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Naše spolupráce se SPR MSK se prohlubuje
odborných sil, a aby na jejich požadavky reagovaly nabídkou učebních
oborů školy. Snažíme se také o to, aby perspektivu odborného vzdělání
vnímali i rodiče a uvědomili si, že úspěšné průmyslové podniky, které
v kraji působí, nabízejí technicky vzdělaným mladým lidem dlouhodobou
perspektivu. Zatím však zájem o technické obory není takový, jaký bychom potřebovali, proto se řešení tohoto dlouhodobého úkolu musíme
věnovat i nadále. Společně s již zmíněnými body jdou ruku v ruce otázky
zkvalitnění životního prostředí kraje, kde spolupracujeme jak s municipalitami, státními orgány, tak i subjekty, které jsou
našimi členy.

Rozvoj podnikání v regionu, životní prostředí kraje, posílení zdejší
dopravní infrastruktury a také podpora technického vzdělávání. To jsou
čtyři základní body, které jsou součástí programu Krajské hospodářské
komory Moravskoslezského kraje. Komora se jimi intenzivně zabývala
nejen v předchozích letech a v roce letošním, ale ve středu jejího zájmu
budou také v roce nadcházejícím. S nimi také úzce souvisí naše další
aktivity, které se mimo jiné zabývají podporou exportu a zaměstnanosti
a především řešením strategických otázek kraje. Všechny zmíněné aktivity
jsou úzce propojeny, prolínají se a společně směřuji
k jedinému cíli: k prosperitě Moravskoslezského kraje.

Vše, o čem jsem hovořil, je součástí dlouhodobé strategie kraje, na jejíž tvorbě komora spolupracuje a jejíž
příprava bude finišovat na jaře roku 2012. Krajská
hospodářská komora MSK se na plánovaném rozvoji
kraje bude rozhodně podílet. A to společně se Sdružením pro rozvoj MSK, s nímž spolupracujeme na
mnoha aktivitách a naše spolupráce se lety prohlubuje.
Abychom netříštili své síly, společně pracujeme v několika odborných sekcích a na mnoha zásadních
úkolech. Těm se budeme věnovat i v roce 2012. Stejně
tak budeme spolupracovat i se Svazem průmyslu a dopravy ČR, a to jak na regionální, tak i celostátní úrovni,
což bylo zdůrazněno i v tiskové zprávě prezidenta HK
ČR a kvitováno ministrem průmyslu a obchodu ČR.

Hlavním úkolem komory je především vytvářet co
nejlepší servis zejména malým a středním firmám
a veškerou svou činností je podporovat v jejich
podnikání. S tím samozřejmě souvisí i naše kroky vedoucí k posílení exportu. Zájem o spolupráci projevují
především organizace z podobně zaměřených průmyslových oblastí. Navzájem se inspirujeme, hledáme
možnost uplatnění našich podnikatelů na trzích partnerské země, rozvíjíme spolupráci v různých směrech.
S prosperitou podnikání souvisí i zlepšení podmínek
zaměstnanosti, jemuž se věnuje Moravskoslezský
pakt zaměstnanosti, v němž je KHK MSK také aktivní.
Neoddělitelnou součástí toho všeho je rovněž zkvalitnění dopravní infrastruktury kraje. Aby naši podnikatelé mohli prosperovat, aby mohli exportovat, potřebují odpovídající
dopravní síť. A nejen to. Potřebují kvalitní zaměstnance, odborníky ve
svém oboru. Už delší dobu v celorepublikovém měřítku chybí řemeslníci,
absolventi středních odborných škol i technicky vzdělaný management.
Krajská hospodářská komora se snaží přispívat ke komunikaci mezi
krajským odborem školství, učilišti a podnikateli. Jde nám o to, aby
podnikatelé konkretizovali obory, v nichž pociťují rostoucí nedostatek

Vážení spolupracovníci, kolegové, přátelé, ke konci roku chci vám všem
poděkovat za spolupráci a popřát jak vám, tak i vašim blízkým hodně
zdraví, pohody a úspěchů v roce 2012. Přeji nám všem, ať je to rok
úspěšný pro činnost Krajské hospodářské komory MSK.
Jan Březina
předseda představenstva KHK MSK

Opavská komora slavila výročí
Okresní hospodářská komora v Opavě uspořádala ve čtvrtek 20. října
2011 slavnostní shromáždění ke 160. výročí založení a 20. výročí obnovení své činnosti. Při tomto mimořádně slavnostním setkání byla
poprvé udělena významným podnikatelským osobnostem regionu
cena Merkurova křídla v kategoriích Živnostník regionu, Podnikatel
regionu a Osobnost regionu.

