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Naše pozornost je soustředěna na rozvoj
Moravskoslezského kraje

i zahraničí. Uvedené skutečnosti svědčí o zájmu členů Sdružení
podílet se na prosperitě a budoucnosti Moravskoslezského kraje. To
potvrzuje jejich dosavadní nárůst, a to i v posledních letech hospodářské recese. Dobrovolný charakter Sdružení je přitom silnou
motivací k tomu, aby jeho činnost byla racionální a zaměřená na
podstatné záležitosti.

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje má za sebou dvacet let
od svého vzniku. Rokem 2011
vstoupilo do desetiletí třetího, což
je i v životě lidském dospělý věk.
Překonalo přitom dvě složitá období. Rok 1995, kdy nacházelo své
poslání, zásady programu činnosti
a také úplně nový název. Dále rok
2001, kdy mimořádné Shromáždění
členů rozhodlo o pokračování této
činnosti po vzniku Moravskoslezského kraje. Správnost tohoto kroku
potvrzuje následný růst počtu členů
Sdružení z původních sedmdesáti
koncem roku 2001 na sto devadesát jedna koncem loňského
roku 2010.

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje podepsalo dohodu
o spolupráci s Moravskoslezským krajem a Krajskou hospodářskou
komorou MSK. Pracuje v systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2009
a má připraven program činnosti pro rok 2011 s výhledem základních cílů do dalších dvaceti let. Soustředí se přitom na budoucnost
Moravskoslezského kraje s využitím všeho podstatného, co tento
region k dispozici má, a na podporu všeho perspektivního, co může
být pro členy Sdružení a Moravskoslezský kraj v příštím období
přínosem.
Miroslav Fabian
generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK

Mnohaoborový rámec současných
členů Sdružení je jedinečný z pohledu celé České republiky i širšího
okolí. Řada z nich přitom zastupuje mnoho subjektů dalších, jako např.
Krajská hospodářská komora MSK, Společenství průmyslových podniků
Moravy a Slezska, zdejší oborové klastry atd. Významnými členy jsou
také obce a města. Tím je garantována objektivnost a stabilita Sdružením
stanovených cílů a priorit, které jsou navíc podloženy praktickou
zkušeností. Totéž platí o kvalitě řešených projektů, koncepcí a o spoluúčasti na vzniku regionálních rozvojových strategií a programů.
Dobrovolná forma a uvedená struktura členů Sdružení znamená jeho
zaměření na praktické programové výstupy, což je možné potvrdit
konkrétními výsledky jeho činnosti. Typické jsou projekty dopravní, ale
také témata revitalizací, životního prostředí a energetiky, podpora vědy,
výzkumu a odborného vzdělávání s přínosy v inovacích, zlepšování
investičního a podnikatelského prostředí kraje v rámci Evropské unie,
udržení stávajících a vznik nových pracovních příležitostí. Z neznámého
regionálního subjektu se tak stala instituce uznávaná v České republice

Dosavadní vývoj členů Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje
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Nepřipravujeme další, tentokrát
skutečnou krizi?

oblasti hutní výroby a energetiky s možnými dopady
na strojírenství. Tato skutečnost nás nemine a zatím
máme jistý časový prostor hledat optimální řešení.

Hospodářská krize, jak byl nadneseně označen
hospodářský průhyb, pomalu odeznívá a všichni se
těší na lepší časy. Ouha, současný svět, nastavení
našeho, ale i evropského hospodářství, a současné
kroky české vlády příliš optimismu nedávají. Každý
soudný a zodpovědný člověk souhlasí, ba dokonce
vyžaduje přiměřenou míru reforem a změn ve
společnosti. Každopádně sklízíme trpké ovoce
rozmařilých státních rozpočtů z doby, kdy řádný
hospodář vytváří rezervy na horší časy.

Osobně jsem přesvědčen, že i z dlouhodobého pohledu bude i nadále nosným průmyslem v Moravskoslezském kraji těžký průmysl, strojírenství, včetně
jaderného, a dopravní techniky, papírenský a dřevozpracující průmysl, chemický průmysl, elektrotechnika a další odvětví. Bude dobře, když se budou
dynamicky rozvíjet nová odvětví jako výpočetní
a informační technologie, bezpečnostní technologie,
oblast cestovního ruchu a služeb a řada dalších.

Rychlost a razance, s jakou jsou současné reformy
prováděny, by snad nemusely být na závadu, pokud
Jedním ze zásadních problémů je v našem kraji
by vláda dokázala podnikatelům a občanům sdělit,
i řešení energetiky, která je v současné době
s jakými dopady musí počítat, zda například nezaložena především na spalování černého uhlí a na
dojde k takovým efektům v hospodářství, které
následně učiní reformní kroky neefektivními. Zásadní problém spočívá transportu elektrické energie do našeho kraje, kde je výrazně větší
v tom, že reforma se provádí v době, kdy svět je zmítán politickou krizí spotřeba než výroba. Pokud propojíme systémové řešení kvality ovzduší,
a nestabilitou v arabském světě, která se může rozšířit i do dalších zemí dotěžení černého uhlí a nedostatek elektrické energie, pak pravděvčetně východní Asie. Dále si musíme uvědomit skutečný stav našeho podobně dojdeme k závěru o nezbytné potřebě vybudovat nový
hospodářství, kdy nepředstavitelné množství finančních prostředků je jaderný zdroj například v Blahutovicích, který bude pracovat v kogeneraci, s vyvedením tepla do stávajících systémů
vyváděno mimo území ČR, aniž by byly investoZásadní problém spočívá
centrálního zásobování teplem jak směrem na jih, až
vány a tak posilovaly národní ekonomiku. Mezi
“
v tom, že reforma se provádí po Přerov a Olomouc, tak pro města ostravsko
negativa je možno uvést rostoucí surovinovou
-karvinské aglomerace. Toto opatření by odstranilo
závislost ČR, vyvádění zisků mimo ČR z banv době, kdy svět je zmítán
kovnictví a jiných sektorů. Značnou finanční zátěž politickou krizí a nestabilitou...” zásadní problém špatné kvality ovzduší, kterým je
vysoká koncentrace znečišťovatelů na relativně
do budoucna tvoří obnovitelné zdroje energií
a prakticky neefektivní a nepřiměřeně nákladný boj Evropské unie s CO2 malém území, kdy by mohla být uzavřena celá řada černouhelných
tepláren. Navrhované řešení není nové, je rozhodně odvážné, ale
a dalšími skleníkovými plyny.
i komplexní, byť je takto Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zatím
Výčet problémů, se kterými je nutno počítat, není úplný, ale i to stačí
nechce pochopit. Na Ministerstvu životního prostředí ČR již ve vztahu
k tomu, aby byl vyvíjen tlak na vládu ČR k maximální odpovědnosti
k tomuto řešení zaznívá nesmělý souhlas. Radikální řešení v energetice
a obezřetnosti.
počítá však i s energetickým využíváním komunálních odpadů ve
Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji v současné době není spalovně u Karviné.
ideální. Současný stav je charakteristický vysokou mírou nezaměstTento úvodník naznačuje celou škálu problémů, jejichž řešení nás
nanosti, nerealizováním velké většiny potřebných státních zakázek
nemine, ale jsem optimista a věřím, že v našem kraji je potenciál tyto
a špatným stavem životního prostředí, zejména ovzduší.
problémy vyřešit, byť bude vyžadovat nezbytnou míru podpory
Zásadními problémy Moravskoslezského kraje se zabývala jak Rada centrálních orgánů.
Pavel Bartoš
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, tak představenstvo Krajské
předseda představenstva KHK MSK
hospodářské komory MSK i krajská podnikatelská rada za účasti
a prezident Sdružení pro rozvoj MSK
prezidenta Hospodářské komory ČR pana Petra
Kužela. Klíčovými tématy pro následující období let
2011 až 2014, což je volební období jak pro
představenstvo Krajské hospodářské komory MSK,
tak pro radu Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, jsou především: komplexní řešení
kvality ovzduší, řešení vysoké míry nezaměstnanosti v MSK, dostavba dopravní infrastruktury
a řešení dopravní obslužnosti, zásadní změny v oblasti vzdělávání (zejména ve vysokoškolském ve
vazbě na novou krajskou infrastrukturu pro vědu
a výzkum) a příprava plánovacího období EU na
léta 2014 až 2020. Tato témata je možno nazvat
jako krátkodobá.
Jako dlouhodobý problém v našem kraji se jeví
„Perspektiva Moravskoslezského kraje v horizontu
roku 2030“. Je evidentní, že v tomto období bude
dotěženo černé uhlí ve stávající části Ostravsko
-karvinského revíru se všemi dopady na klíčové
průmyslové aktivity našeho kraje, zejména pak na
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v centru dění

Zasedala Rada Sdružení pro rozvoj MSK
Dne 2. března 2011 se uskutečnilo další zasedání Rady Sdružení,
tentokrát v konferenční místnosti a pod patronátem akciové společnosti
Biocel Paskov. Všechny přítomné přivítal předseda představenstva této
společnosti a viceprezident Sdružení Ivo Klimša a jednání Rady vedl prezident Sdružení Pavel Bartoš. Na programu bylo zejména vyhodnocení
činnosti a hospodaření za rok 2010 a program na rok 2011.
Podstatnou částí projednávaného programu byla hlavní témata pro roky
2011-2014, která doplňují dosavadní postup a zaměřují se především na:
 řešení kvality ovzduší,
 vysokou nezaměstnanost,
 dopravní infrastrukturu a obslužnost,
 oblast vědy, výzkumu a inovací,
 přípravu nového plánovacího období EU pro léta 2014 až 2020.
Nutné je zabývat se také celkovou perspektivou regionu např. na dalších
dvacet let.
Důležitou částí jednání Rady byla příprava Shromáždění členů Sdružení,
které se uskuteční 31. března 2011 v Nové aule VŠB-TU Ostrava. Na tomto
Shromáždění členů také proběhne volba členů Rady Sdružení a členů
Revizní komise na další tříleté období. Rada Sdružení následně zvolí
prezidenta a viceprezidenty Sdružení, tj. výkonnou radu.

V závěru jednání byli přijati noví členové Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, přičemž celkový počet členů již přesáhl hranici 190.
Miroslav Fabian
generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK

Moravskoslezský kraj - perspektiva 2030
klíčové s velkou perspektivou je spatřováno strojírenství ve všech jeho
segmentech s důrazem na špičkové know-how uplatnitelné na světových trzích, včetně strojírenství pro jadernou energetiku. Významnou roli
i nadále budou hrát velké firmy v koexistenci s malým a středním podnikáním. Předpokládají se zásadní změny v energetice v souvislosti
s nutnou změnou v kvalitě ovzduší, která ale musí být řešena komplexně
u všech znečišťovatelů. Je nezbytné relativně rychle rozhodnout
o využití zásob černého uhlí pod Beskydami, o výstavbě jaderné
elektrárny v Blahutovicích a o napojení kraje na oderskou vodní cestu,
případně také o reálné potřebě vodní cesty Odra - Dunaj - Labe.

