna- 
vatelských svazů na opatření ke zmírnění následků krize, neusku- 
tečnila ani jediné ze svých proklamovaných opatření k zastavení 
poklesu investiční výstavby. Naopak zastavením investiční výstavby 
krizi stavebnictví prohloubila. Znejistěla i privátní sféru, která přestala 
investovat, přestože úspory obyvatel prokazatelně rostou.

Jak Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR vnímá situaci stavbařů       
v Moravskoslezském kraji? V čem se liší od jiných regionů?
Současná krize stavebnictví obecně znamená ztrátu stavebních 
kapacit, které se budou těžko obnovovat, propouštění i vysoce 
kvalifikovaných pracovníků, znehodnocení drahého strojního vy-  
bavení odborných firem a negativní dopady na další odvětví prů- 
myslu, dopravy i služeb. Přesto dopad v Moravskoslezském kraji 
přesahuje celostátní průměr. Stavební produkce v běžných cenách        
v republice poklesla oproti předkrizovému roku 2008 o 23,5 %, v Mo- 
ravskoslezském kraji téměř o 29 %. Počet firem nad 50 pracovníků se 
snížil celostátně o 21,1 %, v kraji o 22,8 %. Počet pracovníků v těchto 
větších firmách poklesl v republice o 17,1 %, zde o 24,6 %, včetně 
středních a malých firem to představuje přibližně 5500 pracovníků. 
Nevzpomínám si, že by situace stavbařů, kteří ztratili práci, se znač- 
ným přispěním politiky státu, byla někdy řešena ve vládě, v par- 
lamentu nebo na Hradě.

Jaká opatření k řešení krize ve stavebnictví v Moravskoslezském 
kraji navrhujete?
Já bohužel nemám žádné oprávnění cokoli navrhovat. Jsem ale pře- 
svědčen, že řešení existuje. Velký podíl by na tom měl mít stát. Jsou to 



oživení ekonomiky v regionu
Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren

1. Narušení vazeb a nestabilita v nejvýznamnějším hodnotovém řetězci 
kraje, který tvoří hutnictví společně s těžbou uhlí, kovodělným a stro- 
jírenským průmyslem, není dobré pro žádnou z fi- 
rem v tomto řetězci. Byť Třinecké železárny nejsou 
přímo ohroženy, promítá se nepříznivá situace do 
výrobkových řetězců skupiny TŽ – MS. Vážné pro- 
blémy především důlního průmyslu výrazně snižují 
poptávku například v segmentu důlních řetězů, je- 
jich výrobcem je naše dceřiná společnost Řetězárna 
v České vsi. Kromě toho i Třinecké železárny, stejně 
jako ostatní průmyslové podniky v kraji i v republice, 
bojují s vysokými cenami za energie a čelí dalším 
neúměrným požadavkům na snižování ekologické 
zátěže, což je na světových trzích znevýhodňuje        
a snižuje konkurenceschopnost výrobků. 

2. Stagnující poptávka na evropském trhu a zvy- 
šování produkce oceli v jiných světových regionech, 
zejména v Číně, logicky musí vést ke změně filozofie 
podnikání v oblasti hutnictví. Klíčem k úspěchu je 
zaměření se na vyšší přidanou hodnotu výrobků, 
což znamená nové investice a inovace. To je jedna z podmínek oživení 
ekonomiky, potažmo hutnictví v kraji. Třineckým železárnám se tato 
strategie spočívající v rozmanitosti portfolia výrobků a orientace na 
jejich vyšší přidanou i užitnou hodnotu mnohokrát, zejména při vý- 
kyvech na trzích, vyplatila. Neobejde se to ovšem bez investic, které 
vedou ke zvyšování užitné hodnoty i kvality výrobků a rozšiřování jejich 
uplatnění na trzích. Perspektivu vidím i v účelném rozšiřování výrob- 
kových řetězců. To je podle mne cesta k zachování konkurenceschop- 
nosti kvalitních českých ocelářských produktů. Nicméně toto je běh na 
dlouhou trať, nikoliv opatření jednoho roku.

3. Moravskoslezský kraj je historicky krajem průmyslovým, a tím by také 
měl zůstat. Má navíc další předpoklady rozvoje i v ostatních odvětvích, 
ať už jde o informační technologie, strojírenství a další obory. Ve pro- 
spěch podnikání hovoří také kvalitní technická infrastruktura a přede- 
vším technicky erudovaná pracovní síla využívající kapacit místního 
technického středního i vysokého odborného školství. V oblasti do- 
pravy je zde vybudovaná bohatá síť železnic v celkové délce 677 km, 

což je významný prvek zejména pro nákladní železniční dopravu 
využívanou z velké části průmyslem. V neposlední řadě jde o země- 

pisně strategické umístnění v trojúhelníku mezi 
Polskem a Slovenskem.

4. V podstatě viz odpověď číslo dvě. Budou-li hutě       
v Moravskoslezském kraji chtít nadále udržet svou 
konkurenceschopnost, měly by omezit produkci 
standardních ocelářských produktů na úkor spe- 
ciálních výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Objem 
světové výroby oceli bude vlivem právě zvyšování její 
užitné hodnoty postupně stagnovat, v některých 
světových regionech může i klesat. V Evropě to je 
zřejmý trend. Neznamená to však, že toto prů- 
myslové odvětví nemá perspektivu. Ba právě na- 
opak. Není možné třeba zvrátit trend zvyšování emisí 
skleníkových plynů bez nových technologií, a ty se 
bez špičkových ocelí neobejdou. Studie renomo-
vaných prognostických firem počítají, že ve střední 
Evropě nedojde během 30 let k poklesu spotřeby 
oceli. Diametrálně se nemění skladba spotřebo- 

vávané oceli především směrem k rozvoji vysoce jakostních ocelí na 
úkor standardních ocelí. Kdo bude na tyto změny nejlépe připraven         
a nabídne na trhu sofistikovanější produkty, bude mít o poptávku 
postaráno.
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na stavebnictví celostátní průměr
samozřejmě jednak veřejné prostředky do výstavby i do oprav komu-
nikací, do staveb pro ochranu životního prostředí, což je v kraji aktuální. 
Ale je i jiná cesta. Nezaměstnanost v kraji dosahuje dvouciferného čísla, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR disponuje v Operačním pro- 
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost částkou přes 1,8 miliardy eur, 
včetně spolufinancování 2,1 miliardy eur, určených pro čerpání až do 
roku 2015 na předcházení nezaměstnanosti, rozvoj osobních znalostí       
a rekvalifikace. Kraj má shodou okolností největší počet bytů z 50. a 60. 
let (ale i dalších dvou desetiletí) zralých na revitalizaci a výrobci staveb-
ních materiálů nevědí, komu by prodali svoji produkci. Myslím, že není 
třeba moc vymýšlet, stačí jednat. Prospěje to kraji, domům, jejich oby- 
vatelům, přinese to práci nezaměstnaným a ubudou fronty na úřadech 
práce.