V kategorii Živnostník regionu získala cenu Anna Kolichová, majitelka
firmy JIRCHA - ART, Podnikatelem regionu se stal Břetislav Tůma z firmy
Ferram. Silné osobnosti byly nominovány v kategorii osobnost regionu,
v níž získal ocenění Walo Hinterberger z nadnárodní firmy Model Obaly.
Ceny předali předseda kapituly Josef Vondál, předseda představenstva
Václav Hon, prezident HK ČR Petr Kužel a primátor statutárního města
Opavy Zdeněk Jirásek, který převzal nad celou akcí záštitu. „Předanými
oceněními se komora vrací ke svým kořenům, k filozofii budování vztahu
lidí k řemeslu a hrdosti na příslušnost k určitému cechu,“ konstatuje Jan
Březina, předseda KHK MSK, a upozorňuje na fakt, že také KHK MSK udělí
ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj MSK v rámci slavnostního koncertu
Region pro sebe ocenění Za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje.

Zleva: Jan Březina, předseda KHK MSK, Václav Hon, předseda představenstva
Okresní hospodářské komory Opava; Anna Olszewska, generální konzulka Polské
republiky, Petr Kužel, prezident HK ČR, a Jan Wiesner, viceprezident HK ČR.
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Sílu, odvahu a štěstí do nového roku 2012!
kurenceschopnosti regionu a ČR. Společně s centrem musíme hledat
cesty ke zlepšení ovzduší při současném zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Jako jednu z cest vidím i restrukturalizaci regionální
energetiky založenou na výstavbě nového jaderného energetického
zdroje například v Blahutovicích s vyvedením tepla do průmyslových
aglomerací Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje. Za úvahu stojí
i spolupráce s polskou energetikou. Toto řešení je i v souladu se stávajícím
návrhem státní energetické koncepce.

Pomalu končí první rok druhé dekády nového století, které již bereme
jako naprosto běžnou záležitost. Do nového, tedy letošního roku jsme
vstupovali s jistým optimismem. Čas však ukázal opak. Ukazuje se, že
vyspělý svět je nemocen. Čtenář nechť mi promine otevřená slova, ale ona
nemoc je dána tím, že jsme si zvykli utrácet víc, než vyděláváme, trvale se
zadlužují nejen státy, ale i občané. Dluhy rostou tak dynamicky, že tato
generace, která je způsobila, již není schopna je splatit. Podařilo se nám
zadlužit nejen sama sebe, ale i naše děti a naše vnuky. To vše pod maskou
sociální společnosti a tvrzení některých předních politiků, že jsme málo zadlužení a že státní dluhy se
nesplácejí.

Krátce se musím zmínit rovněž o zásobách černého uhlí na
Frenštátsku. Požadavek na okamžité zasypání již vyhloubených jam, odepsání zásob a zrušení dobývacího prostoru je „trestný čin“ na úrovni vlastizrady. Stát jako
vlastník těchto uhelných zásob by měl v prvé řadě využít
možnost, že ložisko je zpřístupněno předmětnými jámami,
a vyžadovat po těžební společnosti její zákonnou povinnost, to je provedení geologického průzkumu ražbou
důlních chodeb. Výsledky tohoto geologického průzkumu, který žádným negativním způsobem neovlivní
reliéf povrchu, budou klíčové pro rozhodování o dalším
možném využití ložiska, nezávisle na čase, kdy se tak
stane. Jsem přesvědčen, že správný hospodář nepovede
debatu, zda těžit či netěžit, ale jak těžit, aby nedošlo k ekologickým škodám, případně zda těžit jen ložiskový metan.
Mnozí kladou otázku, proč těžit tuzemské zásoby uhlí, proč vyrábět koks,
železo a ocel, proč vše nedovážet. Je to nezodpovědná pštrosí politika.
Nejde totiž o životní prostředí jako takové, ale o lokální pohodlí a životní
prostředí kolem nás. Co se děje tam, kde se těží suroviny, vyrábí koks,
železo a ocel pro nás, za pravděpodobně horších dopadů na životní
prostředí a zdraví lidí, nikoho nezajímá, hlavně že u nás je teplo, světlo
a klid. Tak se chová sobec, nikoliv hrdý a zodpovědný občan vyspělé země.

