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DLOUHODOBÁ VIZE HOSPODÁŘSTVÍ
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
V letošním roce slaví Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje významné dvacáté 
výročí svého vzniku. Nechci hodnotit 
dlouholetou činnost, ale chci vyzvednout 
jeden ze základních momentů, kdy byla 
zahájena velmi účinná spolupráce mezi 
Krajskou hospodářskou komorou MSK              
a Sdružením. Velkou zásluhu na tom má 
profesor Václav Roubíček, který se v roce 
2001 stal předsedou představenstva Krajské 
hospodářské komory MSK a zároveň již 
vykonával současnou funkci prezidenta 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje. Došlo k personálnímu propojení vedení 
obou institucí, což bylo základem budoucí 
spolupráce. Za daný krok profesoru Václavu 
Roubíčkovi upřímně děkuji.

Po dvaceti letech činnosti se pro Sdružení 
pro rozvoj Moravskoslezského kraje i pro 
Krajskou hospodářskou komoru MSK otevírá 
nový prostor ve formě spolupráce na dlouhodobém rozvoji našeho kraje. Současné 
období hospodářské recese nás vede k řešení aktuálních problémů a poněkud 
vzdáleně nebo vůbec nevnímáme problémy, které nastanou za 15 či 20 a více let. 

Pokud se podíváme do nedávné historie Moravskoslezského kraje, tedy do počátku 
devadesátých let minulého století, pak proběhla jakási první fáze strukturálních 
změn, kdy došlo k omezení těžby černého uhlí prakticky o 50 % a k omezení výroby 
surového železa uzavřením vysokých pecí ve Vítkovicích, k ukončení výroby 
cementu v Kunčicích a k dalším strukturálním změnám.

To vedlo k zásadní změně počtu pracovních míst u velkých zaměstnavatelů. Proti 
tomu probíhal proces vzniku privátních firem především v sektoru malého                  
a středního podnikání, sektoru služeb a veřejného sektoru. Přišli i zahraniční 
investoři. Tyto změny vytvořily novou rovnováhu poptávky a nabídky pracovních sil, 
jejíž optimalizace bylo dosaženo v roce 2008. Současná krize tuto rovnováhu opět 
vychýlila v neprospěch počtu pracovních míst, ale věřme, že jde o stav přechodný 
a rovnováha opět nastane.

Co nás však nutně čeká z pohledu budoucnosti? V celé národní ekonomice 
nezbytně musí dojít k růstu produktivity práce, což povede ke snížení počtu 
pracovních míst. To bude jistým způsobem kompenzováno poklesem populační 
křivky, ale na druhé straně poroste věk odchodu do důchodu a je nezbytné počítat 
i s migrací obyvatelstva.

Problém Moravskoslezského kraje je však mnohem větší. Téměř s jistotou se dá 
počítat, že v horizontu asi dvaceti let dojde k výraznému útlumu těžby černého uhlí, 

ne−li k jejímu úplnému ukončení. Zásadní otázkou pak je, zda 
bude zahájena těžba černého uhlí na ložisku Frenštát, nebo se 
ČR vydá na cestu bez vlastního černého uhlí. Výrazný problém 
by pak nastal v oblasti koksovatelného uhlí, se kterým je 
bezprostředně propojena výroba surového železa a následně 
celého ocelářství. Pokud by došlo k omezení ocelářství, je pak 
otázka, jaké dopady to bude mít na naše strojírenství, které je 
nosnou páteří průmyslové produkce v ČR.

S omezením nebo ukončením těžby černého uhlí na Ostravsku 
úzce souvisí krajská energetika, a to jak výroba elektrické 
energie, která je ve vazbě na její spotřebu v kraji deficitní, tak 
prakticky veškeré systémy centrálního zásobování teplem, 
které pracují v kogeneračním režimu výroby tepla a elektrické 
energie.

Nabízí se celá řada zásadních otázek, jejich řešení ve vazbě na 
reálnou setrvačnost ve jmenovaných sektorech, ale například     
i ve vazbě na rozvoj vědy, výzkumu a vývoje, a zásadní vliv je         
i v oblasti směrování vzdělávání. Je nezbytné zahájit prakticky 
ihned diskusi o dlouhodobém směrování rozvoje hospodářství 
v Moravskoslezském kraji a hledat konsensuální a efektivní 

řešení. Zajisté existuje řada možností, jak tuto situaci řešit. Musí se ale najít 
optimální model, který zabezpečí nejen zaměstnanost v našem kraji, ale i jeho 
konkurenceschopnost a prosperitu, a přitom vyřeší i zásadní problém v oblasti 
životního prostředí, kterým je kvalita ovzduší.

V závěru si dovolím modelovat jednu budoucí variantu alespoň v hrubých obrysech. 
Klíčovým problémem je dle mého názoru kvalita ovzduší, která je dána 
nepřiměřenou koncentrací znečišťovatelů. Výše popisovaný stav vytváří situaci, kdy 
při nedostatku černého energetického uhlí a deficitu výroby elektrické energie v kraji 
se nabízí řešení spočívající v zásadních změnách v energetice.

Navrhuji vybudovat jadernou elektrárnu v Blahutovicích, která bude pracovat                
v kogeneračním režimu. Teplo z této elektrárny vyvést dálkovým teplovodem do 
jednotlivých systémů centrálního zásobování teplem. Toto opatření pak umožní 
uzavřít a zrušit všechny stávající teplárny, včetně elektrárny Dětmarovice. Navrho−
vané opatření vytvoří prostor i pro další rozvoj hutnictví.

Jedná se o velmi odvážné a zásadní řešení, které výrazně přispěje ke kvalitě 
životního prostředí v našem regionu a zároveň pro region dlouhodobě zabezpečí 
dostatek tepelné i elektrické energie. To však v žádném případě neznamená, že jimi 
přestaneme šetřit.

Pavel Bartoš
předseda KHK MSK,

viceprezident Sdružení pro rozvoj MSK

Nákup elektřiny
na komoditní burze
V loňském roce byl na Českomoravské komoditní burze Kladno otevřen 
trh s elektřinou pro koncové spotřebitele. Mohou jimi být nejen firmy, ale 
i orgány státní správy a samospráva krajů, měst a obcí. Celý proces 
nákupu elektřiny na komoditní burze je maximálně standardizovaný, 
plně transparentní a oproti běžnému výběrovému řízení rychlý (od 
registrace po uzavření smlouvy o odběru lze vše zvládnout do 2 až          
3 týdnů). Kontaktním místem pro zájemce o nákup elektřiny je úsek 
burzovních obchodů CMKBK, e−mail: swildova@cmkbk.cz. Informace      
o registraci jsou dostupné na webových stránkách burzy www.cmkbk.cz 
v sekci Energetická burza, rubrika Manuál obchodování.
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SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MSK
NEJEN V HISTORICKÝCH MEZNÍCÍCH

Sdružení, které dlouhodobě přispívá k rozvoji kraje

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je dobrovolnou neziskovou 
rganizací, která se dlouhodobě podílí na vytváření předpokladů pro hos− 
podářskou prosperitu a celkový rozvoj regionu. 

V roce 1990 vznikla ´Severomoravská hospodářská unie´, jejímž záměrem bylo 
především napomoci k řešení důsledků rozsáhlé 
průmyslové transformace v regionu.

V roce 1995 byla provedena zásadní organizační              
a personální změna této instituce a její sloučení s teh− 
dejší Hospodářskou a sociální radou ostravsko− 
karvinské aglomerace pod novým názvem ´Sdružení 
pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska´.

V roce 2001 bylo na mimořádném Shromáždění členů 
rozhodnuto o dalším pokračování činnosti Sdružení i po 
vzniku krajského uspořádání České republiky. 

V roce 2002 byla provedena úprava názvu na ´Sdružení 
pro rozvoj Moravskoslezského kraje´ a některé změny 
výkonného aparátu.

V roce 2003 byly podepsány dílčí dohody o spolupráci 
s Moravskoslezským krajem a Krajskou hospodářskou 
komorou MSK. 

V roce 2009 byla podepsána nová dohoda o spolupráci 
s Moravskoslezským krajem a Krajskou hospodářskou 
komorou MSK, která je jedním ze členů Sdružení. 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje dosáhlo svojí činností řadu 
konkrétních výsledků a překročilo regionální i celostátní rámec. 

Stabilizovaly se přitom hlavní programové okruhy, tj.:
 Rozvoj dopravní infrastruktury a obslužnosti, logistiky a dopravních systémů.
 Revitalizační a rozvojové záměry v oblasti energetiky,

odpadů a životního prostředí.
 Podpora vědy, výzkumu a odborného školství s důrazem na růst inovací.

 Zlepšování investičního a podnikatelského prostředí 
kraje a jeho konkurenceschopnosti. 