Jaké kroky k řešení krize podniká Svaz podnikatelů ve staveb-
nictví v ČR?
Nechci rekapitulovat všechny naše kroky, které jsme za poslední léta 
podnikli. Byly to desítky veřejných vystoupení, jednání s vládou, mi- 
nistry, kteří se měnili jak na běžícím pásu, jednání v tripartitě, při- 
pomínkování zákonů, vypracování dokumentů s návrhy protikrizových 
opatření, spolupráce se členy NERV, konání tiskových konferencí, 

mediální působení. Naše snažení se nesetkávalo vždy s plným pocho- 
pením. Podařilo se nám iniciovat založení Poradního sboru předsedy 
vlády pro stavební průmysl s reprezentativním obsazením ekonomic- 
kých expertů, akademické sféry i stavebních odborníků. Velkým zkla- 
máním pro nás je, že po třech letech je bilance úspěšnosti velmi chudá. 
V současné době jsme zpracovali dokument Zajištění ekonomického 
růstu a zaměstnanosti zlepšením stability v oblasti investiční výstavby      
a stavebnictví. Vychází z podnětů podnikatelské sféry reprezentované 
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za plné podpory a součinnosti 
dalších orgánů a organizací zainteresovaných do problematiky staveb-
nictví: SIA – Rada výstavby, státní správa, akademická sféra, ekonomičtí 
experti, poradenské a dalších organizace. Dokument se snaží o formu-
laci takových opatření, která usnadní konsolidaci stavebnictví v krátko- 
dobém horizontu a jeho rozvoj ve střednědobém období. Obsahuje 
náměty nejzávažnějších témat z oblasti stavebnictví, která by podle 
našeho názoru neměla být opomenuta, ale podpořena ve volebním 
programu stran, které usilují o rychlé obnovení ekonomiky. Proto jej 
projednáváme s předsedy politických stran a hnutí, které mají šanci 
zasednout po volbách v parlamentu.

Lenka Gulašiová
Foto: archivy společností



Konference Transport: S prosperitou kraje úzce 
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Ve dnech 5. a 6. listopadu se konal XVII. 
ročník mezinárodní konference Trans- 
port, zaměřený na prezentaci dosavad-
ních postupů i budoucích záměrů při 
výstavbě dopravní infrastruktury Morav- 
skoslezského kraje a jeho napojení na 

evropskou dopravní síť. Hlavními tématy konference byly spolupráce 
v rámci Baltsko-jaderského koridoru a územní spolupráce příhra- 

ničních regionů TRITIA. V programu nechyběla ani témata zaměřená 
na železniční spojení Varšava – Ostrava – Vídeň a realizaci vodního 
koridoru Dunaj – Odra – Labe, zejména jeho oderské větve Koźle – 
Ostrava – Přerov. Konference Transport 2013 se konala pod záštitou 
příslušných ministerstev zodpovědných za dopravu z České republiky, 
Slovenské republiky a Polska. Konference je finančně podpořena              
z rozpočtů Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje a statutárního 
města Ostravy.

Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České repub-
liky, ve vnitrozemí sousedí s Olomouckým a Zlínským krajem. Poloha 
kraje je výhodná i z hlediska celoevropského prostoru, protože leží 
mezi rakouskou Vídní, polskou Hornoslezskou aglomerací a sloven-
skou Bratislavou. Sílu polohy celé oblasti zdůrazňuje dlouhodobé úsilí 
o propojení některých aktivit Moravskoslezského kraje, Žilinského 
samosprávného kraje, Opolského vojvodství a Slezského vojvodství      
s výhledem na vytvoření významného územního centra v celoevrop-
ském pohledu.

Z dopravního hlediska kraj leží na historické evropské obchodní cestě 
Sever-Jih. Dominaci této severojižní (Baltsko - Adriatické) evropské 
osy, na kterou je orientován multimodální tranzitní dopravní koridor        
a jeho intermodální uzly, přizpůsobuje kraj své rozvojové plány.            
Z umístění regionu na této dopravní ose plyne jeho atraktivita pro 
mezinárodní tranzit a naopak na náš kraj má vliv intenzivní působení 
významných hospodářských oblastí mimo území České republiky.

Nadregionální vazby
Jednou z rozhodujících oblastí rozvoje je kvalitní infrastruktura, jejímž 
základem je přímé napojení kraje na hlavní evropské dopravní tahy. 
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje v roce 2002 definovalo pá- 
teřní síť dálkových a mezistátních komunikací v Moravskoslezském kraji, 
kterou sledujeme pod souhrnným názvem Slezský kříž (viz obrázek).

Páteřní komunikace Slezského kříže jsou v severojižním směru vy- 
mezeny větví B VI. multimodálního koridoru (trasy D 1, R 48, vysokory-
chlostní trati a II. tranzitního železničního koridoru), v západovýchod- 
ním směru tvoří jeho ramena komunikace I/57, I/68-I/11. Trasy 
páteřních komunikací vycházejí z Politiky územního rozvoje České 
republiky a jsou schváleny v Zásadách územního rozvoje Moravsko- 
slezského kraje. Stávající komunikace jsou však kapacitně přetížené, 
navíc jsou často vedeny nevyhovujícím způsobem (přes centra obcí,       
v úzkém šířkovém uspořádání).

Požadavkem kraje, zejména v silniční dopravní infrastruktuře, je:
 v severojižním směru dokončit modernizaci silnice č. I/48 (E 462) 

Bělotín – Frýdek-Místek v parametrech komunikace dálničního 
typu, stavby Silnice R 48 MÚK Bělotín – Rybí, Silnice R 48 Rybí – 
MÚK Rychaltice, R 56 Frýdek-Místek – připojení na R 48, Silnice R 48 
Frýdek–Místek – obchvat, Silnice R 48 – MÚK Nošovice.

 v západovýchodním směru  realizovat stavby pro napojení tahu 
silnice I/11 na silnici R 48 v úseku Třanovice – Nebory – Oldřichovice 
– Bystřice s výhledovým zkapacitněním silnice I/11 na směrově 
dělenou čtyřpruhovou komunikaci bez úrovňových křížení v úseku 
Hrádek ve Slezsku – Mosty u Jablunkova tak, aby převedla 
mezinárodní tah silnice E 75; propojení tahu silnice I/11 v úseku 
Ostrava-Poruba – Mokré Lazce, stejně tak zkapacitnění ostravského 
úseku silnice I/11 (Rudná, Kunčice – Rudná, Vítkovice), zkapacitnění 
průtahu silnice I/11 Komárovem, realizace stavby Silnice I/11 
Opava, severní obchvat – východní a západní část a realizace stavby 
Silnice I/57 Krnov – severovýchodní obchvat.

 páteřní síť (mimo území kraje) by měla doplnit i přeložka silnice I/35 
v napojení na R 48 (Palačov – Valašské Meziříčí).

Kvalitní dopravní infrastruktura, umístění kraje v centru česko- 
-polsko-slovenského regionu s počtem obyvatel na úrovni středně 
velkého evropského státu a zlepšující se prostupnost hranic pro volný 
pohyb lidí, služeb a zboží vytváří celou řadu nových příležitostí. 

Hospodářský a společenský rozvoj přilehlých regionů na 
Slovensku a v Polsku a napojení dopravní infrastruktury 
na evropské koridory pak celý region posouvá do polohy 
silného středoevropského rozvojového pólu. Území 
Moravskoslezského kraje se vedle hlavního města Prahy 
a severních Čech vyznačuje největší koncentrací obyva-
telstva a průmyslových aktivit v České republice. Morav- 
skoslezský kraj se v zájmu dokončení páteřní dopravní 
sítě pozemních komunikací, železnic, ale i návazné lo- 
gistiky, letecké dopravy a hospodářství aktivně zapojil do 
přípravy Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlav- 
ních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě (TEN-T).