Kulatý stůl byl svolán s cílem zahájit odbornou a seriózní diskuzi
vrcholných představitelů významných regionálních i národních institucí
k dlouhodobému výhledu vývoje hospodářství Moravskoslezského kraje,
které bude ovlivněno prokazatelným dotěžením zásob černého uhlí ve
stávající části ložiska, ke kterému dojde kolem roku 2030, za předpokladu, že do té doby nebude zahájeno dobývání na Dole Frenštát. Tato
skutečnost může výrazně ovlivnit chod hospodářství v regionu, protože
například prakticky celá energetika, teplárenství a hutnictví jsou v současné době založeny na černém uhlí z OKD. Další dopady se mohou
projevit v ocelářství, následně ve strojírenství a v dalších navazujících
oborech.

Za účelem řešení očekávaných problémů
je nezbytné realizovat projekty jako „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti“, „Centrum mezinárodního obchodu“, realizace
a využívání vědecko-výzkumné infrastruktury budované zejména vysokými školami,
revitalizace MSK v souvislosti s útlumem
hornictví a hutnictví v devadesátých letech, odstranění starých ekologických
zátěží, využívání brownfieldů a řada dalších. Velký význam je přikládán přípravě
plánovacího období EU pro léta 2014 až
2020 i v souvislosti se vznikem hospodářsky silného euroregionu ESÚS TRITIA.

Dotěžení černého uhlí může být podnětem k zásadním energetickým změnám
v regionu, kdy ukončení spalování černého uhlí v energetických zařízeních a náhrada elektrického i tepelného výkonu může být řešena například novým jaderným
zdrojem. Výrazně by se snížila koncentrace
znečišťovatelů ovzduší v kraji s velmi pozitivním dopadem na čistotu ovzduší. Závažným problémem bude výrazné snížení
počtu pracovních míst, řádově v desítkách
tisíc, což by se investicemi uvedeného
typu a rozvojem nových perspektivních
oborů s kvalifikovanými profesemi zmírnilo.

Kulatý stůl, kterého se zúčastnila reprezentativní řada zástupců klíčových
podniků MSK, europoslanec Evžen Tošenovský, náměstek hejtmana
Marián Lebiedzik a někteří zástupci státní správy, jednoznačně prokázal
budoucí problémy MSK v horizontu do roku 2030 a nezbytnost je
zodpovědně řešit. Průběh kulatého stolu a přijaté závěry byly projednány v nejvyšších orgánech KHK MSK a Sdružení pro rozvoj MSK
a budou jedním ze základních rozvojových dokumentů obou uskupení.

Při posuzování alternativ rozvoje Moravskoslezského kraje je nezbytné
respektovat jak vývoj globálních trendů a směrování Evropské unie, tak
především využívat možnosti úzké spolupráce s nejbližšími sousedy kraji v ČR a příhraničními regiony Polska a Slovenska (Evropské seskupení
územní spolupráce - ESÚS TRITIA).
Celkem bylo přijato třináct konkrétních závěrů, z nichž uvedu alespoň
nejdůležitější. Bylo potvrzeno, že OKD kolem roku 2030 dotěží černé uhlí
ve stávající části revíru, hutnictví je i z dlouhodobého hlediska
perspektivním oborem, který musí projít modernizací a ekologizací, jako

Pavel Bartoš
prezident Sdružení pro rozvoj MSK
předseda KHK MSK
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Jak snížit výrobní náklady a zvýšit efektivitu?
Připravované akce KHK MSK a partnerských organizací
v rámci projektu Enterprise Europe Network

Jak snížit výrobní náklady a zvýšit efektivitu? To bylo tématem dvou
workshopů, které ve dnech 8. a 9. února 2011 uspořádala pro velký
zájem z řad podnikatelů Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje - partner poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe
Network. Účastníci si tak na vlastní kůži vyzkoušeli, jak pomocí promyšlených metod mohou zkrátit dobu výrobního nebo administrativního procesu z několika hodin na několik minut, z minut na několik
vteřin. Jak nalézt a odstranit plýtvání. Jak dosáhnout toho, aby průměrní
zaměstnanci pracovali stejně kvalitně a produktivně jako ti nejlepší.
Workshopy provázeli zkušení lektoři společnosti SC&C Partner, spol. s r.o.,
Vilém Patloka a Ludmila Kovaříková. Akce byla pro účastníky zcela
bezplatná.
Markéta Nenzová

 Dvoustranná jednání firem, podnikatelské mise
Název: MISE PODNIKATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE DO DONĚCKA
Oborové zaměření: doprava a dopravní infrastruktura, metalurgie,
energetika, strojírenství, těžební průmysl, věda a výzkum
Datum konání: 27. až 29. března 2011
Místo konání: Doněck, Ukrajina
Hlavní organizátor: KHK ve spolupráci s Moravskoslezským krajem
Název: KOOPERAČNÍ SETKÁNÍ FIREM PRO EKO
Oborové zaměření: recyklace, obnovitelné zdroje energie, stavebnictví,
regionální rozvoj
Datum konání: 5. května 2011
Místo konání: Banská Bystrica, Slovenská republika
Hlavní organizátor: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania

Připravujeme sérii odborných seminářů
V rámci projektu Centrum mezinárodního obchodu v Moravskoslezském kraji připravila Krajská hospodářská komora MSK v letošním roce sérii odborných, na sebe logicky navazujících seminářů
z oblasti dvou základních tematických okruhů:
 Smluvní vztahy v mezinárodním obchodě,
 Veřejnoprávní úprava mezinárodního obchodního styku
v rámci EU a ČR.
Semináře lektoruje Jiří Babiš, absolvent PF UK v Praze se zaměřením
na mezinárodní právo, s mnohaletou praxí v celní správě, mj. i na
úseku kontroly zahraničního obchodu, a bohatou lektorskou činností na úseku mezinárodního obchodu nebo celních a daňových
předpisů uplatňovaných v této oblasti. První dva semináře na téma
Dodací podmínky ve smluvních vztazích a INCOTERMS 2010
a Uplatňování DPH při provádění zahraničně-obchodní činnosti se
setkaly u podnikatelské veřejnosti s velkým zájmem.

 Odborné semináře, workshopy, konference
Název: BYZNYS KLUB
Datum konání: duben - červen 2011
Místo konání: Frýdek-Místek
Hlavní organizátor: Úřad práce ve Frýdku-Místku
Název: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Datum konání: 23. března 2011
Místo konání: Olomouc
Hlavní organizátor: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského
kraje, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje
Název: VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ A PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
OSVČ V ZEMÍCH EU
Datum konání: 19. dubna 2011
Místo konání: Ostrava
Hlavní organizátor: KHK MSK

Během 1. pololetí proběhnou dále tyto semináře:
14. 4. 2011 - Placení a zajišťování pohledávek v mezinárodním
obchodě
17. 5. 2011 - Logistika a její význam v mezinárodním obchodě
21. 6. 2011 - Spory a jejich řešení v mezinárodním obchodě

Kontakt: Markéta Nenzová; Markéta Hippmannová,
m.nenzova@khkmsk.cz; m.hippmannova@khkmsk.cz
tel.: +420 597 479 330/ 328, www.khkmsk.cz
www.enterprise-europe-network.cz
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

Informace naleznete na www.khkmsk.cz/akce/odborne_seminare
Kontaktní osoba: Markéta Hippmannová, tel.: +420 597 479 328,
e-mail: info@khkmsk.cz

Odborným vzděláváním proti krizi
podporu svých členských firem podnikajících v oblasti dopravy. Projekt
TIR Vzdělávání zaměstnanců firem v odvětví dopravy“, který je financován
“
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, se zaměřuje na
komplexní vzdělávání zaměstnanců pracujících v dopravě. V rámci tohoto
projektu, jehož realizace začala v lednu letošního roku, bude v průběhu
následujících tří let organizována série bezplatných odborných kurzů pro
servisní techniky a diagnostiky, řidiče, instruktory podnikového vzdělávání
i manažery a řídící pracovníky dopravních firem. Tým pracovníků KHK MSK
připravil tento ambiciózní projekt se záměrem umožnit proškolení minimálně sedmi tisícům účastníků kurzů z 56 zapojených firem a zvýšit tak
jejich schopnost přizpůsobit se měnící se poptávce po dopravních
službách v období ekonomické recese.

Liberalizace dopravního prostoru EU a napojení Moravskoslezského kraje
na dálniční síť v závěru roku 2009 zlepšily dostupnost našeho regionu,
současně však vystavily místní dopravce ještě většímu přímému konkurenčnímu tlaku, zejména ze strany sousedního Polska a Slovenska,
kterému mohou úspěšně čelit jenom poskytováním všestranně kvalitnějších a konkurenceschopnějších dopravních služeb. Na základě aktuální
analýzy rizikovosti české podnikatelské základny, ve které Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA) hodnotí riziko úpadku firem v následujících 12 měsících, byla za nejrizikovější oblast podnikání v Česku vyhodnocena doprava a logistika. Výsledky naznačují, že krachem je
ohrožena každá čtvrtá firma. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje na tuto situaci reaguje projektem, který se soustředí na
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zaostřeno na kraj

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha
V areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava byla na začátku loňského roku
zahájena stavba „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha“. Tato
stavba je realizována v rámci projektu předloženého do Regionálního
operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko, prioritní osy 1 Regionální
infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště
Ostrava (dále jen „ROP“).

Dosavadní výstavba byla realizována ve 2 etapách. V rámci první etapy
došlo ke zmenšení stávajících travnatých ok a rozšíření zpevněné odbavovací plochy. S tím souvisela potřeba přeložky kabelů, úpravy odvodnění,
letištní světlotechniky a osvětlení. V rámci druhé etapy byla vybudována
zpevněná plocha navazující na jihozápadní část odbavovací plochy a byly
provedeny související přeložky kabelů, úpravy odvodnění, instalována
letištní světlotechnika, osvětlení a rekonstruovány obslužné komunikace.
V průběhu tohoto roku bude projekt pokračovat rekonstrukcí zbývající
části staré odbavovací plochy APN Central. V rámci výstavby tak dojde
k rozšíření odbavovací plochy na zhruba 52 tis. m2, což představuje
celkem sedm stání pro letadla. Předpokládané celkové náklady projektu
nepřekročí 152 mil. Kč.