 Širší komunikace a spolupráce v rámci regionu,
České republiky i Evropské unie a koordinace
regionálních aktivit.

Počet přímých členů Sdružení vzrostl od roku 2001         
ze 70 na 171 k 1. 4. 2010. Patří zde např. významné 
průmyslové podniky a podnikatelské subjekty, vysoké       
a odborné školy, projektové a poradenské organizace, 
finanční instituce, ale také oborové klastry, rozvojové        
a personální agentury, některé zdravotnické organizace, 
obce a města. Někteří z těchto členů zastupují řadu 
subjektů dalších, takže z tohoto pohledu je v rámci 
Sdružení zúčastněno několik tisíc podniků, podnikatelů     
a institucí z různých oborů činnosti. To mimo jiné 
znamená, že přijatá stanoviska, doporučení a priority 
jsou podloženy praktickou zkušeností a mají stabilní 
charakter. Totéž platí o kvalitě řešených projektů, 
koncepcí a spoluúčasti na vzniku regionálních roz− 
vojových strategií a programů.

Uvedené skutečnosti svědčí o zájmu členů Sdružení 
podílet se na prosperitě Moravskoslezského kraje, což 

potvrzuje i jejich nárůst v průběhu roku 2009, tj. v období hospodářské recese. 
Proto patří všem členům Sdružení poděkování. 

Miroslav Fabian
generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK

O tom, že je Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v čase svého jubilea       
opravdu v plné síle, svědčí i fakt, že se i přes celosvětovou hospodářskou krizi, 
která doléhá na všechny firmy ve všech oblastech 
podnikání, počet členů Sdružení neustále zvětšuje. 
Myslím, že přinejmenším tímto faktem Sdružení bere vítr 
z plachet všem skeptikům, kteří před lety pochybovali         
o jeho životaschopnosti. Zároveň je rostoucí počet členů 
Sdružení důkazem toho, že podnikatelé Sdružení důvěřují 
a věří svému členství. Je to dáno i tím, že Sdružení 
systematicky a cíleně plní slova, která má ve svém názvu, 
že dokazuje, že mu jde o rozvoj kraje, jehož je součástí.

Růst Sdružení není jen kvantitativní, pokud jde o počet 
členů, ale také kvalitativní. Dálnice D 47 je sama o sobě 
prakticky hotová, v současné době se pozornost Sdružení 
zaměřuje především na spojení v tzv. Slezském kříži a na 
vybudování prodloužené Rudné, a také na podporu 
zajištění finančních prostředků pro tyto stavby. Sdružení 
nečekalo na další vývoj situace a mimo jiné založilo tzv. 
Sekci PPP. 

Uvědomujeme si, že příčinou mnoha zrušených aktivit je 
v současné době nedostatek peněz související s pro− 
bíhající recesí, ale přece jen by měly existovat určité 
priority, které nelze opomíjet. Zatímco dříve byla 
pozornost Sdružení zaměřena převážně na stavbu dálnice D 47 a návazných 
komunikací a železničních koridorů, v posledních letech se přesouvá i do jiných 

oblastí, které mohou výrazně přispět k rozvoji regionu. Pozornost chceme věnovat 
životnímu prostředí a chceme být nápomocni při řešení situace, která v Ostravě    

a okolí nastala. Tím mám na mysli několikanásobně 
překračované limity emisí. Jde však o to najít takové 
řešení, které by přispělo ke kvalitě životního prostředí        
v kraji, ale které by zároveň nelimitovalo firmy v jejich 
výrobě a prosperitě. To bude, možná i v rámci vědy            
a výzkumu, jimž chceme rovněž věnovat svou pozornost, 
další ze stěžejních úkolů Sdružení v příštím období. Také 
o těchto tématech hovoříme s představiteli kraje, 
republiky a různých tuzemských i zahraničních organizací 
a snažíme se nejen hledat, ale především nacházet a do− 
poručovat řešení. 

Myslím, že během uplynulých dvaceti let Sdružení 
mnohokrát prokázalo oprávněnost své existence a inicio− 
valo a také dovedlo do finále množství projektů s kraj− 
ským, republikovým i evropským významem. Proto 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje přeji, aby 
přispělo k řešení krize a ke zklidnění atmosféry nejen        
v kraji a aby i nadále spolupracovalo s kvalitními od− 
borníky a špičkovými manažery úspěšných moravsko− 
slezských firem jako doposud!

Václav Roubíček
prezident Sdružení pro rozvoj MSK
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Prosincové zasedání Rady Sdružení 
Dne 15. prosince 2009 se uskutečnilo v Krajském úřadu Moravskoslezského 
kraje za přítomnosti hejtmana Jaroslava Palase. Na programu bylo mimo jiné 
vyhodnocení Dohody o spolupráci mezi Sdružením pro rozvoj Moravsko− 
slezského kraje, Moravskoslezským krajem a Krajskou hospodářskou komorou 
MSK která byla podepsána 7. dubna 2009. 

Zasedání Výkonné rady 
Dne 28. ledna 2010 proběhlo v prostorách Sdružení za účasti hejtmana kraje 
Jaroslava Palase. Výkonná rada projednala výsledky za rok 2009, návrh pro− 
gramu činnosti na rok 2010 a některé nové iniciativy. Vyjádřena byla podpora 
přípravy projektů s využitím soukromých finančních prostředků (PPP). Do− 
hodnut byl další postup včetně ustavení ´Sekce PPP´ při Sdružení pro rozvoj 
MS kraje a projednány nové náměty pro rok 2010. 

Zasedání Rady Sdružení 
Na programu jednání, kterého se 25. února 2010 zúčastnil i rektor VŠB−TU 
Ostrava Ivo Vondrák, byly podkladové materiály pro Shromáždění členů dne      
1. dubna 2010 a stav přípravy nových projektů. Projednána byla také záležitost 
očekávaných organizačních změn agentury CzechInvest a dohodnuto oslovení 
předsedy vlády ČR v této věci. Zdůrazněna byla nutnost urychleného řešení 
přípravy a výstavby silničních staveb ve směru komunikací I/11 − I/57 s kapa− 
citním napojením na Slovensko. Následný kontrolní den MD ČR pod vedením 
náměstka ministra dopravy ČR Tomáše Kaase proběhl 4. března 2010.

Pracovní skupina k Memorandu o spolupráci při řešení 
dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v MSK
Jednání celostátní pracovní skupiny proběhlo 4. února 2010 za účasti 1. ná− 
městka hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka. Jako obvykle se 
zabývalo přípravou a realizací konkrétních projektů železniční infrastruktury. 
Součástí programu byla také podrobnější informace o postupu ´Perspektivního 
řešení dopravní obslužnosti MS kraje´ s předáním úvodních podkladů členům 
pracovní skupiny k připomínkám a vhodným doporučením k dalšímu postupu. 

Miroslav Fabian
generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK

VŠB−Technická univerzita se s novým rektorem změní
V pondělí 1. února 2010 proběhla za přítomnosti prezidenta republiky Václava Klause slavnostní inaugurace rektora 
VŠB−Technické univerzity Ostrava. Profesor Ivo Vondrák, který se nově ujal funkce rektora, hodlá změnit pozici třetí 
největší tuzemské univerzity ve vědě i výzkumu, posílit partnerské vzájemně výhodné vztahy s průmyslem a přizpůsobit 
systém studia potřebám praxe. „Základní vizi rozvoje univerzity stavím na třech předpokladech − na proaktivním přístupu    
a podnikavosti, na srovnání kroku s evropskými technickými vysokými školami v oblasti výzkumu a vývoje a na vytvoření 
atmosféry tvůrčí spolupráce studentů, vědců a pedagogů,“ prohlásil bezprostředně po inauguraci.
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Komora je již třetím rokem členem 
evropské sítě pro podporu podnikání −

Enterprise Europe Network
Krajská hospodářská komora Moravsko− 
slezského kraje se stala partnerem 
poradenské sítě Enterprise Europe 
Network v roce 2008. Díky napojení na 
několik set poradenských institucí v celé 
Evropě tak může nabídnout podni− 

katelům v Moravskoslezském a Olomouckém kraji více 
kvalitních informací a kontaktů, zejména chtějí−li založit 
pobočku, poskytovat služby v některé zemi EU, vysílat 
pracovníky, zajímají se o vhodný dotační program z evrop− 
ských fondů nebo hledají v zahraničí nového obchodního 
partnera.

Tato síť je s téměř 600 kontaktními místy a téměř 4000 zku− 
šenými pracovníky ve 45 zemích (EU 27, Turecko, bývalá 
jugoslávská republika Makedonie, Norsko, Island, Arménie, 
Izrael, Švýcarsko, Chile, Egypt, Rusko, USA, Jižní Korea, 
Bosna a Hercegovina, Srbsko, Sýrie, Černá Hora, Chorvatsko 
a Čína) největší sítí, která poskytuje poradenství a služby 
podnikům.