K dnešnímu dni lze konstatovat, že v hlavní síti je zařazen 
koridor Sever-Jih Slezského kříže, městský uzel Ostrava, 
včetně Letiště Leoše Janáčka Ostrava, v globální síti je 
zařazen tah komunikace I/48 / R 48 a koridor Slezský kříž 
východ v úseku mezi R 48 a státní hranicí se Slovenskem. 

MSK se zatím nepodařilo prosadit vymezení tahu silnic I/11, I/68 (D1, 
Ostrava - Havířov - R 48 Třanovice) v rámci koridoru globální sítě TEN-T 
(Ostrava - st. hranice CZ/SK) a prosadit koridor Slezský kříž západ ve 
směru Ostrava – Opava – Krnov – Bartultovice – Opole do globální sítě 
TEN-T.

Daniel Havlík
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Páteřní komunikace Moravskoslezského kraje, revize TEN-T



souvisí rozvoj dopravní infrastruktury 

Základem zpracování dopravního modelu bylo sladění vstupních dat ze 
všech partnerských států a regionů, kterými prochází Baltsko-jadranská 
dopravní osa. Jednalo se zejména o data přepravních proudů železniční 
a silniční dopravy, která do nadnárodního modelu vnesla regionální 
znalost o dopravní zatíženosti. Byl tak vytvořen jeden dopravní model 
se standardizovanými daty a srovnatelnými metodami pro celou osu od 
Baltu po Jadran.

V rámci nadnárodního dopravního modelu byly mj. zohledněny pře- 
pravní proudy navazující na stávající i realizovaná logistická centra (v pří- 
padě České republiky – Multimodální logistické centrum Ostrava 
Mošnov). Dopravní model BATCo, zaměřený zejména na podporu 
využití železniční dopravy, poukázal rovněž na slabá místa v rámci celé 
osy – v případě České republiky se jedná o modernizaci železničních 
přeshraničních sekcí Katowice – Ostrava a Brno – Wien         
v rámci jednoho z prioritních projektů TEN-T (PP23 
Gdańsk – Wien). Nadnárodní dopravní model BATCo 
provedl analýzu navrhovaných opatření pro větší vy- 
užití železniční dopravy podle vybraných scénářů (např. 
zvýšené poplatky na dálnicích pro nákladní i osobní 
dopravu, zvýšená cena paliva, zavedení tzv. euro- 
-známky). Analýza poukazuje na skutečnost, že před- 
pokládaná dopravní zatíženost v roce 2030 ve směru 
sever – jih bez modernizace železniční infrastruktury 
( jak navrhuje aktualizovaná síť TEN-T) může vést ke 
kolapsům v silniční dopravě a zvýšenému negativ- 
nímu vlivu  – emise škodlivých látek a hluku, bez- 
pečnost dopravy. 

V rámci Dopravního modelu BATCo bylo zpracováno     
5 pilotních regionálních modelů (Štýrsko, Korutany, 
Furlansko-Julské Benátsko, Slezsko a Moravskoslezsko), 
jejichž výstupem je podrobná analýza regionálních 
požadavků a stanovení opatření pro omezení negativ- 
ních vlivů na regionální úrovni. Výstupem je podrobná 
analýza dopravních proudů a stanovení opatření pro 
omezení negativních vlivů silniční dopravy,  a to ve for- 

mě textové i grafické (mapové výstupy). Na zpracování nadnárodního          
i regionálního dopravního modelu se podílela členská organizace 
sdružení – Dopravní projektování, spol. s r. o.

Oba výstupy, tj. nadnárodní Dopravní model BATCo i pilotní projekt 
Dopravní model Moravskoslezského kraje, je možné využít pro další 
podporu projektů souvisejících nejen s modernizací stávající do- 
pravní sítě a dokončením rozestavěných dopravních staveb v MSK, 
ale i pro podporu nových dopravních projektů, které umožní větší:
1. propustnost nadnárodních i regionálních přepravních proudů.
2. omezení negativních vlivů dopravy.

Pavel Santarius
projektový manažer Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Dopravní model BATCo 

Otevíráme cestu do Evropy
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Doprava je jednou z důležitých oblastí celé Evropské unie, České 
republiky i Moravskoslezského kraje. Jedním se základů řešení do- 
pravní problematiky je kvalitní dopravní infrastruktura a dopravní 
obslužnost. Zásadním a nadčasovým řešením lze zlepšit úroveň do- 
pravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje, a tím zvýšit 
celkovou atraktivnost území pro občany z hlediska každodenního 
života i z pohledu využití pro rekreaci. Trvale udržitelný sociální             
a ekologický rozvoj kraje lze zajistit bez negativního dopadu na kva- 
litu životního prostředí.

Mezi dlouhodobé cíle patří:
 napojení Moravskoslezského kraje na hlavní evropské dopravní trasy, 
 vytvoření moderního dopravního systému dopravní obsluhy re- 

gionu. 

Ty jsou podpořeny dalšími koncepčními materiály a odbornými 
podklady, na kterých se Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 
zásadním způsobem podílelo a podílí. Patří sem například:
 Koncepce rozvoje infrastruktury Moravskoslezského kraje
 Koncepce dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje
 Rozvojové programy Moravskoslezského kraje

 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a roz- 

voje železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji
 Závěry mezinárodních konferencí Transport, které sdružení pořádá 

od roku 1997.
 Výstupy řešených projektů a studií včetně mezinárodního projektu 

Baltic-Adriatic Transport Cooperation, na kterém se sdružení a jeho 
členové podílí

Ve spolupráci se všemi členy dopravní sekce a Moravskoslezským 
krajem bylo provedeno ověření všech významných infrastrukturních 
akcí vyplývajících z výše uvedených materiálů. V návaznosti na záměry 
kraje v rámci transevropské dopravní sítě TEN-T (schválené usne- 
sením zastupitelstva kraje č. 23/2021 z 29. února 2012) byl zpracován 
přehled. Tyto priority vycházejí z výše uvedených dokumentů, konkré-
tního stavu a předpokládaného vývoje. Tento materiál je pravidelně 
aktualizován. 

       
Miroslav Bezděk

předseda dopravní sekce Sdružení pro rozvoj MSK
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V březnu letošního roku byla v rámci činnosti Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje založena Pracovní skupina pro podporu 
umísťování investic v Moravskoslezském kraji. Její vznik byl reakcí na 
několik let trvající propad a nedostatek aktivity investorů, kteří vytvářejí 
tolik potřebné pracovní příležitosti. Vznikla prokazatelná poptávka po 
nových investorech a v důsledku toho také poptávka po dobrovolném 
zapojení podnikatelů do zkvalitňování investičního prostředí. Orga- 
nizaci činností pracovní skupiny zajišťuje sdružení, odbornou část 
koordinuje Martin Zuštík, zástupce firmy Technoprojekt, která je 
členem Rady sdružení.