Hlavním cílem projektu je rozšířit centrální odbavovací plochu APN Central
před terminálem. Před rekonstrukcí byla odbavovací plocha před terminálem nedostatečná, bylo obtížné dodržet bezpečnostní vzdálenosti mezi
jednotlivými letadly a kapacita odbavovací plochy nevyhovovala potřebám odbavování reálného počtu pravidelných a charterových letů.

Vyhlášení výsledků ankety Společenské
odpovědnosti a Ceny hejtmana kraje

Projekt společenské odpovědnosti pořádá první
Konferenci společenské odpovědnosti s názvem:

Dne 31. ledna byli vylosováni výherci z řad hlasujících v Anketě
společenské odpovědnosti 2010. Prvních deset bylo vylosováno
za přítomnosti hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava
Palase. Dále byly představeny vítězné firmy již uvedené ankety
a soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost
2010. Obě tyto aktivity jsou součástí Projektu společenské
odpovědnosti, který byl rovněž prezentován s cílem přiblížit aktivity pro
letošní rok.

Společenská odpovědnost
- přidaná hodnota pro firemní praxi

Dne 13. dubna 2011 v budově Krajského úřadu MSK proběhne historicky
první Konference společenské odpovědnosti, kterou pořádá Projekt
společenské odpovědnosti ve spolupráci s Moravskoslezským krajem
a Radou kvality ČR a dalšími koordinátory projektu. Nad konferencí
převzal záštitu hejtman kraje Jaroslav Palas.

Anketa společenské
odpovědnosti 2010
je dílčí aktivitou Projektu společenské
odpovědnosti. Jejím pořadatelem je společnost AHA Trading s.r.o.,
Hlasující veřejnost rozhodovala v anketě o tom, která z 59 zdejších
firem je společensky nejodpovědnější. Vítězem ankety se stala
společnost ČSAD Logistik Ostrava. Na druhém místě byla společnost LR Health and Beauty System a třetí příčku obsadila Dalkia
Česká republika.

Cílem konference je přiblížit základní a aktuální informace v oblasti CSR,
vyměnit si první zkušenosti a názory a zjistit, jaké přínosy lze očekávat.
Moderování konference se ujme Růžena Petříková, místopředsedkyně
Rady kvality ČR a ředitelka DTO CZ, s.r.o., jež je i odborným garantem
konference.
Konference společenské odpovědnosti se zaměří na tři základní témata
společenské odpovědnosti organizací (CSR - Corporate Social Responsibility), a to zejména v oblasti sociální, ekonomické a environmentální.
Dalším tématem bude hodnocení CSR na regionální a národní úrovni,
doplněné konkrétními příklady z praxe, které přednesou zástupci oceněných firem.

Do 2. ročníku odborné soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 2010 se přihlásilo 21 společností podnikajících v našem kraji. Vítězem v kategorii do 50 zaměstnanců se
stala společnost DVOŘÁK LESY SADY ZAHRADY. Vítězem v kategorii společnost do 250 zaměstnanců se stala firma ČSAD LOGISTIK
a první příčku v kategorii společnost nad 250 zaměstnanců
obsadil PLZEŇSKÝ PRAZDROJ.

Program bude mít dva bloky rozdělené přestávkou. Zahrnuje jak odborné přednášky o Projektu společenské odpovědnosti, tak i z oblasti
CSR. Jeho součástí je rovněž vyhodnocení proběhlé Ceny hejtmana kraje
za společenskou odpovědnost 2010 a Ankety společenské odpovědnosti 2010.

Součástí Projektu společenské odpovědnosti je také Nadace společenské odpovědnosti, která je zaměřena na handicapovanou
mládež a vybudování a provoz Komunitního centra Ostrava. „Ráda
bych poděkovala všem donátorům, kteří nadaci v rámci slavnostního galavečera předali šeky v hodnotě 310 tis. Kč, za což všem
velmi děkuji!“ uvedla Dáša Hánová, ředitelka Projektu společenské
odpovědnosti.

V závěru konference seznámí Dáša Hánová, ředitelka Projektu společenské odpovědnosti, účastníky konference s aktivitami projektu připravovanými v roce 2011 a výhledem na následující roky.
Kontakt:
e-mail: info@pso.cz web: www.projektso.cz tel.: +420 775 776 627

Podrobnější info: www.projektso.cz
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Podpora podnikání
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je hlavním dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na jehož
základě je České republice poskytována finanční podpora podnikatelům. V programovacím období 2007-2013 si podnikatelé, kteří zažádali o podporu z evropského Operačního programu Podnikání a inovace, rozdělili již 15 miliard korun.
Největší část z proplacených peněz zamířila k podnikatelským subjektům na Moravě
(těmi nejlepšími jsou Moravskoslezský, Jihomoravský a Zlínský kraj).
Ministerstvo průmyslu a obchodu pamatuje na podnikatele i v roce 2011.
V současné době je v rámci OPPI vyhlášena výzva programu POTENCIÁL, který
pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro
realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporu je možné získat na
investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum a vývoj
výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro
inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií.
V polovině roku 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR předpokládá vyhlášení
výzvy programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA. Podnikatelé zde mohou zažádat o dotaci na
výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností
a vytvořit tak kvalitní zázemí pro vzdělávání zaměstnanců z podporovaných odvětví.

Region severní Moravy a Slezska
má obrovský ekonomický a podnikatelský potenciál

Podnikatel roku 2010 České republiky
Držiteli prestižního ocenění Ernst & Young Podnikatel roku 2010
České republiky se stali bratři Adam, Mariusz a Valdemar Walachovi
ze společnosti WALMARK. Vítěznou trofej v únoru převzali v pražském Paláci Žofín z rukou prvního místopředsedy vlády a ministra
zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga a Magdaleny Souček,
vedoucí partnerky firmy Ernst & Young, která soutěž v České
republice vyhlašuje od roku 2000. Titul Technologického podnikatele roku si odnesl Václav Muchna ze společnosti Y Soft Corporation, a. s. V letošním roce byl už posedmé udělen také titul
Sociálně prospěšný podnikatel roku 2010 České republiky, obdržel
ho Pavel Křížek z Ochrany fauny České republiky.

Ředitelem ostravské kanceláře společnosti Ernst & Young v České republice byl v lednu 2011 jmenován pětatřicetiletý Radek Pav. Jako partner
společnosti zaměřený na Moravskoslezský a Olomoucký kraj se v rámci své
nové role chce soustředit především na další posílení pozice firmy napříč
sektory v těchto regionech. „Region severní Moravy a Slezska a Olomoucký
kraj mají obrovský ekonomický a podnikatelský potenciál. Zároveň mají
své specifické problémy, za kterými ovšem my vidíme specifické příležitosti, a to jak pro zdejší firmy, tak pro regionální a místní samosprávu.
Proto jsme se rozhodli již v minulosti věnovat těmto krajům zvýšenou
pozornost,” říká Radek Pav. „Moravskoslezský a Olomoucký kraj jsou
výjimečné regiony zejména z pohledu oborového zastoupení společností, které zde mají sídlo a provozují svoji činnost. Moravskoslezský kraj
není pouze krajem hutníků a havířů, jak je někdy vnímán zjednodušenou
optikou. Podnikatelské spektrum je zde velmi komplexní a široké - od již
zmíněných hutí a dolů přes IT, automobilový průmysl, letecký průmysl,
strojírenství, energetiku až po různé druhy služeb. Výjimečnost regionu
spočívá i v jeho jedinečné poloze na průsečíku významných dopravních
tepen mezi Polskem, Slovenskem a Českou republikou.

Vítězové soutěže Podnikatel roku 2010 a zakladatelé společnosti WALMARK,
a. s., zleva stojí Adam Walach, Mariusz Walach a Valdemar Walach.

Víte, jak podnikat v Polsku?
Nabízíte, nebo poptáváte služby či výrobky?
Hledáte kontakty? Potřebujete informace?

Soutěž Podnikatel roku, která vybírá nejúspěšnější průkopníky
v oblasti podnikání, byla založena společností Ernst & Young ve
Spojených státech amerických v roce 1986. Během své existence se
rozšířila do řady zemí celého světa a v současné době se jako jediná
světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již
v téměř 50 zemích na šesti kontinentech. Jejím cílem je ukázat
veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které
mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž
Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou
kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé
zemi srovnatelná. V roce 2011 vyhlásí společnost Ernst & Young již
dvanáctý ročník této soutěže v České republice.

Využijte bezplatné nabídky služeb kontaktních center česko-polské
hospodářské spolupráce.

NOVINKA!

www.podnikanivpolsku.info
- společné webové stránky partnerů působících v rámci projektu
s názvem „Vytvoření sítě Kontaktních center Česko-Polské hospodářské spolupráce“, který je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.
KHK MSK, Barbora Sikorová, tel.: 597 479 332, 724 613 914,
e-mail: b.sikorova@khkmsk.cz.
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k jádru věci

Budeme mít v kraji třetí největší univerzitu v ČR?
ve všech pádech. Společně chceme budovat výzkumná centra a póly excelence, které zviditelní náš
region nejen na mapě Evropy.

V médiích se objevila informace o možném
spojení VŠB-TUO s Ostravskou univerzitou. Vzhledem k faktu, že Vysoká škola báňská má 7 fakult
a 23 500 studentů a Ostravská univerzita 6 fakult
a 10 tisíc studentů, vznikla by tímto spojením univerzita s téměř 35 tisíci studenty a zařadila by se
co do významu i velikosti na třetí místo v Česku.
Jaká je realita, o tom jsme si povídali s rektorem
VŠB- TUO Ivem Vondrákem…

Vláda prý plánuje zřízení zhruba 5 výzkumných
univerzit. Co znamená pojem „výzkumná univerzita“?
Vysoké školy byly před revolucí vnímány především
jako vzdělávací instituce. Nicméně úspěšnost univerzit ve světě se poměřuje podle jejich vědeckých a výzkumných výsledků. Politika vlády se zaměřuje na to
vyjmenovat ty univerzity, které by do budoucna
měly být příjemci finančních prostředků na vědu
a výzkum. Ten, jak všichni ví, je velmi drahý a Česká
republika nemá dost prostředků na to, aby tuto
oblast podporovala na všech univerzitách. Spojením
našich univerzit bychom se stali nejen velkou, ale
i významnou univerzitou, která může zajistit potřeby
vzdělávání, ale především potřeby výzkumné směřované do inovačních
procesů firem a organizací, které působí nejen v našem regionu.