Je určitě příjemné žít v relativním blahobytu, dovolit
politikům nejen nehospodárnost, ale mnohdy i prachsprostou zlodějnu. Musíme si ale připustit, že
poměrně významnou zodpovědnost neseme i my
všichni, my voliči, ať volíme či nevolíme. Popisované
problémy se dotýkají České republiky, ale v mnohem
větší míře pak celé Evropské unie, zejména pak většiny
zemí eurozóny. Je namístě si přiznat, že byrokratické
i politické vedení EU naprosto selhává a jasně se
ukazuje, že není v současné podobě schopno dané
problémy řešit. Dostali jsme se do slepé uličky, kde
nejsme schopni přejít od řešení nepodstatných
problémů k řešení zásadních problémů jako je konkurenceschopnost
v globální ekonomice, surovinová a energetická bezpečnost a stabilita,
vzdělaná a k práci motivovaná pracovní síla, koncentrace sil a prostředků
do oblasti základního i aplikovaného výzkumu. EU se potácí ve vnitřních
problémech a přitom nevnímá realitu světa, zejména rychle se rozvíjejících zemí jako je Čína, Indie, Vietnam, Brazílie, Rusko a dalších.
Jsme schopni se z tohoto bludného kruhu vymanit, a jakou šanci má
česká ekonomika? Při vědomí reality současného světa se domnívám, že
naše hospodářství má jistou šanci, pokud se budeme chovat rozumně,
s jistou dávkou pokory, budeme poctivě pracovat a politici budou moudře
vládnout a odvážně prosazovat naše zájmy v EU. Jsme vyspělá průmyslová země a jsem přesvědčen, že většina našich občanů je schopna
vytvářet tržně uplatnitelné produkty. Ano, je těch předpokladů hodně, ale
končí sranda a musíme zabrat, jinou cestu nevidím!

Pevně věřím, že debata o těchto velmi závažných a strategických otázkách bude probíhat bez populismu a diletantismu, ale na odborné
technické a přírodovědné úrovni se závěry, které budou ku prospěchu
občanů naší krásné země.
Moje úvahy neodpovídají předvánoční atmosféře, ale doba je vážná a mně
nezbývá, než všem členům Sdružení pro rozvoj MSK, členům Hospodářské komory ČR, našim občanům i politikům poděkovat za to, co pozitivního přinesli v končícím roce našemu kraji, a všem popřát praktický
dárek, to je více zodpovědnosti, tolerance, selského rozumu, trpělivosti
a víry v lepší časy a k tomu hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Pavel Bartoš

Co z toho vyplývá pro náš kraj? Vše se musí poctivě odpracovat, nedá se
to okecat, jak jsme většinou zvyklí. Po centrálních orgánech musíme
vyžadovat, aby nám neškodily a respektovaly naše nezbytné požadavky,
zejména v dopravní infrastruktuře, v energetice a v možnosti využívat
regionální suroviny, především černé uhlí, pro posílení nezávislosti a kon-

prezident Sdružení pro rozvoj MSK a viceprezident HK ČR

Budeme potřebovat mnoho sil,

abychom zajistili alespoň stávající chod kraje
Velice oceňuji dobrou a přínosnou spolupráci se Sdružením pro rozvoj
Moravskoslezského kraje. Všichni se nacházíme v nelehkém období, jež
nesignalizuje známky zlepšení pro nejbližší léta. Hospodářský růst státu
i našeho kraje začíná stagnovat a množství problémů, které musíme
každodenně řešit, narůstá. Proto vítám spolupráci se sdružením a také
s hospodářskou komorou působícími v našem kraji. Tyto organizace považuji za prostředníky mezi podnikatelskou sférou a sférou veřejnou.

vojovým aktivitám. Jistě velmi dobrou myšlenkou, která by mohla pomoci
naplnit naše vize, je větší důraz na regionální spolupráci a naplnění teze
„Evropy regionů“. Situování kraje na baltsko-adriatické evropské ose nám
může v úzké spolupráci s Opolským a Katowickým wojwodstvím i Žilinským samosprávným krajem pomoci vybudovat vyspělou dopravní infrastrukturu. Ta se zase může stát předpokladem vzniku oblasti s opravdu
evropským hospodářským i duchovním významem.