V ČR je projekt realizován konsorciem jedenácti partnerů 
koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. Oficiální 
webové stránky projektu Enterprise Europe Network v České 
republice: www.enterprise−europe−network.cz

Kontakt: Markéta Nenzová, tel.: 597 479 330
m.nenzova@khkmsk.cz

Úřad práce ve Frýdku−Místku společně s Krajskou hospodářskou komorou 
Moravskoslezského kraje a dalšími partnery připravili v letošním roce nový 
vzdělávací cyklus seminářů pro začínající podnikatele. Potenciální podnikatelé mají 
možnost získat zdarma a na jednom místě informace důležité pro start jejich 
podnikání, a to z oblasti daní, pojištění, účetnictví, pracovního práva atd. 

Bezplatné semináře se konají pravidelně jedenkrát měsíčně na půdě Úřadu práce 
ve Frýdku−Místku. Téměř 70 účastníků tří těchto seminářů, které již proběhly od 
počátku roku, je hodnotí velmi kladně, což dokladuje dotazníkový průzkum mezi 
posluchači.

Další semináře se budou v prvním pololetí roku 2010 konat ve dnech  13. dubna,  
11. května a 8. června.

V případě zájmu lze kontaktovat: KHK MSK, Eva Šimečková
tel.: 597 479 335, e.simeckova@khkmsk.cz.

Nové výzvy programů Rozvoj a Inovace
Od 1. května 2010 mohou podnikatelské subjekty podávat na agentuře Czech− 
Invest registrační žádosti o dotace v rámci programu Inovace − Inovační projekt. 

Čerpat dotace z tohoto programu lze na následující aktivity:
 zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace 

produktu),
 zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu),
 zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami     

a veřejnými institucemi (organizační inovace),
 zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace), přičemž o dotace 

na inovace organizační a marketingové mohou žádat pouze malé a střední  
podniky, které současně realizují projekt zaměřený na inovaci produktu či 
procesu.

Podporovanými aktivitami v rámci programu Rozvoj jsou pořízení nových 
technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace 
projektů zvyšujících efektivnost procesů.

Podrobné informace o vyhlášených výzvách získají zájemci na semináři Dotace 
pro podnikatele − nové výzvy programů Rozvoj a Inovace dne 6. dubna 2010          
v prostorách hotelu Imperial v Ostravě.  Tento odborný seminář pro podnikatele     
v rámci projektu Enterprise Europe Network připravila společnost BIC Ostrava, 
s.r.o., společně s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje         
a agenturou CzechInvest. Zájemci se mohou bezplatně registrovat na webových 
stránkách: www.khkmsk−registrace.cz

Markéta Nenzová, tel.: 597 479 330, m.nenzova@khkmsk.cz

Zdroj: www.czechinvest.org

Cyklus seminářů pro začínající podnikatele − 
BYZNYS KLUBY
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Realizace vzdělávání a nových myšlenek z vědy       
a výzkumu v oblasti dopravy do širokého povědomí

HVĚZDY PODNIKÁNÍ
Podnikatelé, které spojuje společenská odpovědnost

Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas předal na začátku ledna            
v ostravském Divadle Antonína Dvořáka v rámci 3. novoročního koncertu 
Business Stars (Hvězdy podnikání) historicky první Cenu hejtmana kraje za 
společenskou odpovědnost. Vítěznou firmou se stala akciová společnost 
Třinecké železárny, zastoupená předsedou představenstva a generálním 
ředitelem Jiřím Cieńciałou.
 
Záštitu nad koncertem a společenským večerem převzal právě hejtman kraje, jenž 
vznik nové soutěže ve spolupráci s Radou kvality ČR inicioval. Cílem je podpora 
principů Corporate Social Responsibility (CSR) v  kraji, jejich zavádění a dodržo− 
vání v podnikatelském sektoru. 

"
Tento společenský večer výrazným způsobem 

podpořil v Moravskoslezském kraji zájem o principy společenské odpovědnosti, 
spočívající zejména v oblastech regionální, sociální, obchodní a environmentální 
odpovědnosti podnikatelských subjektů," konstatoval hejtman. 

"
Projekt Business 

Stars je potřebný. Právě takové activity, směřující k naplnění společenské od− 
povědnosti podnikatelských subjektů, Moravskoslezský kraj podporuje i proto, 
aby zajistil sociální udržitelnost a rozvoj pro budoucí generace."

Jiří Moser, vedoucí partner oddělení Poradenství, PricewaterhouseCoopers Česká 
republika, k tomu dodal: 

"
Společenskou zodpovědnost považuji za určitý návrat 

ke kořenům. Základem tohoto konceptu nejsou pouze dary a pomoc neziskovému 
sektoru, jakkoli i to je velmi důležité. Jde především o způsob podnikání jako 
takový, o to, aby se podnik a podnikatel chovali tak, aby se za své jednání 
nemuseli stydět a aby prosperita podniku přinesla i prospěch regionu, v němž 
působí."

Pořadatelem koncertu Business Stars byla společnost AHA TRADING. 
"
Partnery 

této akce byly zejména ekonomicky aktivní subjekty, které jsou si vědomy své 
společenské odpovědnosti za život nejen svých zaměstnanců, ale za život všech 
obyvatel regionu. Výsledkem tohoto přístupu k podnikání a životu bude založení 
Nadace společenské odpovědnosti, do které budou vloženy prostředky získané 
jako výtěžek společenského večera od partnerů projektu Business Stars," dodala 
Dáša Hánová, majitelka a jednatelka AHA TRADING, spol. s r.o, která zároveň 
poděkovala všem partnerům a jejich hostům za účast na společenském večeru       
i v projektu Business Stars. O cenu usilovalo celkem 25 firem. Do užšího finálového 
výběru se dostaly společnosti OKD, ArcelorMittal a Dalkia Česká republika.

Vysoká škola báňská−Technická univerzita Ostrava pod záštitou rektora Tomáše 
Čermáka se stala řešitelem projektu Zvýšení vědecko−výzkumného potenciálu 
pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových 
dopravních technologií (ZVPOD) pro plánované období 1. 7. 2009 − 30. 6. 2011. 
Tento projekt s označením CZ.1.07/ 2.3.00/09.0150 spadá pod prioritní osu        
2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve 
výzkumu a vývoji v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurence− 
schopnost financovaného strukturálním fondem EU (85 %) a státním roz− 
počtem ČR (15 %).

Hlavním cílem projektu je implementace myšlenek vědy a výzkumu (VaV) do 
širokého povědomí a tím dosažení cíleného systematického odborného 
vzdělávání cílové skupiny studentů VŠ, akademických pracovníků VŠ, 
ostatních pracovníků VŠ a zájemců o VV činnost na VŠ. 

V rámci tohoto projektu budou probíhat aktivity související s posilněním vědomí 
vedoucí k samotné popularizaci vědního oboru−doprava v kontextu strojírenství. 
Nejsilnější stránkou projektu je zapojení se do pevnější struktury partnerů          
a koncepce mezipartnerského ´Team − Building´ pro lepší propojení VaV se 
vzdělávacím procesem a přípravy budoucích erudovaných absolventů v oblasti 
VaV schopných týmové spolupráce po příchodu do praxe.  

Hlavním řešitelem projektu je VŠB−Technická univerzita Ostrava s partnery 
Centrem dopravního výzkumu (CDV, v.v.i., Brno) a Národním strojírenským 
klastrem, o.s. (NSK, o.s.).

Projekt je koncipován do 11. vzdělávacích modulů realizovaných na VŠB−TU 
Ostrava Fakultě strojní, Fakultě stavební, Centrem nanotechnologií a Centrem 
dopravního výzkumu, v.v.i., Brno, a to v těchto rámcových tématech (vzdělá− 
vacích modulech):

  Modul−CDV1−Silniční doprava
  Modul−FS2−Letecká doprava
  Modul−FS3−Dopravní a manipulační technika
  Modul−CDV4−Železniční doprava
  Modul−CN5−Nanotechnologie
  Modul−CN6−Nové technické materiály
  Modul−FS7−Transfer technologií
  Modul−FAST8−Dopravní stavby
  Modul−FAST9−Silniční stavby
  Modul−FAST 10−Železniční stavby
  Modul−FAST 11−Dopravní stavitelství

www.fs.vsb.cz/euprojekty/150
Aleš Slíva, VŠB−TU Ostrava

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.
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Výsledky z ROP NUTS II Moravskoslezsko
oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova

Interaktivní portál Studentprofil.cz jako klíčová aktivita 
projektu Brána

Konzultace k projektovým záměrům: HRAT, s. r. o., kancelář Ostrava − ul. Výstavní 2224/8
(budova, v níž sídlí Sdružení pro rozvoj MSK a Krajská hospodářská komora MSK),
út − čt 8.00 − 12.00, 12.30 − 15.30, tel.: 597 479 270, ostrava@hrat.org, www.hrat.org

HRAT

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje společně s partnery, 
společností RPIC − ViP a Asociací středních průmyslových škol, ověřuje v rámci 
projektu ´Střední škola − brána k technické kariéře´ provoz interaktivního portálu 
s názvem ´Studentprofil.cz´. 