Proč se toto spojení plánuje? Co je hlavním cílem?
Cílem sjednocení našich obou univerzit je posílit
postavení vysokoškolského vzdělávání a výzkumu
v tomto regionu. Jde o to vytvořit silnou výzkumnou
univerzitu, která bude mít univerzální charakter
svého působení daný technickými, přírodovědnými,
humanitními, lékařskými či uměleckými obory.
V jaké fázi toto možné spojení nyní je?
Rektoři, s podporou vedení obou univerzit, podepsali společné prohlášení
o záměru sloučit obě univerzity. To je ovšem jen první krok. Na ten musí
navázat projednání v akademických senátech, které se musí vyjádřit
k dalšímu procesu slučování.

Je známo, že se VŠB-TUO podílí hned na několika výzkumných projektech, financovaných z fondů EU. Můžete přiblížit ty nejzajímavější?
V současné době již funguje celkem 5 velkých výzkumných center financovaných z Evropských strukturálních fondů. Zaměřeny jsou na oblast
materiálového inženýrství, energetiky, ekologie a nových technologií těžby.
Šestý a největší projekt vybudování superpočítačového centra je v současné době v procesu schvalování v Bruselu. Dohromady tak budeme
čerpat více než 3 miliardy určené na vytvoření výzkumné infrastruktury
v našem regionu. V řádu dnů začneme stavět novou budovu Fakulty
elektrotechniky a informatiky za 1 miliardu a připravujeme vybudování
Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic za více než půl miliardy.

Jaký přínos by toto spojení mělo nejen pro obě vysoké školy, ale i pro
Ostravu a kraj?
Moravskoslezský kraj je třetí nejlidnatější region typický svým silným
průmyslovým zázemím. Tím, že sdružíme své vzdělávací a výzkumné
kapacity, jsme schopni pozitivně ovlivnit jeho konkurenceschopnost.
Zaměřit se kromě tradičních průmyslových oblastí i na činnosti s vysokou
přidanou hodnotou. Měli bychom být napomocni i k řešení tíživých
problémů spojených např. se životním prostředím, které se dnes skloňuje

Budoucnost silnice I/11 - 1/57
také poslanci s konzervací souhlasit nebudou.
Velmi vstřícně se k problému staví zhotovitel
stavby, firma Eurovia, která nabídla slevu a také
možnost profinancování
z vlastních zdrojů. Jednání stále pokračují doslova na všech frontách.

Silnice I/11 - I/57 je součástí páteřní osy Moravskoslezského kraje, tzv.
Slezského kříže, která v délce zhruba 160 km spojuje jeho východní
a západní část. Na celé trase je v současné době celkem 14 staveb
v různém stadiu přípravy či realizace. Jde například o Průtah Hrádkem,
dále o tři stavby obchvatu Třince, MÚK Nošovice-Hyundai, přechod pro
medvědy v Mostech u Jablunkova, obchvat Havířova a napojení na
Třanovice, obchvat Frýdku-Místku a tři stavby spojení Ostravy s Opavou,
obchvat Opavy a obchvat Krnova. Úkolem vládního zmocněnce pro
výstavbu I/11 - I/57 Františka Kopeckého je pomoci k optimální komunikaci zainteresovaných subjektů vedoucí k hladkému průběhu jednotlivých staveb. Ne vše se zcela daří, stavbou, které vládní zmocněnec věnuje v současné době nejvíce času, je úsek Mokré Lazce - hranice Ostravy.

A prognóza?
Silnice zcela jistě bude dostavena, argumentů je víc než dost. Od
bezpečnosti silničního provozu, zlepšení životního prostředí přes
obchvaty měst a obcí, podpora podnikání, snížení nezaměstnanosti po
bezpečné a rychlé spojení s krajským centrem, napojení na dálniční síť
atd. Otázkou zůstává, kdy. Na původní termín uvedení do provozu
v prosinci 2012 můžeme určitě zapomenout. Ale snad příslib opětovného zahájení stavby v roce 2012, který zazněl z ministerstva dopravy při
jednáních v parlamentu, dává naději na ukončení výstavby v roce 2015.
Ze svých zkušeností a při pohledu na střednědobý výhled rozpočtu SFDI
(Státní fond dopravní infrastruktury), vím, že množství staveb v našem
kraji, které mají být zahájeny v nejbližších letech (obchvat Frýdku-Místku,
tři stavby obchvatu Třince, napojení D1 na polskou A1 aj.) to bude pro
všechny náročné splnit i posunutý termín. Společným úsilím a tlakem
všech zainteresovaných se nám to však může podařit.

Jaká je současná situace ve výstavbě I/11 - I/57?
Stavba Mokré Lazce - hranice Ostravy je jednou ze čtyř staveb v ČR, které
byly v loňském roce pozastaveny z důvodu nedostatku financí, přitom se
již prostavělo zhruba 700 mil. Kč. Konzervace, opětovné oživení stavby
a prodloužení doby výstavby nás bude stát minimálně dalších 100 mil. Kč.
Tyto jednoduché počty nás vedly k intenzivním jednáním s ministerstvem dopravy se snahou nekonzervovat, ale pokračovat, byť omezeným
tempem. Pozastavení stavby vyvolalo také velmi negativní ohlas místních občanů, kteří založili petici, pod kterou se jich nakonec podepsalo
téměř 28 tisíc, a navíc dalších 7 tisíc občanů se podepsalo pod petici
v Ostravě-Porubě za zahájení stavby Prodloužená Rudná. Petice byly
předány Parlamentu ČR, kde vyvolaly veřejná slyšení jak v Senátu, tak
v Poslanecké sněmovně. Obě komory parlamentu budou petici projednávat v rámci svých schůzí a podle mých informací jak senátoři, tak
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Máme první pakt zaměstnanosti v ČR
rozvoje zaměstnanosti MSPaktu v současné době obsahuje návrhy deseti
integrovaných projektů. Ty se zabývají komplexně především vzděláváním a přípravou lidí pro trh práce. Postupně budou doplněny také projekty investiční s přímým dopadem na tvorbu nových pracovních míst.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (dále jen MSPakt) byl 24. února
2011 slavnostně podepsán v Krajském úřadu Moravskoslezského
kraje v Ostravě. MSPakt je dohodou o strategickém partnerství Moravskoslezského kraje, Sdružení pro rozvoj MSK, Krajské hospodářské
komory MSK a Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko
při řešení problematiky trhu práce. Dohodu podepsali hejtman Jaroslav Palas a Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj MSK, tedy
představitelé institucí, které budou na základě paktu v dalších letech
úzce spolupracovat. Očekává se, že se k partnerství oficiálně připojí
po reorganizaci, která právě probíhá, také úřady práce.

„Vysoká nezaměstnanost je vedle špatného životního prostředí hlavním
problémem našeho kraje. Jsem velmi rád, že se budou odborníci z nejrůznějších oblastí našeho života společně zabývat tímto ožehavým
problémem a věřím, že najdou možná východiska v podobě dobře
připravených projektů, které budou mít dlouhodobé trvání. Tímto podpisem deklarujeme, že chceme společně hledat potřeby a rezervy na
trhu práce, i když nepůjde samozřejmě o převratné změny. Jsem
přesvědčen, že větší provázaností a kooperací mezi jednotlivými institucemi a podnikatelskými subjekty můžeme na trhu práce vytvořit
mnohé,“ uvedl u příležitosti podpisu MSPaktu hejtman kraje Jaroslav
Palas.
„Aby se skutečně zaměstnanost zvýšila, je třeba vytvořit pracovní místa.
Finanční krize urychlila restrukturalizaci podniků, protože zvýšila tlaky na
růst produktivity práce. Zaměstnanost se proto nevrátí automaticky na
úroveň před ní. S tím se musíme vyrovnat a v rámci paktu podpořit
i tvorbu nových pracovních míst. Musíme usilovat i o nové průmyslové
zóny,“ řekl Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které je nositelem MSPaktu.
David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, k tomu
dodává: „Nezaměstnanost v našem kraji je nad republikovým průměrem.
Evropská komise nám nedávno v Páté kohezní zprávě ukázala, jak si
v tomto ohledu stojíme v konkurenci ostatních regionů Evropy. Zapojení
obyvatel v kraji do ekonomického procesu je dlouhodobě na nízké
úrovni, nízká je ve srovnání s rozvinutými evropskými regiony i produktivita práce. Snaha zvyšovat zaměstnanost a prohlubovat kvalifikaci
obyvatel určitě má smysl a je důležité se jí dlouhodobě a koncepčně
věnovat. Například vytvoření 30 tisíc pracovních míst v našem kraji by se
mohlo projevit až tříprocentním příspěvkem hospodářskému růstu.
Nově vznikající pakt má tyto ambice. Opírá se o širokou partnerskou
základnu a mám radost, že jsou do něj zapojeni všichni klíčoví hráči. Je
založený na spolupráci soukromého sektoru, který vytváří pracovní
místa, a veřejných organizací, které vytvářejí podmínky zaměstnanosti.
Toto partnerství je podle mě základem pro hledání řešení vhodných
právě pro konkrétní místa, pro celý náš region tak, že vychází z jeho
vnitřního potenciálu. Pakt má také sílu tato řešení prosazovat.“

Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci ministerstva práce a sociálních
věcí, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a ministerstva průmyslu a obchodu, která myšlenku paktu
podporují, a mají v gesci operační programy, z nichž bude možné
MSPakt spolufinancovat.
Nástrojem, prostřednictvím něhož by měl MSPakt plnit svůj hlavní cíl vytvářet více a lepších pracovních míst a připravovat kompetentní lidi
pro ekonomický rozvoj kraje - je Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti. Pro pakty jako místní partnerství, která se již osvědčila
v mnoha zemích, je příznačný společný přístup. Integrovaný program
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
STRATEGICKÉ PRIORITY

MSPakt rovněž počítá s podporou vytváření místních paktů zaměstnanosti v částech kraje nejvíce trpících nezaměstnaností a také tam, kde
již neformální místní partnerství v podstatě existují, například na
Třinecku, Jablunkovsku a Těšínsku.