V nadcházejícím období budeme potřebovat mnoho sil k tomu, abychom
zajistili alespoň stávající chod našeho kraje a nemuseli přistoupit k větším
škrtům v rozpočtu v těch oblastech, které jsou pro naše obyvatele
nejdůležitější. Mám na mysli zejména zdravotnictví, sociální oblast a vzdělávání. Pro náš kraj bude prioritní pokračovat v úsilí o prosazení dalšího
budování chybějící dopravní infrastruktury, jež potřebujeme k novým roz-

Moravskoslezský kraj je připraven realizovat další projekty investičního
charakteru. Jsme krajem nejlépe čerpajícím finanční prostředky z EU. Vše
bude záviset i na vývoji hospodářství nejen v našem státu, ale v celé
Evropské unii.
Jaroslav Palas
hejtman Moravskoslezského kraje
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v centru dění

Fórum Hospodářských novin

Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje?
ohledu na snahy EU snižovat produkci CO2. Byl rovněž zdůrazněn směr
maximální surovinové soběstačnosti, který se začíná prosazovat v dlouhodobé hospodářské strategii Evropské unie. Jeden ze závěrů jednání je
nezbytná nutnost prozkoumat ložisko černého uhlí v dobývacím prostoru
Dolu Frenštát pro budoucí rozhodování o tomto ojedinělém nerostném
bohatství České republiky. Fórum Hospodářských novin prokázalo
nutnost dále jednat a připravovat dlouhodobou perspektivu Moravskoslezského kraje s cílem dosáhnout v období let 2020 až 2025 alespoň
průměru zemí EU v HDP na obyvatele.

Koncem loňského roku uspořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje spolu s Krajskou hospodářskou komorou MSK kulatý stůl
zaměřený na perspektivu Moravskoslezského kraje k období roku 2030.
Tento termín byl zvolen především proto, že přibližně v této době dojde
k dotěžení zásob černého uhlí ve stávající části Hornoslezské černouhelné
pánve. Tento kulatý stůl byl personálně velmi dobře obsazen a potvrdil
dlouholeté perspektivní zaměření našeho kraje jako průmyslového
regionu s navazujícím řetězcem „těžba uhlí, výroba koksu, železa a oceli
s navazující strojírenskou výrobou“. Tento řetězec, jehož základy byly
položeny před více než 180 lety, dlouhodobě potvrzuje životaschopnost
svým silným a kvalitním know-how, lidskými zdroji a trvalým rozvojem
i v současném období například výrobou dopravní techniky, novými
ojedinělými technologiemi, například ojedinělou modernizací těžebních
technologií ve společnosti OKD a zprovozněním supermoderní rychlokovárny ve společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a mnoha dalších. Kulatý
stůl rovněž potvrdil nutnost rozvoje nových směrů zejména výpočetní
a informační techniky a nových vědeckovýzkumných center. Důraz byl
rovněž položen na zlepšování životního prostředí, především kvality
ovzduší.

Pavel Bartoš
prezident Sdružení pro rozvoj MSK

Na velmi úspěšný kulatý stůl navázalo Fórum Hospodářských novin
uskutečněné 24. listopadu. Hlavním tématem bylo „Jak důležitou roli
hraje uhlí a ocel v regionu a ekonomice celé země“. Záštitu nad celou akcí
převzali Svaz průmyslu a dopravy ČR, Krajská hospodářská komora MSK
a Sdružení pro rozvoj MSK. Hlavní téma bylo umocněno účastí a vystoupením ministra životního prostředí Tomáše Chalupy, který hovořil
o nutnosti zlepšit kvalitu ovzduší u všech znečišťovatelů a přitom zachovat konkurenceschopnost našeho regionu. Opětovně byl potvrzen
strategický význam těžby černého uhlí pro celý popisovaný řetězec
i v kontextu prudkého rozvoje těžby uhlí a výroby oceli v celém světě, bez

Připravujeme se na nový kalendářní rok
konkrétními výsledky. 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. Stále důležitější je
rámcová koordinace dalších regionálních aktivit. Z dříve neznámého
regionálního subjektu se tak stala instituce uznávaná v České republice
i zahraničí.