Tento portál je jednou z klíčových aktivit projektu, která má za cíl zprostředkovat 
komunikaci mezi zaměstnavatelem a studentem střední školy s technickým 
zaměřením ještě v období jeho studia. 

Snahou je podpořit zájem studentů o setrvání v oboru, současně s tím výuku 
technických profesí na školách. A tím nejen zvýšit možnost uplatnění studentů        
a absolventů na trhu práce, ale také zajistit naplněnost profesí, převážně tech− 
nických, po kterých je v současnosti i do budoucna očekávaná velká poptávka.   
  
Portál je určen středním školám a jejich studentům a zaměstnavatelům                
v Moravskoslezském kraji. 

Princip portálu spočívá v založení tzv. vizitek, kterými se prezentují 
studenti středních škol před zaměstnavateli a stejně tak zaměstnavatelé 
před těmito studenty a jejich školami. Portál není primárně zaměřen na 
nabídku práce pro absolventy, ale zejména na prezentaci technických 
profesí před studenty.

Portál nabízí studentovi možnost prezentovat se před zaměstnavatelem 
ještě v období svého studia, a to nejen svými studijními výsledky, ale také 
dosaženými dovednostmi a charakterovými vlastnostmi. Dále má 
možnost aktivně budovat svoji kariéru již v době studia, získat odbornou 
praxi, stáž, téma na projekt, brigádu, komunikovat s budoucím za− 
městnavatelem, učit se sebeprezentování. 

Pro zaměstnavatele může být portál přínosem z těchto důvodů: 
 registrace na portálu a jeho následné využívání jsou zcela bezplatné,
 prezentace před školami a jejich studenty, 
 prezentace na veřejné části portálu, kde je firma uvedena v seznamu zaregis− 

trovaných firem spolu s odkazem na firemní stránky, 
 možnost výběru studenta odpovídajícího přesně konkrétním požadavkům za− 

městnavatele, 
 výběr dle studijních výsledků,
 výběr dle charakterových vlastností,
 výběr dle dovedností a zájmu studenta,
 možnost profesního formování studenta SŠ již během studia.

V tomto období probíhá postupné zapojování partnerských škol projektu Brána    
a jejich studentů. Jsou realizovány tzv. instruktáže na školách, při kterých je portál 
prezentován studentům, a následně si jej studenti sami vyzkoušejí a založí vizitku.  

Zapojení do portálu je podmíněno registrací, která je však jednoduchá a bezplatná, 
stejně jako veškeré následné užívání portálu. Více na www.studentprofil.cz
Bližší informace: Krajská hospodářská komora MSK, Ludmila Pěgřimková, 

l.pegrimkova@khkmsk.cz, mobil: 724 613 105

Na začátku letošního roku byl schválen balík dotací, který získaly obce a jiní žadatelé v obcích s 500 až 5000 obyvateli v Moravskoslezském kraji. 
Ačkoliv bylo schváleno celkem 77 projektů s celkovou výší dotace 638 milionů korun, na velké množství žadatelů se bohužel nedostalo. 

Společnost HRAT, s. r. o., se podílela na několika úspěšných projektech. Jedním z připravovaných 
byl projekt ´Centrum volnočasových aktivit v obci Hať´, jehož žadatelem byla římskokatolická 
církev Hať. Předmětem projektu je celková rekonstrukce nevyužívané a zchátralé hospodářské 
budovy na centrum volnočasových aktivit. Cílem projektu je vybudovat a vybavit zdejší centrum 
volnočasových aktivit v obci Hať, kde budou pořádány rozmanité akce pro obyvatele obce Hať, 
obyvatele okolních obcí a pro věřící hlásící se k římskokatolické církvi. Celková získaná dotace činí 
7,113 mil. Kč a dosahuje 92,5 % celkových způsobilých nákladů.

V letošním roce oslaví společnost HRAT, s. r. o., patnácté výročí 
svého vzniku. Již od roku 1995 působí jako významná společnost     
v oblasti regionálního rozvoje a hledá možnosti dotačního 
financování pro podnikatele, města a obce. Za dobu svého pů− 
sobení pomohla získat více než 6,1 mld. Kč dotačních prostředků, 
a to s průměrnou úspěšností 81 % z celkem požadovaných dotací.

Úvodní stránka portálu www.studentprofil.cz
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Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je neziskovou zájmovou 
organizací, která přispívá k vytváření předpokladů pro hospodářskou 
prosperitu a celkový rozvoj regionu. Počet jeho přímých členů je v sou− 
časnosti 171. Patří zde např. významné průmyslové podniky a podnika− 
telské subjekty, vysoké, odborné a střední školy, oborové klastry, pro− 
jektové a poradenské organizace, ale i obce a města, zdravotnické 
organizace a rozvojové agentury. Někteří z těchto členů zastupují řadu 
subjektů dalších. Pro připomenutí celkového vývoje od roku 1990 je 
zpracován tento velmi stručný přehled.

V roce 1990 byla založena dobrovolná instituce ´Severomoravská hos− 
podářská unie´, jejímž záměrem bylo napomoci řešení důsledků rozsáhlé 
hospodářské transformace v regionu. Tato činnost ale neměla očekávané 
výsledky.

16. 2. 1995, s právní účinností od 3. 3. 1995, vzniklo Sdružení pro obnovu 
a rozvoj severní Moravy a Slezska jako následnická organizace Severo− 
moravské hospodářské unie, sloučené navíc s tehdejší Hospodářskou                    
a sociální radou ostravsko−karvinské aglomerace.

19. 4. 1995 proběhla výběrová řízení k personálnímu obsazení nové 
organizační struktury takto ustaveného Sdružení. Zadán byl úkol zpracovat 
hlavní cíle a program postupu pro další období. 

19. 6. 1995 byla Radou Sdružení schválena základní opatření, dlouhodobé 
regionální cíle a program činnosti Sdružení, které se postupně stalo uznávaným 
představitelem podnikatelské sféry regionu s širokým, víceoborovým zázemím           
a nositelem regionálních priorit.

Sdružení se např. podílelo na založení Free Zone Ostrava a na založení Agentury pro 
regionální rozvoj, a. s., při vlastnictví třetiny jejích akcií s významnou finanční 
podporou její činnosti. Založilo první personální agenturu v regionu Specialist 
Service a také účelová sdružení pro některé infrastrukturální projekty (D 47, II. TŽ 
koridor), jejichž činnost postupně převzalo.

Sdružení aktivně vstoupilo do koncepčního řešení dopravní infrastruktury a ob− 
dobně provedlo základní koncepční kroky v oblasti energetiky a zásobování regionu 
ropnými produkty. Dále v komplexním řešení odpadů a revitalizace kraje, také však 
při podpoře odborného školství nebo rozvoje vědy a výzkumu.

Prosazeno bylo rozšíření VI. panevropského multimodálního koridoru o větev VI. B 
vedoucí v severovýchodním směru naším územím. Také však koncepční řešení 
rozvoje dopravní infrastruktury kraje, zejména dopravy silniční a železniční, včetně 
dopravního napojení ostravského letiště a regionálního dopravního systému.

Zpracován byl první regionální energetický generel a studie zásobování regionu 
ropnými produkty, jejímž konkrétním výsledkem je strategický velkosklad po− 
honných hmot v Sedlnicích poblíž ostravského letiště. 

Sdružení se samozřejmě podílelo na řešení regionálních vizí, rozvojových pro− 
gramů, konkrétních projektů a na dalších aktivitách, které byly již v té době 
považovány za podstatné.
 

K podpoře této činnosti a ke zvýšení prezentace kraje byla založena řada význam−
ných akcí, včetně mezinárodních konferencí, odborných seminářů a výstav. Z tra− 
dičních je to: 

 od roku 1995 Kongres starostů a primátorů, 
 od roku 1997 mezinárodní konference TRANSPORT, 
 od roku 1998 prezentační dny regionu v Praze

a následně mezinárodní konference   Investment & Business Forum, 
 od roku 2001 konference ODPADY 21, 
 od roku 2004 odborná konference Průmyslová krajina.

Dále také konference k energetice, aktivizaci lidských zdrojů, řešení Odry po 
povodních v roce 1997 a k výstavbě dopravních koridorů se založením tradice 
mezinárodního veletrhu železniční techniky CZECH RAILDAYS od roku 2000. 