Moravskoslezský kraj má za sebou dvacet let restrukturalizace ekonomiky
a hluboké společenské proměny. V pololetí roku 2010 bylo v kraji celkem
646 409 „zaměstnatelných“ obyvatel. Míra zaměstnanosti dosáhla 51,1 %,
v ČR to bylo 54,1 %. Průměrná míra zaměstnanosti zaostává za národním
průměrem o 3 %. Důvodem je pokračující vysoká nezaměstnanost.
V pololetí 2010 zde bylo 11,4 % nezaměstnaných oproti průměru ČR 8,5 %.
Na celkovém počtu nezaměstnaných v ČR se kraj podílí více než 15 %.
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k jádru věci

OKD: Moderní, bezpečná a prosperující těžba
Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. V posledních letech prošla rozsáhlou restrukturalizací a modernizací, takže se teď zaměřuje výhradně na těžbu uhlí a používá těžební
technologie i bezpečnostní vybavení na nejvyšší světové úrovni.
OKD, a. s., je součástí nizozemské průmyslové skupiny New World
Resources N.V. a jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v České
republice. Základem činnosti OKD je těžba kvalitního černého uhlí, které
se používá převážně v energetickém a hutnickém průmyslu.

technologií. Projekt v celkové hodnotě téměř 10 miliard korun byl největší
ucelenou investicí do důlní technologie v historii OKD s cílem podstatně
zlepšit produktivitu práce a těžit více uhlí pomocí technologie lépe přizpůsobené jak proměnlivým slojím, tak stávajícím i budoucím požadavkům na podstatně vyšší únosnost v hloubkách kolem 1000 metrů. Nyní
máme k dispozici nové dobývací soupravy, razicí kombajny i vrtací a nakládací soupravy. Veškeré stroje představují světovou špičku ve svém
oboru. Další půlmiliardu firma vynaložila na nákup nových osobních
ochranných pracovních prostředků pro horníky v rámci programu zvýšení
bezpečnosti v dolech - ochranných přileb, obuvi, oblečení, ale i důlních
svítidel a sebezáchranných přístrojů. Tyto pomůcky využívají nejmodernější materiály, jsou pohodlnější, přístroje se lépe ovládají. Investice šly
také do zlepšení důlní infrastruktury.

Podpora regionu

Těžba uhlí je základním, ne však jediným posláním OKD. Jako největší
zaměstnavatel v regionu má firma významný vliv na tvář krajiny, životní
prostředí, zaměstnanost i každodenní život obyvatel. Jednou ze změn je
právě větší prosazování společenské zodpovědnosti OKD. Cítíme zodpovědnost za region, kde podnikáme, a chceme se podílet na jeho rozvoji.
Každoročně vynakládáme desítky milionů korun na podporu kultury
a sportu v regionu a řádově stejnou částku prostřednictvím Nadace OKD
na podporu charitativních aktivit. Zároveň postupně zvyšujeme aktivitu
při rekultivacích území ovlivněných těžbou.

Program POP 2010 vedl ke zvýšení porubového výkonu a bezpečnosti při práci v dolech.
Na snímku je technologie středního POP: dopravník PF 6/1142 a kombajn SL 300.

Budoucnost

Změny pod novým vlastníkem

Tradice těžby uhlí na Ostravsku je dlouhá zhruba 200 let. V devadesátých
letech 20. století postupně došlo ke změnám nejen v samotné těžbě, ale
i ve společnosti. Na jaře roku 2008 byly akcie naší mateřské společnosti
NWR úspěšně uvedeny na burzy v Praze, Varšavě a Londýně. V případě
pražské burzy šlo o vůbec největší emisi akcií v historii. Firma tím získala
potřebný kapitál k rozvoji těžby v těžkých geologickým podmínkách za co
nejnižších nákladů při zachování nejvyšších bezpečnostních standardů.

Program obměny technologií

Největší výzvou bylo spuštění projektu POP 2010 (Program optimalizace
produkce do roku 2010), který znamenal obměnu větší části důlních

Reálné těžební plány máme připraveny na dalších dvacet let. Uhlí je však
v regionu mnohem více, než jsme schopni za současných podmínek
vytěžit, rychlý vědeckotechnický rozvoj i potřeba uhlí pro energetiku
a ocelářství to však může rychle změnit. Právě proto investujeme nejen
do technologií, ale také do lidí. Téměř po dvaceti letech jsme na Karvinsku podpořili vznik nových hornických oborů na učilištích, podporujeme
rovněž vzdělávání důlních inženýrů na Technické univerzitě Vysoké školy
báňské. I když budoucnost moravskoslezského regionu již není odkázána
jen na těžký průmysl, stále s ním úzce souvisí. Proto chceme být připraveni.
Ján Fabián
místopředseda představenstva a ředitel pro rozvoj a strategii OKD

Ostrava patří k nejméně zadluženým městům v ČR
„Za velmi přínosné kroky považuji například zřízení průmyslové zóny
v Mošnově nebo v Hrabové, kde dnes pracuje sedm a půl tisíce
zaměstnanců. Pozitiva najdeme i v oblasti dopravy nebo bezpečnosti ve
městě,“ popisuje Petr Kajnar, primátor města Ostravy, ve stručnosti
aktivity, které se v posledních letech v tomto městě podařilo realizovat.
„Také jsme rádi, že po zpomalení vinou finanční krize už opět běží
největší developerský projekt v Česku - výstavba Nové Karoliny. Mimořádný význam pro Ostravu má otevření Lékařské fakulty Ostravské
univerzity nebo příprava projektu IT4Innovations s výkonným superpočítačem na Vysoké školy báňské-Technické univerzitě. Mezi úspěchy je
možné určitě počítat i sjednocení vizuálního stylu města, byť může logo
se třemi vykřičníky někomu připadat provokativní. Určitě je pozitivní
i fakt, že Ostrava patří k nejméně zadluženým městům v České republice.“
Jak město podporuje podnikatele?
„Přímo i nepřímo… Podpora vysokého školství orientovaného na nové
obory s vysokou přidanou hodnotou vede ke vzniku nových firem i pracovních míst. Investiční zóny jsou pak dalším důležitým bodem,
například už zmiňovaná průmyslová zóna v Hrabové nebo zóna Mošnov,
kde má být výhledově až pět tisíc zaměstnanců, anebo připravovaná
rozvojová zóna v Hrušově.“
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Co by pomohlo dalšímu rozvoji města?
„Určitě zlepšení infrastruktury. „Superstrategie dopravy do roku 2025“
ministerstva dopravy je k městu, ba i k regionu, poněkud macešská.
Nejsme spokojeni s oddálením dokončení Prodloužené Místecké, stavby
silnice I/11 z Ostravy do Opavy nebo zdržením zahájení stavby Prodloužené Rudné. Kroky ministerstva dopravy považujeme za nekoncepční. Ministr dopravy, zdá se, nechce vnímat Ostravu jako třetí největší
město republiky, opomíjí rozlohu regionu, hustotu dopravy i špatný stav
životního prostředí. Ostrava navíc chyběla mezi místy pro připomínkování návrhu „superstrategie“ ministerstva dopravy.“
Ostrava je členem Sdružení pro rozvoj MSK. V čem vidíte přínos
Sdružení?
„Určitě je to třeba širší komunikace a spolupráce v rámci regionu, České
republiky i Evropské unie. Přínos vidím také ve zlepšování konkurenceschopnosti, podnikatelského a investičního prostředí kraje. Na tomto
místě mohu připomenout vyhledávání a zakládání oborových klastrů.
Benefit existence Sdružení je také v úspěších při rozvoji dopravní
infrastruktury a logistiky, revitalizačních a rozvojových záměrech v oblasti energetiky, při nakládání s odpady a v ochraně životního prostředí,
anebo v podpoře vědy, výzkumu a školství.“

Sázíme zejména na nové, zajímavé obory
Jak vidíte vývoj Ostravy do roku 2030? Kterým
směrem se Ostrava bude ubírat?
Jak už jsem naznačil v předchozí odpovědi, klíčová je
podpora výzkumu a vzdělávání na území města.
Jedině to může odstartovat dynamický vývoj krajského města i celého regionu. Kromě jiného má
Ostrava šanci stát se gigantem v informačních technologiích. Také proto například podporujeme vědeckotechnologický park. Určitě nepolevíme v boji
o lepší ovzduší na území města, protože je nezbytné,
aby se zde občanům dařilo nejen z materiálního, ale
také zdravotního hlediska. Jednoduše, aby se jim
tady dobře žilo. Budoucnost Ostravy také leží nejen
v jejích tradičních uzlech kultury, bydlení, podnikání
a zábavy, ale vkládáme i velké naděje do ambiciózních projektů, jako například vznikajícího nového,
životem tepajícího centra Nová Karolina.

Primátor města Ostravy Petr Kajnar se vyjádřil, že
v Ostravě končí těžký průmysl. To mnohé podnikatele, kteří v Ostravě a okolí v této oblasti
úspěšně podnikají, značně překvapilo a zajímalo
je zdůvodnění tohoto výroku…
Můžete toto vyjádření konkretizovat a vysvětlit?
Hlavní orientace Ostravy, dříve známé jako „Ocelové
srdce republiky“, výhradně na těžký průmysl se
pomalu, ale jistě přeorientovává. Do budoucna
sázíme zejména na nové, zajímavé obory lidské
činnosti. Proto jsme se zasadili o vznik lékařské
fakulty na území města a podporujeme veškeré
výzkumné aktivity, například Technické univerzity.
Cílem je vychovat řadu mladých specialistů a odborníků, kteří by v Ostravě zůstali a pomohli jí
v transformaci z původní bašty těžkého průmyslu
v moderní evropskou metropoli.

Jedinou možností udržení konkurenceschopnosti je výzkum a vývoj
Na současnou situaci i na prognózy v oblasti hutnictví a těžkého
průmyslu jsme se zeptali generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a člena Rady pro výzkum,
vývoj a inovace ČR Jiřího Ciencialy.