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje má za sebou další rok své
činnosti, jejíž stručná rekapitulace byla uvedena v předchozím vydání
Regionálního podnikatelského zpravodaje. Zpracována bude výroční
zpráva a potřebné podkladové materiály k projednání těchto výsledků
na Radě Sdružení v 1. čtvrtletí 2012 a na následném Shromáždění
členů. V souhrnu lze konstatovat, že Sdružení i v tomto velmi náročném
období opět obstálo a svůj program plní. Velmi intenzivně se přitom
připravuje na příští rok 2012.

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 tzv. hospodářské recese. Současný
počet přímých členů Sdružení je více než sto devadesát.
Dobrovolný charakter Sdružení je přitom silnou motivací k tomu, aby jeho činnost byla racionální a zaměřená na podstatné záležitosti.

Mnohaoborový rámec současných členů Sdružení je
jedinečný v rámci celé České republiky i širšího okolí.
Řada z nich přitom zastupuje mnoho subjektů dalších,
jako např. KHK MSK, Společenství průmyslových
podniků Moravy a Slezska, zdejší oborové klastry (Sdružení pět z nich založilo) atd. Významnými členy jsou
také obce a města. Tím je garantována objektivnost
a stabilita Sdružením stanovených priorit, které jsou
navíc podloženy praktickou zkušeností. Totéž platí
o kvalitě řešených projektů, koncepcí a o spoluúčasti na
vzniku regionálních rozvojových strategií a programů.
Aktualizována je např. rozvojová strategie Moravskoslezského kraje a jeho hlavní cíle do roku 2020.

Členům Sdružení a čtenářům tohoto zpravodaje proto
děkuji za spolupráci a do nového roku 2012 přeji za
sebe a výkonný aparát vše nejlepší.
Miroslav Fabian

Dobrovolná forma a uvedená struktura členů Sdružení znamená
zaměření jeho činnosti na praktické výstupy, což je možné potvrdit

generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK
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Česká agentura na podporu obchodu
Dne 26. listopadu 2011 se uskutečnil vzdělávací seminář Rétorika v praxi
s úspěšnou českou herečkou Milenou Steinmasslovou, učitelkou herectví na vyšší odborné škole, dabérkou a lektorkou rétoriky. Seminář byl
určen manažerům i široké veřejnosti. Všem těm, kteří měli zájem se
zdokonalit v zásadách mluveného projevu a chtěli tak získat zdravou
suverenitu v komunikaci a sebeprezentaci.

Regionální exportní místo Moravskoslezkého
kraje CzechTrade při Krajské hospodářské
komoře Moravskoslezského kraje informuje
o akcích, seminářích, které se uskutečnily
v Ostravě.
V říjnu za účasti vedoucí kanceláře CzechTrade v Kyjevě proběhl seminář
na téma Specifika podnikání na Ukrajině. Teritoriální seminář byl zaměřen na investiční a podnikatelské prostředí na Ukrajině a na exportní
a obchodní příležitosti pro české firmy. Ty byly seznámeny s obchodními
zvyklostmi v regionu a s informačními zdroji, byla jim prezentována
nabídka služeb státu a možnosti podpory exportu, doporučeny kroky na
tamním trhu.

Dne 30. listopadu se konaly také exportní konzultace v podobě konzultačního dne s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade v Bulharsku,
Maďarsku a Rumunsku, 1. prosince proběhly konzultační dny s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade ve Spojených arabských emirátech a s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade v Petrohradu.
Kontaktní osoba:
Monika Němcová, Regionální exportní místo CzechTrade, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, tel.: +420 597 479 322,
+420 724 613 973, e-mail: ostrava-czechtrade @komora.cz

V listopadu proběhl teritoriální seminář zaměřený na rakouský trh s názvem Specifika podnikání v Rakousku. Součástí teritoriálních seminářů
vždy byly individuální konzultace se zástupci zahraničních kanceláří
CzechTrade k projednání konkrétních exportních záměrů firem.