„Investiční aktivita ve smyslu přípravy nových pracovních míst se oproti 
roku 2009 zmenšila na 32 procent. Zůstaly především projekty expanze 
stávajících zařízení a projekty financované s podporou EU. Hlavním          
a v podstatě jediným cílem pracovní skupiny je změna investičního 
prostředí, doprovázená výrazným zvýšením investiční atraktivity v kraji 
s využitím odborného potenciálu členských firem sdružení. Úkolů, které 
vedou k danému cíli, je několik,“ konstatuje Martin Zuštík. „Vyhodnocu-
jeme současný stav investičního prostředí, abychom mohli lépe defino-
vat specifickou situaci v našem kraji a regionu. Jde o interní pohled na 
to, do jaké míry jsou skutečně připraveny průmyslové zóny, územní 
plán, dopravní infrastruktura, struktura povolování staveb, pracovních 
povolení a proclívání. V neposlední řadě pak struktura, mobilita a úro- 
veň pracovní síly. Potenciální investor má především zájem co nejdříve 
vyrábět a plnit uzavřené smlouvy. Pochopené potřeby investorů a mož- 
nosti kraje jsou zadáním pro plnění výše zmíněných úkolů. Porov- 
náváme také situaci kraje s konkurenčním okolím, tedy s Polskem             
a Slovenskem. Investoři, kteří zpracovávají vyhledávací studie o umís- 
tění investic, zaměřené na střední Evropu, většinou porovnávají tyto 
země. Chceme-li jim nabídnout dobré podmínky a zároveň vědět, že 
jsou skutečně kvalitní, musíme mít v prvé řadě přehled o možnostech 
sousedních států i jejich slabinách.“

Náplní práce skupiny je sběr relevantních informací, jejich analýza a vy- 
hodnocení pro potřebu sledovaných úkolů. Výsledkem práce s infor- 
macemi bude mimo jiné definování komparativních výhod a nevýhod, 
které investora ovlivňují při rozhodování o umístění investice do 
Moravskoslezského kraje. „Jedná se o výhody a nevýhody celorepubli- 
kové či krajské úrovně. Mezi překážkami, které jsme definovali                      
a o nichž budeme chtít dál jednat ve smyslu jejich odstranění, jsou 
například části znění stavebního zákona, souvisejících vyhlášek, které 
předurčují odmítanou délku a složitost povolovacího procesu. Máme 
jedny z nejdelších lhůt v Evropě, což mnohé investory odrazuje. No- 
velou stavebního zákona, která platí od začátku tohoto roku, se lhůty 

pro povolování navíc ještě prodloužily, což pro investory nevěstí nic 
dobrého. Potřebujeme být při povolování srozumitelní a rychlí, aby- 
chom byli pro investory atraktivní. Příliš zdlouhavě probíhá rovněž 
vystavování pracovních povolení nebo proclívání technologií. Zásadní 
otázkou je také připojování nových staveb k energetickým sítím. 
Investor v podstatě nemá jistotu, zda a kdy bude k sítím připojen, 
schvalování trvá dlouho a neposkytuje dostatečnou oporu v termínech. 
V neposlední řadě je to cena za vynětí pozemku z půdního fondu, což 
je záležitost, která se už částečně řeší. Domníváme se, že zejména                
v průmyslových zónách by měla platit jiná pravidla, měly by být 
postupně dopracovány regulační plány s vytvořením předpokladu 
jednostupňového povolení stavby. Chceme navrhnout, aby se těmto 
problémům kraj věnoval. Je to cesta, jak udělat stávající a nové zóny 
atraktivními s relativně nízkými finančními náklady a bez potřeby měnit 
zákony nebo vyhlášky. V tom vidíme možnost vytvoření takzvaných 
časových pobídek, které společně s finančními, například v podobě 
různých úlev, mohou podpořit vytvoření prostředí vstřícně naklo- 
něného investorům.“ Martin Zuštík kromě jiného upozorňuje na 
nebezpečí skrytých a negativních referencí. „Investor, který například 
musel kvůli legislativním průtahům po příchodu do naší republiky 
odsunout zahájení výroby, si svou zkušenost nenechá pro sebe a po- 
skytne reference ve své zemi. Mnohé potenciální investory, kteří 
uvažovali o tom, že zde rozvinou své podnikání, to odradí. A my se           
o tom vlastně ani nikdy nedozvíme…“ 

Pracovní skupina naopak usiluje o jasné definování a vizualizaci výhod, 
s nimiž mohou investoři vstupující do Moravskoslezského kraje počítat. 
„Je třeba zohlednit opravdu vše, od dopravní infrastruktury a kvalitního 
školství až třeba po nabídku toho, kde všude si lze v zimních měsících 
dobře zalyžovat.“ Martin Zuštík dále dodává, že jednou z výhod regionu 
severní Moravy by mohl být i poradenský servis poskytovaný inves- 
torům místními firmami, které mají zkušenosti z praxe. „Takových spo- 
lečností je ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje celá řada. 
Seznam poskytovatelů poradenských služeb brzy předložíme jak ve- 
dení sdružení a kraje, tak i Agentuře pro regionální rozvoj a CzechIn-
vestu, s nimiž spolupracujeme a na jejichž práci chceme navázat.“ 
Pracovní skupina vítá zájem nejen členských firem, ale i dalších spo- 
lečností a odborníků, kteří chtějí ve výše popsané věci pomoci svým 
potenciálem. Zájemci se mohou přihlásit u Jiřího Tomčíka, e-mail: 
jtomcik@msunion.cz, nebo přímo u koordinátora Martina Zuštíka, 
e-mail: martin.zustik@technoprojekt.cz, mobil: 602 712 930.
       

Lenka Gulašiová
redakce

Veletrh řešení v Ostravě
Region pro sebe 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je hlavním partnerem 
Veletrhu řešení v Ostravě, jenž organizuje brněnská agentura Správná 
volba jako součást projektu Marketingové inspirace. Ten je určen 
aktivním podnikatelům, marketérům, manažerům, obchodníkům a vů- 
bec všem, kteří hledají funkční marketingová řešení a nespokojují se        
s názorem „počkáme, až krize přejde“. Na veletrh, který se v Ostravě 
konal 19. září a jehož se zúčastnilo 65 zájemců, naváže v lednu 2014 
další pokračování, tentokrát s podtitulem Přes věrného zákazníka             
k zisku. „Veletrh nabízí odpovědi na otázky, jež si klade snad každý 
podnikatel: Které nástroje zvyšují loajalitu zákazníka? Jak získat přá- 
telství zákazníka a zároveň se nenechat dotlačit do nevýhodných 
podmínek?“ říká Milan Nerud z agentury Správná volba a zdůrazňuje, 
že akce je výjimečná i tím, že účastníky nečekají dlouhé přednášky, ale 
naopak individuální diskuse s prezentujícími. „Podporou Veletrhu řešení 
chceme přispět ke zkvalitnění podnikání nejen členů našeho sdružení     
a podpořit je v době stagnace trhu,“ doplňuje Kateřina Huvarová, ře- 
ditelka Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.                      -red-

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádá 14. ročník 
vánočního koncertu Region pro sebe. V Mamaison Business & Confe- 
rence Hotelu Imperial Ostrava se vánoční koncert a společenský večer, 
který je zaměřen na neformální podporu regionální komunikace a po- 
děkování členům sdružení za spolupráci i na předání ocenění za přínos 
k rozvoji Moravskoslezského kraje, uskuteční 11. prosince.  
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Když se řekne: Třinec
Jako příklad velmi dobré komunikace mezi podnikateli a veřejnou 
správou, která vede k rozkvětu dané lokality, je stále častěji uváděno 
Třinecko a především město Třinec. O úspěšnosti zdejšího systému 
svědčí například fakt, že k 31. srpnu 2013 nezaměstnanost na Třinecku 
a Jablunkovsku byla pouhých 5,83 procenta.

V minulém roce se Třinec umístil v první pětce podnikatelsky nej- 
přívětivějších měst v Moravskoslezském kraji a získal zvláštní uznání za 
boj s nezaměstnaností ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys 
2012, který každoročně vyhlašuje týdeník Ekonom. Důkazem toho je        
i stoprocentně zaplněná průmyslová zóna na Balinách, kde v sou- 
časnosti působí osm firem a zaměstnání zde našlo zhruba 800 lidí. 