Jak byste popsal současnou situaci v hutnictví a těžkém průmyslu v ČR?
Nejsložitější období posledních desetiletí pomalu odeznívá. Hospodářský
rok 2010 byl pro většinu českých hutních firem o poznání příznivější než
rok 2009. Nicméně růst cen vstupních surovin negativně ovlivňoval
hospodaření českých hutí, protože ceny ocelových výrobků začaly mírně
stoupat až ve druhém pololetí. Například ceny energetického uhlí se loni
zvýšily v průměru o 37 %, cena železné rudy stoupla o 44 % a ceny šrotu
se zvýšily o téměř 50 %. České ocelářství, jakož i náš ostatní průmysl, má
hlavní odbytiště v Německu, které v současnosti zažívá v rámci EU
největší oživení. Je to částečně způsobeno i tím, že Německo je často
partnerem hlavních rozvíjejících se ekonomik, jako jsou Čína, Indie nebo
Brazílie. Z tohoto pohledu by se situace zdála optimistickou, ale poslední
události v arabském světě nebo nedávné živelní pohromy v Austrálii
a Brazílii mohou tento optimismus výrazně na určitou dobu ochladit.
Co toto odvětví čeká v nejbližší budoucnosti? A jak vidíte vývoj tohoto
oboru do roku 2030?
Podle údajů celosvětové ocelářské instituce Worldsteel, stejně jako podle
různých dalších finančních institucí, by měla doba do plného oživení
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trvat až 5 let. Proto očekáváme dosažení předkrizové dynamiky růstu
ocelářství až v roce 2013. Ale obávám se, že s ohledem na růst cen
vstupních surovin bude téměř nemožné dosáhnout úrovně zisku z roku
2007. V období do roku 2030 bude pokračovat trend přesunu
prvovýroby směrem ke zdrojům surovin a také do regionů, které nejsou
zvlášť přísné vůči otázkám životního prostředí. Znamená to, že podíl
Evropy na výrobě surové oceli bude nadále klesat. Finalizační zařízení se
pak budou posouvat k místům spotřeby oceli, tedy zejména do
rozvíjejících se zemí. K již zmíněným pravděpodobně přibude Střední
Východ a Severní Afrika, Latinská Amerika a pravděpodobně se do roku
2030 dočkáme i rozvoje Subsaharské Afriky.
Jak byste zhodnotil situaci v hutnictví a těžkém průmyslu v MSK
z pozice člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR? Jak jsou na tom
moravskoslezští hutníci a strojaři v porovnání s jinými firmami v ČR?
Tradiční průmysl, na kterém naše republika stála ve 20. století, až na
výjimky pomalu vyklízí pozice. Je dobře, že k těmto výjimkám patří
i ocelářství a strojírenský průmysl. Dnes nelze již mít velkou konkurenční
výhodu v technickém vybavení oceláren, protože konkurenční boj ty
zastaralé již dávno vyřadil a nové kapacity uplatňují ty nejprogresivnější
technologie bez ohledu na to, jestli stojí v Třinci, Košicích nebo třeba
v Pekingu. Proto je jedinou možností udržení konkurenceschopnosti
výzkum a vývoj oceli jako materiálu se stále lepšími vlastnostmi. Již brzy
uslyšíme o oceli UHSS (ultra high strength steel), to je ocel, jejíž mez
kluzu převyšuje 500 MPa. To například umožní výrobu automobilů
s nižší hmotností, a tak může ocel odolávat i konkurenčním materiálům,
jako například hliníku. Proto potřebujeme co nejrychlejší transfer
poznatků vědy do průmyslu. Na tom může vydělat i samotná věda,
protože při větším komerčním využití svých projektů může získat více
prostředků i pro výzkum základní.
Náš kraj v získávání prostředků na rozvoj výzkumu a vývoje rozhodně
pokulhává třeba za Prahou, Středočeským nebo Jihomoravským krajem.
Teprve v poslední době se nám některé projekty daří prosadit a uskutečnit. Jedná se například o centrum IT4Innovations nebo Regionální
materiálové a výzkumné centrum. Zejména u druhého projektu jsem
hrdý na to, že se na něm podílí i naše skupina firem kolem Třineckých
železáren.

spektrum událostí

Závěrečné ohlédnutí za projektem

„Střední škola - brána k technické kariéře“

V lednu letošního roku byl ukončen rozsáhlý projekt „Střední škola brána k technické kariéře“ zaměřený, jak už sám název napovídá, na
podporu technického vzdělávání na středních školách v našem kraji.
Tento projekt, spolufinancovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky, po dobu více než dvou let realizoval tým
pracovníků Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje spolu
s partnery, společností RPIC-ViP, s.r.o., a Asociací středních průmyslových
škol ČR.
Projektový tým zorganizoval pro žáky i pracovníky středních technických
škol sérií akcí, jejichž cílem bylo přispět ke zlepšení podmínek pro výuku
technických oborů, motivovat žáky středních technických škol ke zvýšenému zájmu o studovaný obor a po absolvování střední školy k setrvání v tomto vystudovaném oboru. Vzhledem k tomu, že ambicí
projektu bylo také přiblížit odbornou výuku aktuálním požadavkům
praxe, využil tým KHK MSK své přirozené vazby na podniky v kraji
a realizoval řadu aktivit, díky kterým došlo k navázání a prohloubení
spolupráce mezi zapojenými školami a firmami z našeho kraje.
Partner projektu, společnost RPIC-ViP, umožnil středoškolákům vyzkoušet si prostřednictvím zážitkového učení celou řadu dovedností, které se
jim budou hodit na trhu práce. Díky projektu Střední škola - brána k technické kariéře si například mohli promluvit s psychology o svém osobnostním profilu, vyzkoušeli si nejdůležitější techniky při hledání zaměstnání,
absolvovali individuální kariérové poradenství a získali rovněž základní
informace pracovněprávního charakteru.

Celkově se v průběhu 26 měsíců podařilo do jednotlivých aktivit
projektu zapojit více než 7500 účastníků z řad studentů (původně
plánovaný počet byl 3820 studentů) a 160 pracovníků středních technických škol. Skutečný rozsah projektu se podařilo oproti původnímu
zadání výrazně překročit co se týče plánovaných produktů i požadovaných indikátorů. Byly vytvořeny metodické příručky a manuály, které je
možno najít na webových stránkách KHK MSK.
Funkční bude nadále interaktivní portál na adrese www.studentprofil.cz,
který se stal platformou, na níž se setkává nejen nabídka absolventů
technických škol s poptávkou zaměstnavatelů po pracovní síle, ale která
rovněž umožnila efektivní komunikaci a aktualizovaný informační tok
mezi studenty, absolventy, středními školami a podniky v Moravskoslezském kraji. Z hlediska působnosti hospodářské komory jako zaměstnavatelské instituce je velmi významné, že se podařilo v současné složité
ekonomické situaci získat pro podporu projektu a spolupráci obchodní
společnosti z našeho kraje. Na závěrečné konferenci vyjádřili zástupci
zapojených škol velkou spokojenost s průběhem projektu, zdůraznili
pozitivní dopad všech realizovaných akcí na střední odborné vzdělávání
a jeho provázanost s praxí a potvrdili, že realizované produkty splnily
svůj cíl. Na konferenci zazněl opakovaně názor, že návaznost na uskutečněné aktivity prostřednictvím projektů podobného charakteru by pro
střední školy byla přínosná.
Hana Simonová
KHK MSK

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.1.07/11.0174, Střední škola - brána k technické kariéře byl
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

CZECH PROPERTY MARKET

Ostravská Vysoká škola podnikání
předala čtyřtisící absolventský diplom
Čtyřtisící vysokoškolský diplom předala v únoru Vysoká škola podnikání, a.s. (VŠP,
a.s.). Jeho nositelkou je Marcela Kubelková z Ostravy, která promovala ve studijním oboru Podnikání. Největší a nejstarší privátní vysokoškolská vzdělávací
instituce v Moravskoslezském kraji, která začala na
trhu působit v roce 2000,
poskytuje profesně zaměřené studium a u svých posluchačů rozvíjí zejména
podnikavost a podnikání pro
soukromou sféru i pro zaměstnanecký poměr. Škola
letos vytvořila specializovaný útvar - Centrum excelence podnikání, jehož
členy jsou přední domácí docenti a profesoři, zabývající se touto problematikou,
se záměrem posunout výuku dále ke kvalitě a spoluvytvářet předpoklady k obnovení magisterského studia. Podle rektora Vladimíra Krajčíka tím, že VŠP odstranila nedostatky kritizované akreditační komisí MŠMT, a mohla by v případě
kladného rozhodnutí komise navazující magisterské studium znovu otevřít od
září letošního roku.
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Portál CZECH PROPERTY MARKET (www.eCPM.cz), který
vznikl již před několika lety na základě požadavků
účastníků veletrhů a konferencí pro developery, investory,
architekty a dodavatele služeb v real-estate sektoru jako
platforma pro spojování nabídky s poptávkou v tomto
segmentu trhu, je opravdovým partnerem profesionálů ve
stavebnictví. Nabízí on-line veletrh, výstavu produktů
i obchodní tržiště v jednom, a to nonstop na jediném
místě na internetu, navíc nejen v ČR, ale také na Slovensku
a v Polsku. Unikátní databáze investičních příležitostí,
s více než 1500 nabídkami připravenými k okamžitému
zainvestování zejména v ČR, je výsledkem dlouholeté
práce administrátorů portálu. Portál nabízí například sekci
„Galerie projektů - Kde se staví“, širokou aktuální nabídku
nového bydlení i komerčních prostor v ČR, jeho součástí
jsou denně čerstvé aktuality, obsáhlý kalendář akcí, trendy,
analýzy, statistiky ze sektoru real-estate atd. Czech Property Market je unikátní, na internetu zcela ojedinělou
interaktivní formou propagace a zároveň on-line komunikační platformou obchodních příležitostí pro zúčastněné firmy. Každý měsíc je cíleně dvěma tisícům
„decision-makerů“ v sektoru stavebnictví rozesílán pravidelný newsletter, který obsahuje nejčerstvější zprávy a novinky z oboru.