Sdružení v zájmu posílení svého rozpočtu dosud pořádá tradiční vánoční trhy pro 
drobné prodejce, podnikatele a pro širokou veřejnost. Jako poděkování svým 
členům za spolupráci pořádalo společenské plesy a od roku 2000 pořádá vánoční 
koncert spojený se společenským večerem. 

Po vzniku krajského uspořádání České republiky došlo k zásadním úvahám           
o další perspektivě Sdružení, což bylo mimo jiné poznamenáno poklesem jeho 
členů až na 70 v roce 2001. 

S tím souvisely některé personální záležitosti a diskuse o vhodné spolupráci                
s Hospodářskou komorou ČR. S tím také souvisel vnější pohled na činnost 
Sdružení např. ze strany centrálních institucí a ministerstev, který byl velmi 
pozitivní. Řada vyjádření jejich vrcholových představitelů je přitom k dispozici. 
Například: 

Výpis oficiálního vyjádření náměstka ministra dopravy a spojů ČR Karla Sellnera ze 
dne 9. 10. 2001: " 

Z hlediska problematiky dopravní infrastruktury je možné kon− 
statovat, že Sdružení vykonalo obrovský kus práce na poli analýzy, studií, ko− 
ordinace a vytváření podmínek pro realizaci rozvoje infrastruktury v regionu, v její 
návaznosti na sousední regiony v ČR i v zahraničí. Z pohledu centrálního orgánu lze 
hodnotit spolupráci se Sdružením jako nejlepší ze všech regionů v ČR a doporučit 
jeho další činnost v nových podmínkách krajského uspořádání."

Výpis úvodního slova ministra životního prostředí ČR Miloše Kužvarta na mezi− 
národní konferenci ODPADY 21 ze dne 23. 5. 2001: " 

Dovolte mi ocenit koncepční 
přístup a regionální aktivity Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska, 
které přerůstají v oblasti odpadů nejen do celostátní, ale i do mezinárodní úrovně." 

Obdobně kladná vyjádření byla (a jsou) také ze strany partnerů zahraničních.

Setkání prezidenta Václava Havla s jedním z předchozích prezidentů Sdružení 
Ivanem Dzidou.

Prezentační dny Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska v Praze 
koncem 90. let − tisková konference.
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31. 10. 2001 bylo na mimořádném zasedání Shromáždění členů rozhodnuto             
o dalším pokračování činnosti Sdružení a její koordinaci ve vztahu k Moravsko− 
slezskému kraji a Krajské hospodářské komoře MSK. To se týkalo i zastoupení 
před− stavitelů Sdružení a KHK MSK v řídících orgánech obou institucí.

11. 4. 2002 byla na Shromáždění členů Sdružení provedena mimo jiné změna 
názvu na současné Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a následně 
některé personální změny v rámci výkonného aparátu Sdružení.

3. 9. 2002 byla podepsána samostatná Dohoda o spolupráci s Moravskoslezským 
krajem.

25. 8. 2003 byla podepsána samostatná Dohoda o spolupráci s Krajskou hos− 
podářskou komorou MSK, která se stala členem Sdružení. 

Dohodnuta byla i spolupráce s tehdejším Úřadem zmocněnce vlády pro revitalizaci 
Moravskoslezského kraje a s dalšími partnery včetně zahraničních.

Sdružení průběžně potvrzuje svoji oprávněnost svými výsledky. K dalším 
konkrétním příkladům patří prosazení a urychlení hlavních projektů dopravní 
infrastruktury a zásadní podíl na řešení koncepce dopravní infrastruktury Morav− 
skoslezského kraje, sestavení a koordinace Memoranda o spolupráci při řešení 
dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v Moravskoslezském 
kraji včetně Dodatku č. 1, což trvá dosud. Příkladem je také koordinační činnost 
při řešení kolizních záležitostí územního řízení u infrastrukturních staveb a při 
řešení jiných sporných záležitostí. 

Sdružení a jeho členové se významně podíleli na vstupu vhodných investorů. 
Dne  20. 1. 2006 byla stanovena hlavní témata k usnadnění vstupu investora 
Hyundai a zprovozněno bylo koordinační pracoviště korejských podnikatelů přímo 
v prostorách Sdružení, kde proběhly v roce 2006−2007 stovky konkrétních pra− 
covních setkání.

Sdružení se významně podílelo na vytváření podmínek pro vstup do EU a pří− 
pravě vhodných projektů. Za podstatného využití kapacity výkonného aparátu 
Sdružení a jeho finančních prostředků byly Sdružením zpracovány zakládací 
projekty pěti oborových klastrů, tj.: 
 Národní strojírenský klastr, o.s.,
 Moravskoslezský automobilový klastr, o.s.,
 Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení,
 IT Cluster, o.s.,
 Klastr HYDROGEN−CZ, o.s.

Připraven, financován a řešen byl spolu s Krajskou hospodářskou komorou MSK 
dvouletý projekt ´NÁSKOK´ k vyhledávání vhodných regionálních projektů pro 
rozpočtové období EU 2007−2013, přičemž poradenské pracoviště odborného 
garanta, třinecké agentury HRAT, je dosud v sídle Sdružení a aktuální informace 
jsou v každém Regionálním podnikatelském zpravodaji. Sdružení je také za− 
stoupeno v monitorovacím výboru Regionálního operačního programu Morav− 
skoslezsko. 

V souladu s dohodou o spolupráci se Sdružení podílí na řadě důležitých akcí          
s Moravskoslezským krajem a s  Krajskou hospodářskou komorou MSK. Jedná se 
např. o zásadní stanoviska k aktuálním problémům, jako: 
 Hlavní cíle do roku 2013,
 Výchozí stanoviska k současné hospodářské situaci s návrhy opatření atd. 

Příkladem jsou také stanoviska k Operačnímu programu Věda a výzkum pro 
inovace, která byla podpořena vydáním publikace Technická vyspělost Morav− 
skoslezského kraje. 

Sdružení přitom dlouhodobě působí v aktivní podpoře vědy, výzkumu, inovací      
a také v podpoře odborného školství. Např. účastí v 5. rámcovém programu EU 
pro výzkum a technologický vývoj a v programech následných. To platí i pro účast 
na tvorbě krajských rozvojových a inovačních strategií a také při zavádění nových 
studijních oborů. 

Sdružení se aktivně účastní na jednáních Rady regionální, hospodářské                  
a sociální dohody MSK, věnuje se řešení brownfieldů, ekologických problémů           
a zlepšení energetické stability kraje. V současnosti také zvyšuje podporu exportu 
a projektům ́ PPP´. Pořádaná jsou i pracovní setkání s významnými politiky a od− 
borníky − např. s guvernérem České národní banky k řešení důsledků dosavadní 
recese. 

7. 6. 2006 byla podepsána Dohoda o spolupráci se Sdružením polských měst 
kolem dálnice A1. O činnosti Sdružení vědí v polských, skandinávských, italských 
i chorvatských přístavech a polský ministr infrastruktury ji ocenil vyznamenáním za 
rozvoj dopravy v Polsku. Se Sdružením spolupracují další kraje České republiky, 
centrální i zahraniční instituce. Členem Sdružení se v říjnu 2008 stalo Rusko−české 
vědecké a kulturní fórum, o.p.s., a pokračuje spolupráce s Česko−polskou obchodní 
komorou, která je také členem Sdružení. K dalším významným partnerům patří 
některé kraje České republiky nebo instituce zahraniční. O tom svědčí i jejich účast 
např. na mezinárodních konferencích TRANSPORT a Investment & Business 
Forum. Nad loňským ročníkem konference TRANSPORT převzal záštitu také 
předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek. U předchozích ročníků této 
konference byla podepsána řada mezinárodních smluv a dohod. 

Příkladem mezinárodní spolupráce jsou také pravidelná jednání Řídící komise 
pro VI. panevropský dopravní koridor, které Sdružení zajišťuje zázemí v Ostravě již 
několik let. Poslední z nich se uskutečnilo za přítomnosti zástupců zúčastněných 
evropských států, tj. Polska, Slovenska, Rakouska, Itálie, České republiky a EU dne 
2. 11. 2009. Na jednání této komise je již Sdružení pravidelně přizýváno. Sdružení 
je také zapojeno do řešení mezinárodního projektu Baltic − Adriatic Transport 
Cooperation a připravuje další projekty. 

Na Shromáždění členů dne 7. 4. 2009 byla podepsána nová dohoda o spolupráci 
Sdružení s Moravskoslezským krajem a Krajskou hospodářskou komorou, ze 
které vyplývá i charakter rámcové koordinace dalších regionálních aktivit               
a uskupení. K prezentaci své činnosti Sdružení vydává mimo jiné Regionální 
podnikatelský zpravodaj.