MARKETINGOVÉ DATABÁZE: Pokud ji děláte poctivě,
je to sofistikovaná, zajímavá a přínosná práce
Každý subjekt, který z jakéhokoliv důvodu musí aktivně komunikovat na
B2B trhu, potřebuje ke zefektivnění své marketingové a obchodní činnosti kvalitní kontaktní a informační (tj. marketingovou) databázi, ještě
lépe okořeněnou kreditními informacemi.

 pomoci vybrat z DB skutečné potenciální zákazníky, např. telemar-

ketingem zjistit potřeby a zájem o komunikaci o jejich uspokojení
apod.
To vše umí lidé z firmy Marketingové databáze, s.r.o., podívejte se na
www.marketingovedatabaze.cz. Nebojte se ani se nestyďte zeptat, jak
by mohli konkrétně pomoci právě vám!

Pokud databázi tvoří za pochodu obchodní personál firmy, nejčastěji
opisováním či kopírováním dat z internetu tzv. ´zadarmo´, a nejčastěji do
excelovské tabulky v PC, přináší to následující negativa:
 nepřesnost a chybovost zhruba 10 procent zápisů, nejčastěji ve formě
překlepů, vynechání a chyb v diakritice,
 nekompletnost naplnění struktury informační věty, nejčastěji chybějící
IČ, právní forma, PSČ apod.,
 vysoká cena za čas nevěnovaný v té době obchodníkem vlastnímu
obchodu a za práci při zjišťování informací.

Kontakt: Jan Stoček - Senior Business Consultant, tel. +420 773 407 289,
e-mail: stocek@dcgroup.cz

Centrum mezinárodního obchodu

Dobrý dodavatel marketingových databází svojí technologií, know-how
a obchodní politikou tyto negativa eliminuje, protože má:
 vlastní zdrojovou on-line aktualizovanou databázi všech subjektů s IČ
jako jedinečným identifikačním znakem,
 softwarové prostředky pro výběr a srovnávání velkých objemů dat,
 zkušené odborníky na sběr a výrobu dat a tvorbu výběrů dat a specializovaných databází,
 zakázky, při kterých své databáze neustále rozšiřuje a aktualizuje.

Krajská hospodářská komora MSK v rámci projektu Centrum mezinárodního obchodu nabídla podnikatelům v průběhu roku 2011
účast na osmi seminářích pořádaných na téma Smluvní vztahy
v mezinárodním obchodě.

Proto nemohou být kvalitní, vyráběná a aktualizovaná marketingová
data zadarmo nebo neúměrně levná.

Pro rok 2012 jsou dále připraveny tyto semináře:

V závěru roku se ještě uskuteční seminář na téma Praktické provádění Intrastatu v roce 2012, a to 20. prosince 2011 v ostravském
hotelu Imperial.

21. února
Veřejnoprávní úprava zahraničního obchodu v podmínkách EU

Takto vybavený dodavatel musí umět zvládnout:
 zaktualizovat databázi, tj.:
- doplnit chybějící IČ, vyčistit databázi od neexistujících a neaktivních
firem a firem v problémech, jako je insolvence, exekuce, špatné kreditní hodnocení atd.,
- opravit názvy a adresy, opravit jména u změn osob podnikatelů,
vlastníků a statutárů,
- doplnit chybějící položky jako jsou například personifikované a přímé
elektronické kontakty,

20. března
Použití celních režimů při dovozu a vývozu zboží
26. dubna
Uplatňování předpisů o spotřebních daních při obchodování
s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani
Pozvánka a registrace průběžně podle termínu akcí na stránkách
www.khkmsk-registrace.cz
Kontaktní osoba: Markéta Hippmannová, tel.: 597 479 328
e-mail: m.hippmannova@khkmsk.cz

 rozšířit databázi o chybějící IČ z původních i nových segmentů trhu

vybraných dle regionů, oborů činnosti, obratu, počtu zaměstnanců,
základního kapitálu, právní formy, stáří firmy, registrace k DPH,
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region aktuálně

Konference k elektronické spisové službě
usnadní a zrychlí práci s těmito dokumenty. Konference se zúčastnili
zástupci téměř všech příspěvkových organizací kraje a mohli si tak vyměnit zkušenosti se zaváděním této služby. Hojná účast i kvalitní výběr
přednášejících zajistily, že konference přispěla k informovanosti uživatelů
o výhodách elektronické spisové služby. Na konferenci vystoupil také zástupce jedné ze středních škol, zástupce Zemského archivu v Opavě
a Iniciativy informatiky pro občany. Přestože zavádění nového produktu
s sebou může nést vždy nějaká úskalí, účastníci se shodli na tom, že
využívání elektronické spisové služby pomůže zefektivnit proces řízení
oběhu dokumentů v jednotlivých organizacích.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného
operačního programu.