Projekty PPP umožňují oživení trhu
VŠB-TUO zvažujeme možnost zorganizování certifiNa zasedání, které proběhlo
kovaného kurzu pro starosty, případně zastupitele
9. března, byly schváleny
V rámci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
v Moravskoslezském kraji, na téma investiční výaktivity Sekce PPP pro rok
a s podporou Moravskoslezského kraje a statutárního
stavba, Facility Management, ale i PPP veřejné za2011. O retrospektivu doměsta Ostravy vznikla v roce 2010 usnesením Rady Sdrukázky.“ Veškeré aktivity Sekce PPP probíhají v sousavadní činnosti sekce jsme
žení odborná sekce k prosazování problematiky spolučinnosti se Sdružením pro rozvoj MSK, jehož členů
požádali Víta Rupricha, člepráce veřejného a soukromého sektoru, tzv. Public
se také bezprostředně dotýkají. Vždyť první dva
na a tajemníka Sekce PPP.
Private Partnership (dále jen PPP), při realizaci inveszmíněné pilotní projekty byly zdarma zpracovány
„V rámci sekce byly zpratičních projektů.
právě pro členy Sdružení a studie proveditelnosti
covány dvě studie provedi(převzato z www.msunion.cz; Sekce PPP)
byly připraveny členy sekce, k nimž patří Česká spotelnost na potenciální prořitelna, advokátní kancelář Havel a Holásek a další
jekty. Jedním byla stavba
subjekty. „Naše aktivity a projekty mohou inspirovat obce, které nemají
parkovacího domu v areálu Fakultní nemocnice Ostrava, další studie
prostředky na financování velkých projektů, další možností je výstavba
proveditelnosti byla zdarma zpracována pro statutární město Ostravu.
formou PPP v rámci dopravní infrastruktury kraje a tak dále. Kromě toho
Návrh parkovacího domu v Porubě jsme městu předali koncem loňzmíněné projekty PPP vytvářejí pracovní možnosti v mnoha oborech
ského roku, v současné době se nemocnice i město na základně
podnikání a přispívají k celkové kultivaci podnikatelského prostředí,
předaných materiálů rozhodují, jak budou postupovat dál. Kromě toho
umožňují oživení trhu,“ uzavírá tajemník sekce s tím, že v průběhu roku
jsme byli v začátku roku 2011 vyzváni rektorem VŠB-TUO, abychom škole
2011 proběhnou informativní schůzky se členy Sdružení, na nichž jim
pomohli při řešení rekonstrukce areálu kolejí v rámci VŠB. Na základě
budou prezentovány možnosti zapojení se do aktivit Sekce PPP.
toho bylo uspořádáno několik schůzek na ministerstvech, abychom
získali finanční podporu pro zpracování studie proveditelnosti.“
Projekt je velmi zajímavý i ve vztahu k diskutovanému spojení
VŠB-TUO a Ostravské univerzity. „Rekonstruovaný areál by samozřejmě pojal větší počet studentů a zároveň by byl základnou ubytování
doktorandů a vědeckých kapacit, jejichž příliv do Ostravy lze ve vztahu k realizaci evropských programů, jako je například IT4Inovation,
očekávat,“ vysvětluje Vít Ruprich a dodává, že na výstavbu kolejí školy
nezískají finanční podporu od státu ani nejsou schopny akci hradit ze
svých rozpočtů. „Pokud mají být tyto školy konkurenceschopné, musíme najít soukromého partnera a vhodný typ PPP tak, aby rekonstrukce proběhla a aby školy nebyly dlouhodobě zatíženy splátkami.“
Ve své letošní činnosti Sekce PPP naváže na některé loňské aktivity,
kdy se podařilo vytvořit databázi potenciálních projektů pro možné
investory. „V těchto krocích budeme pokračovat i letos, kdy chceme
mimo jiné více komunikovat se starosty, kteří již byli loni osloveni naší
dotazníkovou akcí. Kromě toho ve spolupráci se Stavební fakultou

PODPORUJEME DÁRCOVSTVÍ KRVE!
Ve dnech 4. až 6. dubna proběhne v ostravském Avion Shopping Parku
prezentace Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava. Na akci, jejímž
cílem je upoutat pozornost co nejširší veřejnosti k dárcovství krve, si
návštěvníci mohou nechat bezplatně určit krevní skupinu a seznámit se
s přínosem i úskalím dárcovství krve a plazmy.
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informace

Některé důležité akce Sdružení v roce 2011
PRŮMYSLOVÁ KRAJINA
22. 3. 2011
7. ročník odborné konference se zaměřením na revitalizační procesy
a územní plány jako nástroje rozvoje území a na hospodaření s vodou
v průmyslové krajině.
psantarius@msunion.cz

TRANSPORT 2011
8. a 9. 11. 2011
15. ročník mezinárodní konference k rozvoji dopravní infrastruktury
a obslužnosti v mezinárodních souvislostech s cílem realizovat konkrétní
projekty k napojení MS kraje na hlavní evropskou dopravní síť a řešit
moderní regionální dopravní systém.
psantarius@msunion.cz

ODPADY 21

10. a 11. 5. 2011
11. ročník mezinárodní konference ke koncepcím, legislativě, novým
technologiím a investicím v odpadovém hospodářství středoevropských
zemí souvisejícím s dlouhodobými prioritami MSK.
psantarius@msunion.cz

KONGRES STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ

14. 6. 2011
17. ročník kongresu celokrajského rozsahu se zaměřením na pomoc
městům a obcím s poskytováním aktuálních informací o rozvojových
a legislativních otázkách a o získávání finančních zdrojů.
jtomcik@msunion.cz

INVESTMENT & BUSINESS FORUM
22. a 23. 9. 2011
12. ročník mezinárodní konference se zaměřením na zlepšování
investičního a podnikatelského prostředí kraje a jeho dlouhodobou
perspektivu. Včetně zlepšování spolupráce v rámci euroregionu TRITIA.
pczekaj@msunion.cz

REGION PRO SEBE

14. 12. 2011
Tradiční vánoční koncert a společenský večer k neformální podpoře
regionální komunikace s poděkováním členům Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje za spolupráci.
sblazkova@msunion.cz

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bude organizovat nebo
podílet se na organizaci a podpoře dalších akcí, které navazují na
schválený program činnosti nebo oprávněné zájmy svých členů.
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Bezpečnostnětechnologický klastr
bezpečnosti v průmyslu a naplňování existujících i budoucích příležitostí v této oblasti. Chceme docílit, aby členové klastru patřili mezi
“
špičkové dodavatele pro průmysl. Nesmíme ale opomíjet, že
klastr je relativně mladou organizací, která se však buduje na
stabilním prostředí členské základny a tento rok chce využít pro
svůj rozvoj v Moravskoslezském kraji.”

V roce 2010 Bezpečnostnětechnologický klastr společně se všemi svými
členy definoval projektové a rozvojové záměry klastru na další období
a připravil žádost o dotaci
z OPPI Spolupráce - Klastry,
která byla úspěšně schválena a napomůže k dynamickému rozvoji klastru.
„Tím se nám také potvrdilo,
že bezpečnost všeobecně
je atraktivním a zajímavým
oborem, který se stává
součástí rozvoje celého
regionu a je atraktivní pro
aplikační sféru,“ říká Miloš
Kvarčák, děkan FBI VŠB TUO a prezident klastru. „Každý dosavadní člen významně podpořil založení a rozvoj nového BT klastru. Ten je otevřen všem novým zájemcům
o členství, pro něž znamená zajímavou příležitost dále rozvinout a obohatit obor svého podnikání. Pro informaci mohu uvést, že členská
základna nyní čítá kolem 25 členů a v tomto roce očekáváme další rozšíření.“ Cílem Bezpečnostnětechnologického klastru pro rok 2011 je
efektivní využití potenciálu členů klastru při řešení aktuálních otázek

Česká republika - země špičkových jaderných
technologií
Konference Strojírenství Ostrava 2011
Pod záštitou ministra obchodu a průmyslu Martina Kocourka proběhne 21. dubna v Nové aule VŠB-TUO konference Strojírenství Ostrava 2011, kterou pořádá Národní
strojírenský klastr, člen Sdružení pro rozvoj MSK. O den
dříve, 20. dubna, se v hotelu Park Inn Ostrava bude konat
Kulatý stůl, který se bude věnovat jaderné energetice jako
součásti globálního green byznysu a otevře marketingový pohled na jadernou energetiku.

inzerce

20. jubilejní ročník konference KVALITA - QUALITY 2011
Vstoupili jsme do éry, kdy kvalita je samozřejmostí
a podnikatelský úspěch už není dán pouze ekonomickými parametry. Do hry postupně vstoupila
politika, sociologie, psychologie, ekologie, kultura,
etika, společenská odpovědnost atp. Byla to dlouhá
cesta a my si dovolujeme všechny naše příznivce pozvat na jubilejní
20. setkání, plně ve smyslu přijatého motta „20 let cesty ke kvalitě“,
protože jak známo, kdyby člověk cestu neviděl, nemohl by jít dál.
Jubilejní 20. ročník odborné konference s mezinárodní účastí se
uskuteční tradičně v Ostravě, ve dnech 17. a 18. května 2011, za tradiční
garance a organizační spolupráce DTO CZ a KŘJ VŠB-TUO. Osobní záštitu
nad konferencí převzal ministr MPO, pan Martin Kocourek, akce již
tradičně patří mezi významné aktivity pořádané v rámci Národního
programu podpory kvality 2011 a pozornost jí každoročně věnují významná česká média.
Naší maximální snahou v rámci příprav letošního jubilejního ročníku bylo
obohatit jej jednak o hosty, kteří již v Ostravě byli, a jejichž přednášky se
setkaly s velkým ohlasem účastníků, stejně tak i seznámit s novými
„tvářemi“, které jsou veličinami ve svém oboru v tuzemsku i zahraničí
a ostravského fóra se dosud z nejrůznějších důvodů neměly možnost
zúčastnit. Za zmínku stojí např. účast nově jmenovaného prezidenta
Juranova institutu, pana Josepha A. De Feo z USA na téma „Energize Your
Enterprice Become World Clase“, stejně jako tradičně charismatické
vystoupení pana Stewa Unwina z UK. Oba pánové vystoupí v rámci
úvodního plenárního jednání. V jeho rámci se rovněž představí řada
významných osobností z oblasti průmyslu, bankovního sektoru, VŠ a zejména řada vynikajících představitelů českého podnikového řízení. Ráda
bych v tomto kontextu zmínila vystoupení ředitelky SÚJB, paní Dany
Drábové, která se nemohla zúčastnit loňského ročníku z důvodu povodní
a přislíbila aktivní účast v letošním roce. Zajímavými budou zcela jistě
vystoupení zástupců vybraných organizací, kteří v uplynulém období
získali některé z ocenění v oblasti CSR, a to jak na regionální (Cena
hejtmana za CSR), tak na národní úrovni (Národní cena za CSR). Dále je
rovněž zapotřebí zmínit některá vystoupení partnerských organizací,
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jako např. vystoupení zástupců OHL ŽS, ČMZRB, ČSAD Ostrava, VÍTKOVICE, Ostravské vodovody a kanalizace, Barum Continental, ČEZ a v neposlední řadě vystoupení generálního ředitele a předsedy představenstva Třineckých železáren, pana Jiřího Ciencialy.
Součástí tohoto vystoupení bude slavnostní křest nové publikace
vydavatelství Professional Publishing „Procesní řízení organizace - tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů“, na které se společně autorsky podíleli
vybraní experti TŽ a „akademického“ týmu autorů z VŠB-TUO a DTO CZ.
Publikace je určena široké odborné veřejnosti, manažerům, personalistům našich podniků, ale i pedagogům a studentům vysokých škol
a univerzit. Všechny kapitoly jsou bohatě doplněny příklady procesního
řízení jednoho z našich největších průmyslových podniků, Třineckých
železáren, jehož vedení naše manažerská obec v roce 2009 vyjádřila své
uznání udělením titulu „Manažer roku“.
Pro jubilejní ročník 2011 byly vyhlášeny a jsou již dnes velmi dobře
odborně obsazeny i tradiční odborné sekce: Kvalita v řízení průmyslu
a stavebnictví, Metody a nástroje managementu kvality a neustálého
zlepšování, Lidé - zdroj kvality, znalostí a excelence organizací, Společenská odpovědnost organizací. V rámci poslední zmiňované sekce se
přednášející podělí o nejnovější zkušenosti a trendy v této oblasti, pro
zájemce zazní i aktuální informace z oblasti firemního vzdělávání, dotýkajícího se této problematiky. Nově byly zařazeny sekce Kvalita v energetice a Doktorandská sekce určená nejen doktorandům, ale i všem zájemcům z řad studentů a pedagogů našich VŠ a univerzit. (Pozn.: všichni
studenti a interní doktorandi mají tradičně vstup na konferenci volný.) Už
tradiční doprovodnou akcí bude slavnostní společenský večer, spojený
s oceňováním významných odborníků v oblasti kvality, ale především
s neformálním setkáním účastníků konference, který se tentokrát
uskuteční zcela netradičně v prostorách národní přírodní památky
Landek. Všechny aktuální detaily této významné akce, včetně přihlášky,
najdete na www.dtocz.cz, srdečně zveme.
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
odborný garant konference