Podpis Memoranda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoje 
železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji v roce 2001.

U příležitosti mezinárodních konferencí TRANSPORT byla uzavřena řada vý− 
znamných mezinárodních smluv.



Sdružení v letech 1990−2010

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 
mělo od svého vzniku dvě složitá období. 
První bylo v letech 1994 − 1995, kdy se zásadně měnila jeho organizační 
struktura, personální obsazení, programový obsah a také název. V podstatě se 
tak dostalo do ´bodu nula´ a nově vzniklý název Sdružení pro obnovu a rozvoj 
severní Moravy a Slezska zpočátku samozřejmě nebyl znám.

Druhé bylo v letech 2000 − 2001, kdy se rozhodovalo o existenci Sdružení po 
vzniku krajského uspořádání České republiky. Podrobnosti jsou obsaženy mimo 
jiné v zápise z mimořádného Shromáždění členů dne 31. 10. 2001. Počet jeho 
členů klesl v průběhu těchto let dokonce pod 70.

V současnosti je Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje známé nejen         
v kraji a České republice, ale i v zahraničí. Platí to také o konkrétních 
výsledcích, které jsou přínosem jeho členům, celému Moravskoslezskému 
kraji a širšímu okolí. 

Ostrava, březen 2010           Miroslav Fabian
            generální ředitel

Rozdělení členů Sdružení podle sektorů
k 31. 12. 2009
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Počet přímých členů Sdružení ke konci jednotlivých let

Průmysl

Distribuční společnosti

Stavebnictví

Vzdělávání a výzkum

Regionální a obecní instituce

Poradenství a �nance

Služby

15,7 %

4,8 %

12 %

10,8 %
13,3 %

9 %

34,4 %

     2000 ....................... 81

     2001 ....................... 70

     2002 ....................... 76

     2003 ....................... 79

     2004 ....................... 84

     2005 ....................... 95

     2006 ..................... 117

     2007 ..................... 137

     2008 ..................... 157

     2009 ..................... 166

     k 1. 4. 2010 ............. 171

Mezi členy Sdružení je mnoho takových, kteří zastupují řadu subjektů dalších. 
Počet subjektů přímo či nepřímo organizovaných ve Sdružení je tak několik 
tisíc se zhruba půl milionem zaměstnanců. 

Členové Sdružení zastupující více institucí:
  Asociace PPP,
  Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.,
  Česko−polská obchodní komora,
  ČESMAD BOHEMIA (Sdružení automobilových dopravců),
  Družstvo ENVICRACK (klastr),
  Iniciativa obchvat Frýdku−Místku, o.s.,
  IT Cluster, o.s.,
  JAGELLO 2000,
  KLACR, o.s. (Moravskoslezský klastr cestovního ruchu),
  Klastr HYDROGEN−CZ, o.s.,
  Knowledge Management Cluster, o.s.,
  Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje,
  Moravskoslezský automobilový klastr, o.s.,
  Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení,
  Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení,
  Národní strojírenský klastr, o.s.,
  Regionální rada odborových svazů ČMKOS Moravskoslezského kraje, 
  Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci,
  Rusko−české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.,
  ROTARY CLUB OSTRAVA − INTERNATIONAL,
  Sdružení Porta Moravica,
  Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11

v úseku Havířov − Třanovice,
  Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 − I/57 se sídlem v Opavě,
  Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska, 
  Svaz českých a moravských výrobních družstev,
  Svazek měst a obcí okresu Karviná,
  UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství,

stravovacích a ubytovacích službách ČR. 

1. 4. 2010

Podpis Dohody o spolupráci uzavřené mezi Moravskoslezským krajem, 
Krajskou hospodářskou komorou MSK a Sdružením pro rozvoj MSK na Shro− 
máždění členů dne 7. 4. 2009.

Více o dosavadní činnosti Sdružení pro rozvoj MSK přineseme v dalších 
vydáních Regionálního podnikatelského zpravodaje.



region aktuálně

Desátý ročník koncertu připomněl, že Sdružení oslaví 20 let své existence

REGION PRO SEBE
Už po desáté se v prosinci 2009 sešli 
členové Sdružení pro rozvoj Moravsko− 
slezského kraje na vánočním koncertu 
Region pro sebe. Ten Sdružení každo− 
ročně pořádá v Mamaison Imperial 
Hotel Ostrava. V rámci jubilejního roč− 
níku si představitelé Sdružení připo− 

mněli, že od založení tohoto největšího zájmového uskupení v regionu uplyne 
dvacet let.

"
Vánoční koncert je vlastně poděkováním za celoroční práci a spolupráci všem 
našim členům. Tentokrát jsme chtěli připomenout, že fungujeme již dvě desítky 
let a že jsme dosáhli svou činností řady konkrétních výsledků a překročili 
regionální rámec," řekl generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK Miroslav 
Fabian.

O tom, že členství ve Sdružení 
přináší členům užitek, nikdo ne− 
pochybuje. 

"
Je to zejména proto, 

že za naší prací jsou vidět kon− 
krétní výsledky. A v neposlední 
řadě také proto, že členové vnímají 
v tomto společenství oporu při 
řešení mnoha problémů," domnívá 
se Miroslav Fabian. Podobně ho− 
voří také prezident Sdružení Václav 
Roubíček: 

"
Moc mě těší, že zájem   

o členství rok od roku stoupá, je to 
důkaz, že naše práce má smysl a že 
stojí za to pokračovat dál."  

Koncert Region pro sebe se konal 
pod záštitou biskupa ostravsko−opavské diecéze Václava Lobkowicze a vystoupili 
na něm Jitka Zelenková, David Uličník a Eva Dřizgová − Jirušová.

Centrum mezinárodního obchodu
při KHK MSK zahájilo činnost
V nevelké otevřené ekonomice České republiky je export jedním z klíčových 
faktorů tak potřebného hospodářského růstu. Na základě analýzy v podnicích 
MSK vzniklo k 1. 1. 2010 při Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského 
kraje Centrum mezinárodního obchodu (CMO), jehož cílem je poskytování 
specializovaných služeb podporujících exportní aktivity zejména malých a střed− 
ních podniků (MSP) v kraji. Činnost CMO zajišťuje tým složený ze zástupců 
Krajské hospodářské komory MSK, Sdružení pro rozvoj MSK a regionálního 
zastoupení agentury CzechTrade. V současné době probíhají práce na vytváření 
databází exportních a inovačních firem, zpracování přehledu nabízených semi− 
nářů a služeb pro exportéry a přípravě Akčního plánu CMO na rok 2010. Přidanou 
hodnotou nabízených služeb je systémová podpora a propojení inovačního             
a exportního potenciálu firem s cílem dosažení synergického efektu při rozvoji 
inovací a internacionalizace. 

Podpora exportu je v současné době prováděna převážně centrálními orgány.  
Základním předpokladem pro úspěšnou realizaci Centra mezinárodního obchodu 
v MSK je efektivní systém komunikace, spolupráce a koordinace mezi všemi 
subjekty v této oblasti, tj. vytváření sítí s definovanými kompetencemi při res− 
pektování nejlepších služeb poskytovaných ve sféře mezinárodního obchodu 
(centrálních i regionálních institucí). 

Orientace v přemíře informací, zvýšení sebevědomí a znalostí o možnostech 
rozvoje vlastní firmy cestou inovací a exportu je hlavním posláním Centra mezi− 
národního obchodu. 

CMO se zaměří na poskytování informačního servisu, vzdělávání a optimálního 
poradenství na míru zejména pro malé a střední firmy. 

Klíčové aktivity projektu: 
 specializované poradenství pro podporu exportních aktivit, zejména MSP,
 analýza potřeb firem, mapování zahraničních trhů − trendy vývoje poptávky

po nových výrobcích a technologiích,
 vytváření a upevňování partnerství a spolupráce se stávajícími institucemi 

podporující exportní a inovační aktivity,
 vytváření sítě kontaktů v oborových znalostních centrech

s globálním rozsahem a na vybraných zahraničních teritoriích.

Projekt CMO v Krajské hospodářské komoře MSK patří ke klíčovým projektům 
Strategie MSK a realizuje se s podporou Moravskoslezského kraje a Sdružení pro 
rozvoj MSK.

V úzké návaznosti na budovaný Regionální inovační systém MSK vytváří CMO 
důležitý faktor ekonomického rozvoje a přispívá ke zvýšení konkurenceschop− 
nosti firem a celého regionu. 