Třinci se rovněž daří na poli dopravní infrastruktury. Připravuje se listo- 
padové slavnostní otevření podjezdu Via Lyžbice, který zpřístupní             
a propojí část Třince Lyžbice, kterou od centra města odděluje mezi- 
národní železniční koridor, s náměstím T. G. 
Masaryka. Součástí stavebních prací bylo i vy- 
budování nové železniční zastávky Třinec 
centrum/Trzyniec Centrum v rámci optima- 
lizace železniční trati Bystřice – Český Těšín. 
Třinec také stojí před vypsáním výběrového 
řízení před samotnou realizací rekonstrukce 
nádraží ČD v hodnotě 130 milionů korun. 
Nedílnou součástí projektu bude i revitalizace 
prostoru před nádražím. 

Kromě toho byl v září dokončen administrativní proces přípravy ke 
stavbě přeložky silnice I/11 v úsecích Nebory – Oldřichovice a Oldři- 
chovice – Bystřice (tzv. obchvatu Třince) a bude vyhlášeno výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. Do třineckého regionu poputuje na 
výstavbu nové přeložky přibližně 5 miliard korun. Na posledním úseku 
přeložky ještě nedošlo k vykoupení pozemků a příprava probíhá              
o poznání pomaleji. „Kdybychom čekali, až bude příprava hotová celá 
od Třanovic po Bystřici, výstavba by se zase o několik let zpozdila. 
Ministerstvo dopravy však přistoupilo na náš návrh rozdělit stavbu do 
tří úseků podle připravenosti. Společnými silami jsme se dopracovali         
k tomu, že je možné, aby se začal stavět smysluplný úsek od přivaděče 
k přivaděči, tzv. obchvat Třince, už v příštím roce. Za šťastný považuji         
i fakt, že se I/11 nově dostala i do transevropské sítě hlavních tras, díky 
čemuž na ni byly uvolněny finance z EU,“ uvedla starostka Třince Věra 
Palkovská.              -red-

Gastro festival 2013 
UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubyto-
vacích službách ČR a Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm pořádají 
Gastro festival. Ten proběhne ve dnech 14. a 15. listopadu, ve čtvrtek od 
9 do 17 hodin a v pátek od 9 do 15 hodin, v prostorách Hotelové školy 
ve Frenštátě pod Radhoštěm, která zároveň pořádá dny otevřených 
dveří. V letošním roce tak bude poprvé Gastro festival mimo Ostravu.  
Souběžně s Gastro festivalem se bude konat, stejně jako v loňském 
roce, regionální kolo soutěže Gastro Junior – Bidvest Cup 2013/2014, 
jehož náplní je soutěž gastronomických škol v oborech kuchař, číšník           
a cukrář. Soutěžemi Gastro festivalu pak budou slavnostní tabule a sou- 
těže v oborech barista a čepování piva. Doprovodnou soutěží je carving 
– soutěž ve vyřezávání ovoce a zeleniny. Při této příležitosti bude pre- 

zentován projekt České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Kudy 
z nudy. Záštitu nad Gastro festivalem převzali předseda Krajské hospo- 
dářské komory MSK Jan Březina a starostka města Frenštátu pod 
Radhoštěm Zdeňka Leščišinová. Záštitu nad Gastro Junior – Bidvest Cup 
převzali Věra Palková, náměstkyně hejtmana, Miroslav Kubec, prezident 
AKC ČR, WACS Continental Direktor, Radek Bušina, předseda Asociace 
číšníků ČR, a Zdeněk Blinka, předseda UNIHOST. Gastro festival tak stojí 
na prahu nové tradice, kdy by měl být pořádán střídavě ve dvou 
městech a ve spolupráci se dvěma školami našeho kraje.
 

Karla Bubová
tajemnice UNIHOST

Datum Organizátor Název akce Předmět akce Stručný popis akce Místo konání  

6. 11. 2013  KHK MSK 
Zahraniční obchod s vybranými výrobky 

podléhajícími spotřební dani 
Zahraniční obchod seminář Ostrava, F-club 

11. 11. 2013  KHK MSK 
Konzultační den - Uzavírání smluv 

v mezinárodním obchodě 
Konzultace konkrétní problematiky firmy 

s odborníkem 
konzultační den Ostrava, sídlo KHK MSK 

12. 11. 2013  KHK MSK a VIMEX consulting s.r.o. 
Jak obchodovat v Rusku, Bělorusku 

a Kazachstánu - praktické rady a doporučení Praktický seminář pro podnikatele seminář Ostrava, F-club 

14. 11. 2013  KARR S.A. 
20. polsko-německo-české 

podnikatelské kooperační fórum 
Ekonomické fórum a dvoustranná jednání firem ekonom. fórum, dvoustranná 

jednání
 Jelenia Gora, PL 

14. 11. 2013  UNIHOST/KHK záštita GASTRO FESTIVAL 2013 13. ročník gastronomického festivalu výstava Frenštát p. R. 

21. 11. 2013  KHK MSK Jednání a spolupráce s problémovými lidmi Komunikace seminář Ostrava, F-club 

28. 11. 2013  
KHK MSK a Vysoká škola sociálně-

správní, Institut celoživotního 
vzdělávání Havířov o.p.s. 

Nový občanský zákoník - zásadní změny 
Předmět úpravy a její základní zásady, osoby, 

věci a jejich rozdělení, právní skutečnosti  
seminář Ostrava, F-club 

9. 12. 2013  KHK MSK 
Konzultační den - Uzavírání smluv 

v mezinárodním obchodě 
Konzultace konkrétní problematiky firmy 

s odborníkem 
konzultační den Ostrava, sídlo KHK MSK 

Prosinec 2013  
KHK MSK a Jansa, Mokrý, Otevřel & 
partneři v.o.s., advokátní kancelář 

Rekodi�kace nového občanského zákoníku 
a její dopad na řízení společnosti 

Změny, které přinese nový občanský zákoník 
a zákon o obchodních korporacích od roku 2014  

seminář Ostrava 

Prosinec 2013  
KHK MSK a Jansa, Mokrý, Otevřel & 
partneři v.o.s., advokátní kancelář 

Sjednávání a uzavírání (standardních) smluv 
s dodavateli dle nového občanského zákoníku 

Změny, které přinese nový občanský zákoník 
a zákon o obchodních korporacích od roku 2014  

seminář Ostrava 



Hospodářská komora v Ostravě
ve dvou desetiletích 
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Letošní rok je dvacátým v historii Krajské hospodářské komory 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Během této doby 
prošla několika etapami, z nichž každá znamenala pozitivní posun, 
který vyústil ve vybudování instituce sehrávající významnou roli 
zejména v hospodářsko-ekonomickém rozvoji regionu. Kořeny 
ostravské komory sahají do roku 1991, kdy zde začala pracovat 
Regionální kancelář Československé obchodní a průmyslové ko- 
mory Praha, z níž se dnešní  – Krajská hospodářská komora Morav- 
skoslezského kraje – postupem času transformovala.