Dne 9. 11. 2011 proběhla v hotelu Park Inn Ostrava konference „Elektronická spisová služba příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje“
pořádaná Moravskoslezským krajem. Tato konference se uskutečnila
v souvislosti s projektem „Elektronická spisová služba Moravskoslezského
kraje (I. část výzvy)“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.06945. Realizací tohoto
projektu postupně dochází k zavádění elektronické spisové služby u příspěvkových organizací kraje, která bude splňovat podmínky zákona
č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Služba umožní
kompletní kontrolu nad dokumenty a spisy organizací, čímž zabezpečí
průkaznost procesu evidence dokumentů, zpracování i vyřízení. Díky
elektronické evidenci dokumentů a možnosti jejich elektronického oběhu

Kvůli rozpočtové politice i politice dopravní budeme hledat udržitelné
zdroje veřejných rozpočtů a vyvíjet intenzivní tlak na ústřední orgány
Miroslava Nováka, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro
oblast dopravy, silničního hospodářství a životní prostředí, jsme se
zeptali, co považuje v současné době v oblasti dopravní infrastruktury
Moravskoslezského kraje za prioritní?

Zatímco modernizaci regionální dopravní infrastruktury můžeme ještě
několik let úspěšně podporovat čerpáním prostředků Regionálního
operačního programu, nezodpovězena zůstává otázka např. rekonstrukce historické silnice č. I/48 či systematické výstavby silničních obchvatů.
Nadcházející dobu tedy můžeme popsat jako období hledání udržitelných zdrojů veřejných rozpočtů vůbec a intenzivního tlaku na ústřední
orgány tak, aby formulovaly udržitelnou rozpočtovou politiku včetně
politiky dopravní - to beze zbytku platí jako podmínky pro další modernizaci dopravní infrastruktury a udržitelnost systému veřejné dopravy
vůbec.

Na území našeho kraje se projevily důsledky ekonomické situace velmi
nepříznivým způsobem: byla zde přerušena plánovaná modernizace
silniční infrastruktury, plánované investice jsou odkládány do dalších let
a klíčové dopravní stavby byly dokončeny provizorně nebo byly rozestavěné rovnou draze zakonzervovány. Za podstatné proto považuji dokončit modernizaci dopravní sítě pro uspokojení požadavků tranzitní
dopravy, vyvážené dostupnosti celého území kraje, zvýšení bezpečnosti
a snížení dopravních externalit zejména dopadů na životní prostředí.

Komora sehrává významnou roli
v mnoha oblastech

S uznáním musím přijmout podporu Ministerstva dopravy ČR a Státního
fondu dopravní infrastruktury při probíhající modernizaci III. železničního tranzitního koridoru z Českého Těšína na hranice se Slovenskem
i dokončení obchvatu Příbora s rekonstrukcí silnice E462 (I/48) v Příboře
a v úseku z Rychaltic do Frýdku-Místku. Současně se však aktivně zasazujeme o změnu státní dopravní politiky, její proekonomickou orientaci
a intenzivnější tempo modernizace dopravní infrastruktury v našem
kraji. Na území našeho kraje totiž zastaraly tranzitní dopravní cesty,
jejichž ekonomický význam je bez jakékoli pochyby. Mám na mysli
zejména dokončení projektu dálnice D47 a dostavbu přivaděčů silnic
č. I/56 ul. Místecká v Ostravě a dokončení obchvatu silnice č. I/56
v Bohumíně-Skřečoni. Dále považuji za nevyhnutné dokončení rozestavěného úseku silnice č. I/11 z hranic okresu Ostrava a Opava do
Mokrých Lazců – tato stavba by měla být dokončena současně s Prodlouženou Rudnou – přeložkou silnice č. I/11 z Poruby, o jejíž výstavbu
usilujeme společně s krajským městem Ostravou. Další klíčovou otázkou
je zahájení modernizace silnice E75 (I/11) z Bystřice do Třanovic.