Petr Czekaj

Viceprezident Sdružení Václav Daněk také předal Dětskému ranči v Hlučíně šek 
na sto tisíc korun od firmy Ridera Bohemia, která byla generálním marke− 
tingovým partnerem koncertu.
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Jediný robotický ozařovač ve střední Evropě 
bude v ostravské fakultní nemocnici!
V dubnu bude slavnostně ukončeno rozšíření Onkologické kliniky 
FNO o novou ozařovnu. Rozšíření objektu vytváří zázemí pro 
provoz unikátního ozařovacího přístroje s názvem Cyberknife − 
jediného robotického ozařovače ve střední a východní Evropě. 
Kybernetický nůž, díky němuž lze léčit i pacienty, jimž v minulosti 
nebylo možné pomoci, výrazně rozšiřuje možnosti léčby a onko− 
logickým pacientům z České republiky a přilehlých oblastí tak dává 
novou naději… 



informace
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KHK MSK INFORMUJE…
Vstup Lisabonské smlouvy v účinnost
Dne 3. listopadu ratifikoval prezident Václav Klaus Lisabonskou smlouvu, která 
významně mění zakládací smlouvy, tedy primární právo EU. Smlouva se stala 
účinnou 1. prosince 2009. Smlouvou se EU definitivně přiznává charakter 
subjektu mezinárodního práva, v mnoha oblastech se ruší princip jedno− 
myslného schvalování unijních předpisů (státy tedy ztrácejí právo veta) a do− 
chází k významnému posílení pravomocí Evropského parlamentu (jeho souhlasu 
bude třeba při schvalování drtivé většiny unijních předpisů). Smlouva také 
zavádí nové funkce, jako je předseda Evropské rady (jakýsi administrativní 
prezident EU) a vysoký představitel Unie pro bezpečnostní a zahraniční politiku. 
Dochází také k přečíslování a reorganizaci zakládacích smluv.

Důležitá zpráva pro přeshraniční podnikání:
Účinnosti nabyl zákon o volném pohybu služeb
Dne 28. prosince 2009 uplynula lhůta pro implementaci Směrnice o službách na 
vnitřním trhu (2006/123/ES). Ta je považována za jeden z nejdůležitějších před− 
pisů, který byl v oblasti vnitřního trhu v rámci EU přijat. Měla by zajistit 
skutečnou liberalizaci trhu se službami (tedy v zásadě veškerými ekonomickými 
aktivitami kromě výkonu závislé práce, majícími jiný charakter než převod zboží 
nebo kapitálu) v rámci EU, když nejen kodifikuje, ale i rozšiřuje judikaturu 
Evropského soudního dvora. Dá se očekávat, že by měla podstatně usnadnit 
nejen přeshraniční podnikání v případech, kdy podnikatel není usazen (tj. nemá 
pobočku, dceřinou společnost, zastoupení, jinou strukturu trvalého charakteru) 

na území státu, kde poskytuje své služby, ale zjednodušit i samotné usazení 
zahraničního podnikatele. Česká republika směrnici implementovala zákonem    
č. 222/2009 Sb., který nabyl účinnosti právě 28. prosince 2009. Podrobný 
rozbor zákona jde nad rámec této rubriky, omezíme se tedy stručně na 
zdůraznění několika zajímavých aspektů tohoto pro obchodní komunitu 
nepochybně významného zákona. Za pozornost stojí především § 5, který 
umožňuje, aby podnikatel z jiné země EU, který zde není usazen, mohl na území 
České republiky poskytovat přeshraniční služby v rozsahu a na základě 
oprávnění státu, v němž je usazen. Jde o zavedení tzv. principu země původu, 
kdy podnikatel k provozu své podnikatelské činnosti nepotřebuje žádat o povo− 
lení ve státě, kde příležitostně/dočasně podniká, ale stačí mu v zásadě vyhovět 
předpisům státu, kde je usazen. V praxi to znamená, že například německý 
podnikatel může na území ČR poskytovat příležitostně služby, aniž by musel být 
zapsán v obchodním rejstříku (v případě, že jde o právnickou osobu), mít 
živnostenské oprávnění apod. Stačí, když bude k dané činnosti oprávněn podle 
německého práva.

Zákon nicméně usnadňuje život i zahraničním podnikatelům, kteří se chtějí v ČR 
usadit neboli začít zde podnikat na trvalé bázi. Zavádí se jednotná kontaktní 
místa (vyhláškou stanovené živnostenské úřady), jejichž prostřednictvím by měli 
mít podnikatelé možnost vyřídit všechny potřebné formality nutné k zahájení 
podnikatelské činnosti.

Zdroj: Petr Bříza, Stručně z EU. V: Havel&Holásek, Evropské právní aktuality č. 1/2010, str. 1. 

EKONOMICKÉ FÓRUM
ČR − SR 2010 

EKONOMICKÉ FÓRUM ČR − SR 2010 s podtitulem Příhraniční spolupráce − 
perspektivy hospodářsky a strategicky významného regionu EU pořádá Krajská 
hospodářská komora Moravskoslezského kraje, partner poradenské sítě pro 
podnikatele Enterprise Europe Network, a Žilinská regionálna komora ve dnech 
28. − 29. dubna 2010 v ostravském hotelu Imperial. 

Na této mezinárodní konferenci, která se koná pod záštitou hejtmana Moravsko− 
slezského kraje Jaroslava Palase, zazní z úst hejtmanů, resortních ministrů, 
rektorů vysokých škol, představitelů hospodářských komor a v neposlední řadě 
představitelů sousedních států slova na téma příhraniční spolupráce Moravsko− 
slezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a Horního Slezska, a to zejména 
v oblasti obchodní spolupráce, životního prostředí, dopravní infrastruktury, 
vzdělání, vědy a výzkumu.

Pro účastníky akce, která je realizována v rámci projektu Přeshraniční spolupráce 
SR a ČR ´partnerství−rozvoj−příležitosti´, Programu cezhraničnej spolupráce 
SR−ČR 2007−2013, je zajištěn bohatý doprovodný program: návštěva společnosti 
LIBROS Ostrava, společenské setkání, a také pracovní dvoustranná jednání 
zúčastněných firem.

Díky spolufinancování projektu z Evropského fondu regionálního rozvoje je účast 
na Ekonomickém fóru bezplatná.

Kontaktní osoba: 
Krajská hospodářská komora MSK, Markéta Mannová, tel.: +420 597 479 328, 
+420 724 613 916, e−mail: m.mannova@khkmsk.cz. Podrobné informace také 
na: www.khkmsk.cz

5. benefiční reprezentační ples
ROTARY CLUBU OSTRAVA INTERNATIONAL
a ROTARY CLUBU OPAVA INTERNATIONAL
Dne 23. ledna 2010 se konal v hotelu Mamaison Imperial Ostrava 5. benefiční 
reprezentační ples Rotary clubu Ostrava International a Rotary clubu Opava 
International pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava 
Palase, primátora města Ostravy Petra Kajnara a guvernéra Rotary Inter− 
national distriktu 2240 České a Slovenské republiky pro rok 2009/2010 
Františka Ryneše.

Toto malé jubileum, již 
pátý ročník, se pořa− 
datelé snažili ozvlášt− 
nit tématem diamantů 
spojeným s prezentací 
kolekce diamantových 
šperků a investičních 
diamantů firmy Dia− 
monds International 
Corporation − D.I.C, a.s., které se  v současné době stávají zajímavou 
investiční příležitostí. 

Již neodmyslitelnou součástí rotariánských plesů je předání finančních darů 
potřebným. Ostravští a opavští rotariáni tradičně podpořili významnou 
částkou Hipoterapeutické centrum Dětského ranče v Hlučíně, Ústav sociální 
péče pro tělesně postižené v Hrabyni a několik dalších charitativních projektů, 
a to celkovou částkou ve výši 620 tis. Kč. Na této úctyhodné finanční částce 
se významně podílela rovněž Nadace OKD a také generální partner plesu firma 
LR Health&Beauty systems Buksa&Partner, hlavní partneři plesu společnosti 
Hochtief, Cemdest a Interdecor a řada dalších partnerských firem, za což jim 
patří velký dík.
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International
Management and Business

Projekt s názvem Intenational Management and Business proběhl na lokální 
pobočce AIESEC Ostrava, která je součástí mezinárodní neziskové organizace 
AIESEC, a trval od 1. října 2009 do 31. ledna 2010. Jeho myšlenka byla postavena 
na propojenosti českých firem se zahraničím a ve spolupráci s akademickou 
půdou. Partnerem projektu se stala firma Pila Ostravice − Apenal s.r.o., která 
poskytla finanční podporu, aby se celý projekt mohl uskutečnit.

Hlavním cílem bylo zajišťo− 
vání mezinárodních odbor− 
ných praxí na českých fir− 
mách. Dalšími sekundárními 
cíli bylo navázání nových      
a stávajících kontaktů firem 
mezi sebou a se studenty,      
a v neposlední řadě rozvoj 
studentů v jejich profesním 
životě. 