Historický vývoj
Na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR                  
a Agrární komoře České zahájila v Ostravě komora svoji činnost                
v květnu 1993. Souběžně vznikaly komory i v ostatních okresech 
tehdejšího severomoravského regionu. Období prvních tří let bylo 
spojeno se zakotvením nové podnikatelské instituce v hospodářském 
životě kraje, konec 90. let pak charakterizuje další rozvoj poskytovaných 
služeb, navázání úzkých kontaktů s řadou tuzemských i zahraničních 
organizací, prohloubení spolupráce s partnerskými institucemi v re- 
gionu a také s představiteli státní správy a obecních samospráv. Od 
přelomu století rozvojová koncepce komory úzce souvisela s celore-
publikovým úsilím hospodářských komor získat od státu odpovídající 
kompetence a také posílit vlastní pozici v rámci vznikajícího vyššího 
územního celku – kraje. Komora intenzivně rozšiřovala své zahraniční 
kontakty a výrazně se orientovala na účinnou podporu exportní 
činnosti firem. Zajišťovala účast českých podnikatelů na zahraničních 
obchodních misích, resp. je sama organizovala. Tradičně značná pozor-
nost byla věnována přeshraniční spolupráci s Polskem a Slovenskem, 
která každoročně vrcholila uspořádáním společného Česko-polsko- 
-slovenského ekonomického fóra. Se stále větší intenzitou vstupovala 
komora do evropských projektů, orientovaných na přípravu malých         
a středních podniků na vstup do jednotného evropského trhu. V sou- 
vislosti s regionálním rozvojem a se vznikem vyšších územně správních 
celků se RHK Ostrava aktivně podílela na vypracování strategických 
rozvojových dokumentů.

Z hlediska vývoje organizační struktury na severní Moravě je významný 
červen 2001, kdy došlo k podpisu zakládající listiny Krajské hospo- 
dářské komory Moravskoslezského kraje, a to  RHK Ostrava, OHK 
Opava, OHK Karviná a OHK Bruntál. V roce 2003 bylo toto sdružení 
komor akreditováno Hospodářskou komorou ČR jako podnikatelská 
reprezentace podnikatelské samosprávy, která sehrává roli partnera 
veřejné správy na úrovni kraje.

Po vstupu České republiky do Evropské unie dozrála situace v Mo- 
ravskoslezském kraji do stavu příhodného pro transformaci hospo- 
dářských komor. Její podstata spočívala v koncepci přeměny Regionální 
hospodářské komory Ostrava na Krajskou hospodářskou komoru 
Moravskoslezského kraje při zachování právní subjektivity stávajících 
okresních komor, tj. OHK Opava, OHK Karviná a OHK Bruntál. Krajská 
hospodářská komora MSK sehrává roli koordinátora společných aktivit, 
oslovujících členy HK ČR v regionu, služby a akce jsou nabízeny firmám 
bez ohledu na kmenové členství. Volení představitelé jednotlivých 
komor pravidelně diskutují strategické otázky rozvoje podnikání v kraji, 
resp. v České republice na platformě Podnikatelské rady Krajské 
hospodářské komory MSK, k níž byli dále přizváni představitelé dalších 
podnikatelských reprezentací z regionu – Sdružení pro rozvoj Morav- 
skoslezského kraje, Společenství průmyslových podniků Moravy                
a Slezska, společenstva podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu 
UNIHOST. Krajská hospodářská komora si vydobyla postavení repre- 
zentanta a mluvčího podnikatelské sféry a takto je vnímána nejen 
vedením Moravskoslezského kraje, ale i moravskoslezskou podnikatel-
skou veřejností. 

Konkrétní pomoc podnikatelům 
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje připravuje 
každoročně pro členy a podnikatelskou veřejnost celou škálu různých 
akcí – odborných seminářů, workshopů, kulatých stolů, konferencí, 
podnikatelských setkání, jejichž témata jsou určována především 
aktuální poptávkou ze strany firem.

Funguje jako Kontaktní místo Hospodářské komory ČR, s níž KHK MSK 
spolupracuje na základě rámcové smlouvy s cílem zvyšovat celkovou 
úroveň podnikatelské samosprávy, prestiž hospodářské komory ve 
společnosti, růst vlivu na zlepšování podnikatelského prostředí ve státě. 
Komora zajišťuje řadu tzv. veřejných služeb, které nabízí a poskytuje 
všem zájemcům z řad podnikatelské veřejnosti, nejsou určeny prioritně 
a pouze členům HK ČR.  Předně se jedná o poradenství, protože jedním 
ze základních úkolů nadále zůstává povinnost poskytovat relevantní 
informace nezbytné a důležité pro podnikání. Prostřednictvím  Czech 
POINT vydává komora ověřené výpisy, provádí ověřování pravosti listin 
a podpisů a též autorizovanou konverzi dokumentů pro účely kores- 
pondence prostřednictvím datových schránek. Žádanou veřejnou 
službou pro podnikatele je ověřování průvodních dokladů pro export, 
certifikátů o původu a dále vystavení karnetů ATA, celního dokumentu, 
který umožňuje dočasné vyvezení zboží, osvobozené od cla a daní.  
Kontaktní místo „premid point“ na úřadě komory poskytuje služby 
dopravním společnostem. 

Služby, o které je největší zájem
Dlouhodobě nejžádanějšími jsou služby v oblasti mezinárodního 
obchodu.  Tento fakt vedl ke zřízení Centra mezinárodního obchodu       
v Moravskoslezském kraji. Hlavní myšlenkou, která vytváří novou 
přidanou hodnotu projektu, je systémová podpora a propojení 
inovačního a exportního potenciálu moravskoslezských firem. Orien- 
tace v přemíře informací, zvýšení sebevědomí a znalostí o možnostech 
rozvoje vlastní firmy cestou inovací a exportu je hlavním posláním 
centra.  

Krajská hospodářská komora je rovněž hostitelskou organizací celoev-
ropské poradenské sítě Enterprise  Europe Network  (EEN), která v 50 
zemích světa zhruba v 600 pobočkách poskytuje podpůrné služby           
a informace pro rozvoj inovačního podnikání.  

Projekty realizované komorou
Zásadním tématem, kterému komora v Moravskoslezském kraji věnuje 
dlouhodobě velkou pozornost, a které zaujímá čelní místo ve všech 
strategických rozvojových dokumentech komory, je odborné a tech- 
nické vzdělávání. K řešení tohoto tématu komora přispívá již několik let 
realizací konkrétních projektů, jejichž hlavním smyslem a cílem je zlepšit 
podmínky pro technické vzdělávání na školách, propojit  teoretickou  
odbornou přípravu s praxí apod. Je potěšitelné, že do komorových 
projektů se ochotně zapojují technicky zaměřené školy i celá řada 
významných zaměstnavatelů Moravskoslezského kraje.

Realizací těchto projektů komora naplňuje cíle, které vytyčil Moravsko- 
slezský pakt zaměstnanosti. Jde o strategické partnerství desítek 
podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí v Moravskoslezském 
kraji, které postupně vznikalo v průběhu roku 2010 a bylo završeno 
oficiálním podpisem dokumentu o uzavření paktu v únoru 2011 mezi 
Moravskoslezským krajem, Sdružením pro rozvoj MSK, Krajskou hos- 
podářskou komorou MSK a Regionální radou Regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko.