DTO CZ, s.r.o., r.petrikova@dtocz.cz
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LEGISLATIVNÍ NOVINKY
Výběr hlavních změn předpisů dotýkajících se daní a účetnictví, dopravy, pracovního práva a veřejných zakázek
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Cílem nového procesního předpisu pro správu daní a poplatků má být
snížení administrativní náročnosti výběru daní, ale i zátěže pro daňové
subjekty, a celkové zefektivnění fungování správy daní. Dochází také
k odstranění terminologických a výkladových problémů, s nimiž se potýkala dosavadní úprava.
Zákon č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon s účinností od 1. 1. 2011 zakotvuje změny v soustavě územních
finančních orgánů, které se dotýkají jak kompetencí, tak stávající
struktury finanční správy. Nově se zřizuje Generální finanční ředitelství,
a to vyčleněním z Ministerstva financí ČR. Tento orgán by měl zajistit
jednotné metodické řízení finančních úřadů; zároveň by měl být
předstupněm pro plánované zřízení jednotného inkasního místa.
DOPRAVA
Zákon č. 406/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým
se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a další předpisy.
Novela odkládá do roku 2016 zavedení elektronických dálničních
kuponů, které dle dosavadní úpravy mělo nastat již k 1. 1. 2011.
PRACOVNÍ PRÁVO
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení
a zasílání záznamu o úrazu.
Nový předpis vedle zpřesnění stávající úpravy reaguje také na
související změny - např. nahrazení již nepoužívané klasifikace ekonomických činností OKEČ novým systémem CZ-NACE či zavedení kategorizace zaměstnání (KZAM).
Kniha úrazů bude moci být zaměstnavatelem vedena rovněž v elektronické podobě; výčet údajů, které musejí obsahovat, je pojat jako

taxativní, tzn. nadále se již nebude vyžadovat, aby obsahovala vše, co se
zapisuje do záznamu o úrazu. Kopii záznamu v knize úrazů vydá zaměstnavatel zaměstnanci, jen pokud tento o ni požádá. Záznam o úrazu
je zaměstnavatel povinen vyhotovit neprodleně, nejpozději do pěti dnů
ode dne, kdy se o něm dozvěděl. Nově bude třeba výslovně uvést, zda
byla u zaměstnance zjištěna přítomnost alkoholu či jiných návykových
látek. Zavádí se nový tiskopis - Záznam o úrazu - hlášení změn; bude
nutno vyhotovit ho v případě, že po odeslání záznamu o úrazu zaměstnavatel zjistí změnu uvedených údajů; vždy např. bude nutno touto
formou ohlásit, že hospitalizace pracovníka přesáhla 5 dnů. Oba záznamy
bude možno odeslat předepsaným adresátům též elektronicky.
Vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních
náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot.
Vyhláška snižuje pro rok 2011 limity stravného. U osobních silničních
motorových vozidel se stanovuje sazba základní náhrady 3,70 Kč za
1 km. Průměrné ceny za 1 l pohonných hmot činí 31,40 Kč u benzinu 91
oktanů, 31,60 Kč pro 95 oktanů, 33,40 Kč 98 oktanů a 30,80 Kč u motorové nafty.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zákon č. 423/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Obsahem této stručné novely je změna původních tzv. protikorupčních
ustanovení, schválených v závěru funkčního období předchozí sněmovny, tj. ust. § 53 odst. 1 písm. k), l) a zrušení písm. m). Věcně se jedná
o další kvalifikační kritéria stanovená pro uchazeče o veřejné zakázky.
Nově je povinností předložit seznam statutárních orgánů nebo členů
statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele,
u uchazečů ve formě akciové společnosti je nutné předložit i aktuální
seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Novela nabyla
účinnosti dnem 30. 12. 2010.
Bližší informace o legislativních novinkách naleznete na www.ksb.cz
Zdroj: Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Souběh, aktuálně široce diskutované téma
Nedávno publikované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým
tento potvrdil, že osobě, která je jednatelem a má současně se stejnou
společností uzavřenu pracovní smlouvu, jejímž předmětem je fakticky
obchodní vedení, nevznikla účast na nemocenském pojištění zaměstnancům, vyvolalo nebývalý rozruch v médiích, zděšení, údiv až paniku ve
společnostech, které souběh často a řadu let praktikovaly. Skutečností
však je, že již ze starší judikatury soudů bylo zřejmé, že souběh je
nepřípustný.
Činnost statutárního orgánu (popřípadě jeho člena, jde-li o kolektivní
orgán) nevykonává fyzická osoba v pracovním poměru. Výkon funkce
statutárního orgánu společnosti není druhem práce. Nemůže tak být
platně uzavřena pracovní smlouva mezi fyzickou osobou a společností,
pokud by náplní práce měly být činnosti náležející do výkonu funkce
člena statutárního orgánu. Přitom mezi základní povinnosti statutárního
orgánu (jeho člena) spadá zajištění obchodního vedení, tedy činnost,
která v praxi poměrně často bývá vykonávána i generálním ředitelem.
Fyzická osoba, která je ve funkci (člena) statutárního orgánu společnosti,
může tak s touto společností uzavřít pracovní smlouvu nebo být jmenována do vedoucí zaměstnanecké funkce a vstoupit tak do pracovního
poměru, pouze bude-li náplní práce jiná činnost, než ta, jež spadá pod
výkon funkce (člena) statutárního orgánu. Náplní souběžného pracov-
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ního poměru tudíž v žádném případě nemůže být právě například
obchodní vedení společnosti, tedy žádná z činností, jež lze do obchodního vedení zahrnout. Co vlastně obchodní vedení znamená?
Vyjádřeno slovy Nejvyššího správního soudu obchodní vedení zahrnuje
pravidelnou správu záležitostí společnosti a jejího podniku, tzn.
“
rozhodování o organizačních, technických, obchodních, personálních,
finančních aj. otázkách běžného života.“
Souběhy představovaly a stále ještě dle platné právní úpravy představují
skutečné riziko, a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu tento názor
potvrzuje. Otázkou je, zda veškerá rizika se souběhem spojená může
odstranit návrh novely obchodního zákoníku, který již dle dostupných
informací začal být připravován a který by měl výslovně umožnit, aby
činnosti spadající do obchodního vedení společnosti vykonávali členové
představenstev akciových společností nebo jednatelé též v zaměstnaneckém poměru. Současně by tento návrh měl umožnit konvalidaci
dříve sjednaných pracovních smluv v režimu nedovoleného souběhu.
Samozřejmě, není vůbec jasné, zda, a pokud ano, v jaké podobě bude
návrh přijat, a jestli nebude napaden Ústavním soudem s ohledem na
navrhovanou zpětnou účinnost.”
“
Darina Kovačíková
advokát v ostravské pobočce advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík
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Skupina TPA Horwath nově
působí v srbském Bělehradě
TPA Horwath, jedna z největších skupin společnosti
poskytujících audit, daňové
poradenství a účetní služby
ve střední a východní Evropě, je nyní zastoupena i v srbském Bělehradě
pod názvem TPA Horwath Tax & Finance - Belgrade. Srbsko se tak stalo
desátou zemi, ve které skupina TPA Horwath poskytuje své služby.
Náš tým více než 120 poradců v TPA Horwath Česká republika je
připraven poskytovat našim klientům širokou paletu služeb. Kromě
Prahy působíme také již od roku 1999 na severní Moravě, konkrétně
v Ostravě a v Opavě. Našim klientům v České republice nabízíme široké
spektrum služeb:
 audit,
 daňové poradenství,
 mezinárodní daňové plánování,
 transferové ceny,
 podnikové poradenství,
 poradenství při nákupech a prodejích společností,
 due diligence,
 přeměny a strukturování transakcí,
 oceňování a znalecká činnost,
 vedení účetnictví a mezd,
 IFRS poradenství,
 účetní a ekonomické poradenství,
 finanční reporting,
 fondy kvalifikovaných investorů,
 účetní a daňové vzdělávání.
Kromě rakouské mateřské společnosti má skupina TPA Horwath další
dceřiné společnosti v Bulharsku, Chorvatsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, České republice, Maďarsku a nově nyní v Srbsku. Ve všech
uvedených společnostech má TPA Horwath Group více než 950 zaměstnanců. Kvalita naší práce je potvrzena členstvím v síti Crowe
Horwath International, celosvětového sdružení právně samostatných
daňových poradců, auditorů a podnikových poradců. Celosvětová sít se
skládá ze 140 členských společností ve 100 zemích světa a patří mezi
„Top Ten“ globálních poradenských sítí. Velikost společnosti nerozhoduje. Jediné, na čem záleží, jsou konkrétní potřeby klienta.

www.tpa-horwath.cz
ROTARY CLUB SE SNAŽÍ POMÁHAT POTŘEBNÝM
V únoru proběhl ve všech prostorách hotelu Mamaison Imperial
Ostrava šestý benefiční reprezentační ples Rotary Clubu Ostrava
International a Rotary Clubu Opava International. Podnikatelské
subjekty Moravskoslezského kraje a významní hosté si užili aranžmá plesu, které bylo tentokrát zaměřeno na 60. léta, na dobu
uvolnění v politice i kultuře.
V rámci večera, který se konal pod záštitou hejtmana MSK, primátora města Ostravy a guvernéra Rotary International distriktu
2240 České a Slovenské republiky pro rok 2010/2011, byly předány
finanční dary potřebným. Už tradičně byla pozornost obrácena
k Dětskému ranči v Hlučíně a k Ústavu sociální péče pro tělesně
postižené v Hrabyni.
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