Do práce v týmu se celkově zapojilo 5 členů, kterým se podařilo zrealizovat jednu 
zahraniční stáž a připravit další dvě stáže zahraničních studentů v českých 
firmách. V konečném důsledku se podařilo oslovit přes tři desítky firem a navázat 
kontakty s několika klastry sídlícími v Moravskoslezském kraji.

Členové týmu měli možnost se zúčastnit a prezentovat svůj tým a projekt na dvou 
národních vzdělávacích konferencích, které byly zaměřeny na praktickou týmo− 
vou spolupráci a rozvoj vedoucích dovedností.

Celkově je celý projekt hodnocen pozitivně s dosažením všech vytyčených cílů.     
V současné době se jedná o navázání pokračování na tomto projektu. Poděkování 
patří všem zainteresovaným účastníkům projektu, a speciálně především lokální 
pobočce AIESEC Ostrava a partneru projektu, firmě Pila Ostravice − Apenal, s.r.o.

Vladimír Řehák

Vladimír Řehák, AIESEC Ostrava, +420 59 611 00 19, + 420 776 014 993
vladimir.rehak@aiesec.cz

TPA Horwath je silnou pora− 
denskou společností, která        
v České republice působí již od 
roku 1993, kdy vznikla auditorská společnost NOTIA AUDIT, spol. s r.o.

Od 1. 1. 2010 společnost TPA Horwath rozšiřuje své aktivity na severní 
Moravě o nový produkt, a to vedení účetnictví. Tento produkt bude nabízen 
opavskou pobočkou TPA Horwath, která se nachází v nově zrekonstruo−
vaných prostorách na adrese Veleslavínova 8, 746 01 Opava.

Dosud se společnost TPA Horwath v severomoravském regionu zabývala 
zejména oblastí auditů a daňovým poradenstvím. 

Tým více než 130 poradců v TPA Horwath Česká republika je připraven 
poskytovat našim klientům širokou paletu služeb, které zahrnují:

       Statutární Audity
       Daňové poradenství
       Mezinárodní daňové poradenství
       Corporate Finance
       Restrukturalizace
       Transakční poradenství
       Oceňování a znaleckou činnost
       Optimalizace nákupu
       Interní audit a Risk management
       Risk management
       IFRS Reporting
       Vedení účetnictví
       Vedení mezd
       Účetní a daňové vzdělávání

Kvalita práce TPA Horwath je potvrzena členstvím v síti Crowe Horwath 
International, celosvětového sdružení právně samostatných daňových po− 
radců, auditorů a podnikových poradců. Crowe Horwath International se      
s více než 20 000 zaměstnanci a 127 členy řadí k největším mezinárodním 
poradenským sítím. 

Velikost společnosti nerozhoduje. Jediné, na čem záleží, jsou konkrétní 
potřeby klienta.

www.tpa−horwath.cz

TPA Horwath nabízí
na severní Moravě i vedení účetnictví
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JESSICA pomůže s efektivním uplatněním
evropských peněz v regionu
Česká republika vstoupila do nové éry financování rozvojových projektů za 
pomoci prostředků z evropských strukturálních fondů. Umožní to nástroj 
JESSICA, který je alternativou dosavadního dotačního modelu. Funguje na 
principu využití návratných zdrojů, které jsou formou dlouhodobých úvěrů, 
půjček, záruk a investičního kapitálu poskytovány na investice do městských 
oblastí. JESSICA je zaváděna jako první v ČR v Moravskoslezském kraji. 
Potvrdil to podpis Smlouvy o financování holdingového fondu JESSICA mezi 
Regionální radou Moravskoslezsko a Evropskou investiční bankou 8. února 
2010 v Praze. Ke vzniku holdingového fondu pomůže převedení 500 milionů 
korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko.

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) má 
oproti obvyklému dotačnímu modelu 
hned několik výhod. Je založena na 
financování projektů s potenciálem vy− 
tvářet budoucí příjmy a zisky, nabízí 
jednodušší a administrativně méně ná− 
ročnou cestu k evropským penězům za 
výhodnějších podmínek, než je tomu        
v tržním prostředí. 

"
Největší předností 

nástroje JESSICA je návratnost investic, 
jejich dlouhodobý charakter. Realizace 
projektů není omezena pouze jednot− 
kami let. Příjemci peněz těží napří−      
klad z dlouhodobě nastavené splatnosti           
a nízkých úroků. Po investování pro− 
středků a jejich navrácení zdroje nadále 
zůstávají v regionu pro další projekty," 
říká Jaroslav Palas, předseda Regionální 
rady Moravskoslezsko a hejtman Morav− 
skoslezského kraje, jeden ze signatářů smlouvy. 

Jak JESSICA funguje? Z holdingového fondu půjdou peníze k příjemcům pro− 
střednictvím fondu rozvoje měst, kterých může být i více. Zaměření podpory            
z městských fondů je buď územní, nebo obsahové. O peníze z nich se za jasně 
stanovených podmínek ucházejí soukromí i veřejní investoři se svými záměry. 
Projekty se mohou týkat přeměny nevyužívaných průmyslových oblastí na 
výrobní, společenské a obchodní zóny. Další variantou je výstavba, rekonstrukce 
kampusů nebo revitalizace kulturních památek. V Moravskoslezsku se zpočátku 
uvažuje o jednom či dvou městských fondech. Do budoucna ale jejich počet není 
omezen a bude záležet na zájmu investorů. 

Nastartování nástroje JESSICA v Moravskoslezsku umožní převedení 500 milionů 
korun z ROP Moravskoslezsko. Peníze měly jako dotace posloužit na regeneraci 

brownfieldů, v kraji o ně ale za současných 
podmínek nebyl velký zájem. 

"
Právě oblast 

brownfieldů, která je spojena s mnoha majetko− 
právními otázkami a dalšími překážkami, je za 
současných dotačních podmínek jen těžce 
podporovatelná. JESSICA otevírá zcela nové 
perspektivy," věří Palas a upozorňuje na 
flexibilitu při užití prostředků. 

O zavedení nástroje JESSICA do regionů 
jednotlivých členských států Unie se snaží 
Evropská komise ve spolupráci s Evropskou 
investiční bankou. Kromě Moravskoslezského 
kraje je o nový nástroj zájem také v dalších 
českých regionech. 

Michal Sobek
Úřad Regionální rady Moravskoslezsko

Smlouvu o financování holdingového fondu JESSICA podepisují Jaroslav 
Palas, předseda Regionální rady Moravskoslezsko a hejtman kraje, a vice− 
prezident Evropské investiční banky Matthias Kollatz−Ahnen. 

Více než 89 milionů korun, takové jsou celkové výdaje projektu Stroje a zařízení I, který v těchto dnech �nišuje na ostravském letišti Leoše 
Janáčka. První z plánovaných projektů, které budou realizovány do roku 2013, byl zaměřen hlavně na dodávky bezpečnostní povahy pro 
ostrahu a hasičský záchranný sbor letiště. Důvodem realizace projektu však není pouze péče o větší bezpečnost cestujících, posádek                   
a nákladu. Letiště Leoše Janáčka Ostrava má za cíl zvýšení počtu cestujících a objemu carga, což lze zajistit mimo jiné přípravou technických 
podmínek. To vše lze realizovat díky dotacím ze strukturálních fondů Evropské unie a Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, 
které napomáhají s �nancováním nákladných projektů. 

V případě projektu Stroje a zařízení I činil příspěvek z evropských fondů               
92,5 procenta, tedy téměř 69,5 milionu korun způsobilých výdajů. Letiště se na 
tomto projektu podílelo částkou necelých 6 milionů korun. Mezi technologickými 
dodávkami byly například průchozí detektory kovů včetně síťového softwaru, 
závorové systémy, RTG zařízení, vozidlo pro ostrahu letiště, detektory stopových 
prvků, výcvikový software operátorů bezpečnostní kontroly a dvě rentgenová 
zařízení pro odbavování kabinových zavazadel cestujících.

Mezi nejnákladnější položky tohoto projektu patří nákup zařízení pro vy- 
prošťování letadel, vozidlo na likvidaci chemických havárií a hasicí letištní speciál, 
což je zásahový automobil pro likvidaci leteckých havárií, jehož pořizovací cena 
činí téměř 26 milionů korun. Žádná z investic v rámci tohoto projektu nepřináší 
přímé �nanční výnosy, jejich provedení je však nutným předpokladem pro další 
rozvoj letiště a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Před- 
pokládaná celková suma investic do roku 2013, kterou by 
chtělo letiště ve spolupráci s Moravskoslezským krajem 
čerpat z evropských fondů, je přibližně 2,5 miliardy korun.

Zařízení pro vyprošťování letadel

Ostravské letiště dokončilo první projekt
za podpory ROP Moravskoslezsko
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