Magda Habrmanová
ředitelka KHK MSK



Ve čtvrtek 17. října proběhlo v Ostravě Česko-polsko-slovenské 
ekonomické fórum 2013, jehož organizátorem je Krajská hospodářská 
komora Moravskoslezského kraje. Záštity akce, která se konala u pří- 
ležitosti 20. výročí založení hospodářské komory v Ostravě, se ujal 
Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje. Fórum soustředilo 
pozornost na Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA a na 
20. výročí znovuobnovení činnosti hospodářských komor v České 
republice. V Mamaison Business & Conference Hotelu Imperial, na 
jehož půdě se mezinárodní setkání odehrálo, byly hlavními tématy 
možnosti aktuální česko-polsko-slovenské hospodářské spolupráce        
a rozvoj příhraniční spolupráce z pohledu hospodářských komor. 

„Fórum je tradičně pořádáno naší, případně žilinskou či katovickou 
hospodářskou komorou. V letošním roce, kdy je hostí Ostrava, má 
slavnostní nádech díky dvacátému výročí znovuobnovení činnosti 
hospodářských komor v České republice,“ zdůrazňuje Jan Březina, před- 
seda Krajské hospodářské komory MSK. „Stěžejním tématem fóra jsou 
aktivity související s Evropským seskupením pro územní spolupráci 
TRITIA, na které chtějí hospodářské komory jednotlivých regionů 
navázat tak, aby byl vytvořen most pro spolupráci nejen velkých, ale         
i středních a malých podnikatelů na obou stranách hranic, ať už 
česko-slovenské, česko-polské nebo slovensko-polské.“ Jan Březina 
akcentuje, že díky seskupení TRITIA vnikl silný region se 7,5 milionem 
obyvatel. „Máme společné tradice, na které můžeme navazovat a dále 
je rozvíjet, a máme i velmi silný potenciál k tomu, abychom v Bruselu 
společným působením získali finanční prostředky ve prospěch tohoto 
euroregionu.“ Předseda Krajské hospodářské komory však zdůrazňuje, 
že spolupráce hospodářských komor z rozličných stran hranic fun- 
govala i před vznikem seskupení TRITIA. „Memorandum o spolupráci 
regionálních komor z české, polské i slovenské strany hranice bylo 
podepsáno už v roce 2010. Od května 2009 do dubna 2012 také 
fungoval úspěšný program oboustranné spolupráce na česko-polské 
hranici, který se týkal příhraniční spolupráce v celorepublikovém 
měřítku. Kontaktní centra, která byla v rámci tohoto programu vy- 
tvořena, fungují dodnes,“ pokračuje Jan Březina, podle něhož ekono- 

mické fórum vytváří ideální příležitost k tomu, aby se zde sešli zástupci 
jednotlivých hospodářských komor a municipalit zúčastněných re- 
gionů. Součástí fóra byla také dvoustranná jednání firem. V souvislosti 
s tím předseda Krajské hospodářské komory MSK upozorňuje na 
rostoucí zájem podnikatelů, kteří se zajímají o možnost podnikání na 
opačné straně hranice. „Jen v loňském roce zodpověděl tým pracov- 
níků naší krajské komory přes dva tisíce dotazů podnikatelů a zájemců, 
kteří chtějí začít podnikat. Velká část dotazů z české strany směřovala 
na podmínky podnikání a daňové zatížení firem v Polsku, možnosti za- 
ložení živnosti, pobočky nebo organizační složky české firmy na 
polském území,“ připomíná Jan Březina s tím, že Krajská hospodářská 
komora Moravskoslezského kraje je už pět let zapojena do asistenční 
sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network (EEN) jako kontaktní 
místo pro podnikatele v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. 
„Podnikatelé mají velký zájem o navázání obchodních kontaktů.               
Z celkového počtu 96 konkrétních předaných kontaktů na zahraniční 
společnosti byla celá třetina kontaktů na polské firmy. Stejný počet 
poptávek přichází také z polské strany. Nastavený trend přetrvává              
i v letošním roce, dokonce došlo k nárůstu zodpovězených dotazů 
oproti loňskému roku zhruba o 20 procent.“

Lenka Gulašiová
redakce

Zástupci Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje, 
Opolského vojvodství a Slezského vojvodství svorně považují za nej- 
podstatnější krok v rozvoji příhraniční spolupráce společný podpis 
úmluvy a stanov Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA 

(ESÚS TRITIA), ke kterému došlo 3. prosince 2012 v těšínském zámku.  
Mezi prioritní témata spolupráce v rámci ESÚS TRITIA patří oblast život- 
ního prostředí a energetiky, dopravy, hospodářské spolupráce a ces- 
tovního ruchu, pozornost je soustředěna také na krizové řízení, lidské 
zdroje, vzdělávání, kulturu a sport. „Potřebnost spolupráce našich re- 
gionů v těchto oblastech je podpořena identifikací společných pro- 
blémů a současně je také potenciálem dalšího rozvoje, který tyto 
oblasti skýtají,“ konstatuje Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského 
kraje, a dodává, že cílem je také propagace a podpora efektivní mezi- 
národní spolupráce partnerských regionů. „Svými aktivitami seskupe- 
ní TRITIA podporuje dialog i politickou debatu, vytváří přeshraniční 
soudržnost, předkládá a realizuje projekty směřující ke společnému 
strategickému rozvoji i zjednodušuje každodenní život obyvatel dané- 
ho česko-polsko-slovenského území. Pro identifikaci potřeb byly vy- 
tvořeny bilaterální strategie přeshraniční spolupráce jednotlivých 
regionů, ze kterých je vytvářena společná strategie rozvoje území ESÚS 
TRITIA. Součástí strategií jsou návrhy konkrétních aktivit, které by měly 
být na daném území v příštích letech realizovány.“  

Lenka Gulašiová
redakce

Česko-polsko-slovenské ekonomické fórum 2013 
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Rozmach příhraniční spolupráce
podpořil vznik ESÚS TRITIA

Představitelé Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a Opolského 
vojvodství jednali společně se zástupci komory.

Záštity fóra, které se konalo u příležitosti 20. výročí založení hospodářské komory          
v Ostravě, se ujal Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje.



V letošním roce se projekt Regionální kontaktní organizace pro 7. rám- 
cový program v Moravskoslezském kraji, na němž se podílí Vysoká 
škola báňská – Technická univerzita Ostrava spolu s Ostravskou univer-
zitou, přehoupl do své druhé poloviny. Během prvních dvou let rea- 
lizace (tedy v letech 2011 a 2012) bylo uspořádáno přes 20 seminářů, 
které tematicky navazovaly na vyhlášené výzvy 7. RP. Další důležitou 
aktivitou projektu je poradenství. Členové týmu pomáhali při přípravě 
cca 10 projektových žádostí, z nichž 5 projektů se v současné době 
úspěšně realizuje. V roce 2013 jsou vyhlašovány poslední výzvy 7. RP,       
a proto byly v květnu uspořádány další dva tematické semináře. První 
seminář, pořádaný ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR, byl 
zaměřen na výzvy Marie Curie. Byly představeny nejen vyhlášené výzvy, 
ale i způsob financování těchto projektů. Druhý seminář byl zaměřený 
na možnosti mobilit vědecko-výzkumných pracovníků, na kterém mj. 
zazněla přednáška Dr. Wiesława Studenckého, zástupce Národního 
kontaktního místa EuroRIs-Net ve Varšavě. Dále bylo představeno kon- 
taktní místo EURAXESS v podání Ing. Kateřiny Mrázkové z VŠB-TUO. 
Nyní jsou plánovány termíny posledních seminářů tohoto plánovacího 
období, se zaměřením na energetiku, konkrétně na téma SmartCities. 
Další, určitě pro mnohé zajímavou událostí, bude informační den 
zaměřený na nový rámcový program Horizont 2020, který byl vytvořen 
pro plánovací období 2014 – 2020 a mělo by v něm být rozděleno více 
než 70 miliard eur.

Bližší informace o Regionální kontaktní organizaci pro 7. RP v Morav- 
skoslezském kraji, včetně plánovaných akcí, na www.rko-msk.cz.

Činnost Regionální kontaktní organizace
v Moravskoslezském kraji

14 informujeme a inzerujeme

Propojení teorie s praxí, škol s firmami
Jak říká v jedné skeči dvojice Vodňanský & Skoumal: „Je dobré 
znát Archimédův zákon. Přesto se však také nauč plavat.“ Sepětí 
škol s praxí a důraz na řemeslo, to jsou témata, o nichž hovoří 
Pavla Sztulová, ředitelka AHOL – Střední školy gastronomie, 
turismu a lázeňství. Je potřeba, aby česká vzdělávací soustava vrátila 
odbornému, a zejména pak učňovskému školství náplň a stavovskou 
prestiž. Žáci, a hlavně jejich rodiče, už pochopili, že pro život je zvlád- 
nuté řemeslo podstatnější a k maturitě mohou dozrát později. Důležitá 
je přitom spolupráce se sociálními partnery školy, významnými subjekty 
v oblasti hotelnictví, gastronomie a cestovního 
ruchu k zajištění odborného vzdělávání žáků. Při 
získávání profesních návyků nám významným 
způsobem pomáhají hotelové řetězce, které mají 
vysoké standardy, např. hotel Park Inn. V některých 
podnicích totiž učně může čekat tvrdý střet s re- 
alitou. Proto jsme trvale v kontaktu s praxí. Pro- 
věřujeme a hledáme kvalitní provozy. Žáky totiž 
nelze dávat jen do mezinárodních hotelů. Musí si 
zažít i kavárnu, restauraci, závodní kuchyni atd. 
Dokonce máme spolupráci i s gastronomickým 
střediskem IKEA. Je to o neustálém potkávání          
a komunikaci s lidmi. Máme poradní sbory, v nichž 
si vyříkáváme i to, kde je jaký problém, co zlepšit, 
kde přitlačit.

Obrovský význam pro příští uplatnění našich 
absolventů na trhu práce má jazykové vzdělávání. 
Zřizovatel škol AHOL, Josef Holík, je velký vizionář, 
a tak se snažíme trvale dívat dopředu. Od roku 
2010 jsme otevřeli tříleté obory kuchař a číšník        

a nyní uvažujeme také o oboru cukrář. K zájmu o ně přispěly televize, jež 
poslední dobou hodně prostoru věnují vaření a pečení. V cestovním 
ruchu to jsou steward v dopravních službách a zážitkový cestovní ruch. 
Nyní chystáme obor „šéfkuchař“, jehož náplní, vedle vaření, bude 
organizace práce, ekonomické a administrativní řízení provozu. 

AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství
(redakčně upraveno)
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O aktuálním dění ve Sdružení pro rozvoj MSK a také 
o jeho členech – významných subjektech regionu – 
nyní aktuálně informuje magazín na TV Polar. Tento 
čtrnáctideník, jehož úkolem je zvýšit obecné po- 
vědomí o aktivitách sdružení, měl premiéru 10. října. 
Další premiéry proběhnou vždy ve čtvrtek v lichém 
týdnu. Dvouminutový pořad, který přináší informace 
cenné pro celý region, má svůj pravidelný vysílací 
čas:

Čt: 18.14 a 21.14
Pá,  So a Ne: 6.14, 12.14, 15.14, 18.14, 21.14
Po:  6.14, 12.14, 15.14

Magazín představujeme na www.msunion.cz
v sekci Zpravodajství. Archiv magazínů je uveden
v seznamu pořadů TV Polar na 
http://polar.cz/porady/magazin-sdruzeni-pro-
rozvoj-msk
 

Jessica
Jessica je iniciativa vyvinutá Evropskou komisí a Evropskou investiční 
bankou ve spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy, jejímž cílem 
je napomoci orgánům v členských státech Evropské unie využívat 
nástroje finančního inženýrství za účelem podpory investic do 
udržitelného městského rozvoje.

Z nástroje Jessica je možno podpořit investiční projekty umístěné          
v Moravskoslezském kraji a zaměřené například na revitalizaci 
brownfields, výstavbu či modernizaci stávajících ubytovacích zařízení 
sloužících cestovnímu ruchu, výstavbu či rekonstrukci vybavenosti        

v oblasti sportu, rekreace a lázeňství sloužící pro turistiku a cestovní 
ruch nebo výstavbu či rekonstrukci zařízení poskytujících služby 
sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. (domovy pro seniory), včetně 
rozvoje jejich zázemí a materiálního vybavení.

Obce s více než pěti tisíci obyvateli mohou předkládat své žádosti        
o zvýhodněný úvěr v rámci nástroje Jessica u Českomoravské záruční         
a rozvojové banky, a. s., v Ostravě. Pro případné žadatele je vyřízení 
zvýhodněného úvěru v porovnání s žádostí o dotaci výrazně jedno- 
dušší. 

Sledujte náš magazín na TV Polar

Pozor na rekodifikaci soukromého práva účinnou od 1. ledna 2014
 Od 1. ledna 2014 musí mít plná moc k právnímu jednání 

povinně činěnému ve formě notářského zápisu také formu 
notářského zápisu, což může působit praktické problémy.

 Od 1. ledna 2014 musí obchodní korporace zapojené do 
koncernu uveřejnit informaci o jeho existenci na svých in- 
ternetových stránkách.

 Do 30. června 2014 je třeba přizpůsobit společenské 
smlouvy nebo stanovy ustanovením nového zákona o ob- 
chodních korporacích a uložit nové znění do sbírky listin.

 Do 30. června 2014 je třeba přizpůsobit smlouvy o výkonu 
funkce, včetně pravidel o odměňování nové úpravě, jinak 
hrozí, že výkon funkce bude bezplatný.

 Do 1. ledna 2016 se mohou obchodní korporace rozhod-
nout, že se podřídí zákonu o obchodních korporacích jako 
celku a tím se vyhnout některým možným výkladovým ne- 
jasnostem.

Problémy s formou plných mocí po 1. lednu 2014
Nová úprava plných mocí může v příštím roce výrazně zkomplikovat 
zejména některé korporační změny ve společnostech s jediným 
zahraničním společníkem (akcionářem). Dle § 441 odst. 2 nového 
občanského zákoníku musí být nově plná moc udělena „v totožné 
formě“, jaká se vyžaduje pro právní jednání, ke kterému plná moc 
zmocňuje, přičemž za formu se považuje i forma notářského zápisu, 
kterou zákon o obchodních korporacích podobně jako nyní ob- 
chodní zákoník vyžaduje pro některá rozhodnutí jediného společníka 
(typicky rozhodnutí o změně společenské smlouvy/stanov, rozhod-
nutí o zvýšení/snížení základního kapitálu apod.). Pokud tedy po       
1. lednu 2014 bude jediný společník přijímat určité rozhodnutí 
ve formě notářského zápisu, musí se jediný společník/akcionář 
dostavit přímo do České republiky k sepsání plné moci ve formě 
notářského zápisu popř. přímo k přijetí příslušného rozhodnutí. 
Alternativou dle některých notářů může být sepsání příslušné 
plné moci ještě do konce tohoto roku.

Zdroj: Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.