Dalibor Fabián, obchodní ředitel VÍTKOVICE, a. s., a člen představenstva akciové společnosti Hutní montáže, člen představenstva
KHK MSK: „Krajská hospodářská komora MSK má obrovský přínos
především pro malé a střední podnikatele, jimž výrazně pomáhá
například v oblastech legislativy a vzdělávání a zahraničního
obchodu a je jim oporou při řešení různých problémů. Jako reprezentant regionální podnikatelské sféry zastupuje KHK MSK tyto
firmy na mnoha jednáních i na vládní úrovni, je pro ně zárukou
jistoty i zázemím, o které se mohou v případě nutnosti opřít.
Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP vnímá KHK MSK jako
silného partnera vedení kraje při řešení pro region podstatných
otázek. Příkladem může být kulatý stůl zaměřený na rozvoj regionu
do roku 2030, který se odehrál ve vítkovickém zámku, a kde se řešila
témata velice zajímavá a přínosná i pro region samotný i pro
skupinu VMG. Mne osobně vzhledem k mé profesi samozřejmě
zajímá sekce zahraničního obchodu, kde rád přispěji svými
zkušenostmi. Momentálně se zabýváme tím, jak v zahraniční
obchodní politice a ekonomice co nejvíce napřít své úsilí jedním
směrem a k všeobecnému prospěchu koordinovat jednotlivé kroky
vlády, krajů a firem. Pokud chceme v zahraničí dosáhnout takzvaně
většího tahu na branku, měli bychom dokázat se sjednotit a tím
znásobit své síly.“

I když obnovení tempa výstavby silnic I. třídy považuji za zcela zásadní,
musíme současně zajistit podmínky i pro čerpání prostředků Regionálního
operačního programu na připravené stavby regionálních silnic a železnic.
V příštím roce nás čeká zahájení výstavby unikátního projektu ´Letiště
Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení´, jedná se o výstavbu trati ze
Sedlnice na letiště v Mošnově. Projekt umožní napojení modernizovaného
letiště na železniční koridor novostavbou 2,9 km elektrifikované trati, která
byla připravena přímo Moravskoslezským krajem a nemá v České republice obdobu, předpokládané náklady dosáhnou téměř 1 mld. Kč.
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Výzvy pro podnikatele
Operační program podnikání a inovace (OPPI) je hlavním dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na jehož základě je poskytována
finanční podpora podnikatelům. V současné době lze podat žádost o poskytnutí dotace v rámci následujících programů.

Aktuální výzvy OPPI

Plánované a pozastavené výzvy OPPI

 ICT a strategické služby - program je zaměřen na rozvoj informační
a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, které chtějí vyvíjet
vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických
služeb. Alokace pro tuto výzvu činí 1,5 mld. Kč.

 ICT v podnicích - program pomáhá prostřednictvím dotací získat
prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware a software) v malých a středních podnicích.

Příjem registračních žádostí: 1. 10. 2011 - 15. 1. 2012
Příjem plných žádostí: 1. 11. 2011 - 21. 3. 2012

Vyhlášení výzvy: prosinec 2011
 Inovace - inovační projekt - pomáhá podnikatelům, kteří na základě
vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu
technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Alokace pro tuto výzvu je 3,5 mld. Kč.
V současné době je příjem registračních žádostí pozastaven z důvodu překročení plánované alokace.

 Rozvoj - napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit
rozvoj malých a středních podniků, pomocí investic do moderních
technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech
a odvětvích české ekonomiky. Projekty mohou tedy žadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta
2007-2013. Plánovaná alokace pro tuto výzvu činí 700 mil. Kč.

Příjem registračních žádostí: 3. 11. 2011 - 20. 1. 2012
Příjem plných žádostí: 21. 11. 2011 - 29. 2. 2012

Příjem registračních žádostí: 15. 1. 2 012 - 28. 2. 2012
Příjem plných žádostí: 15. 2. 2012 - 20. 3. 2012

Aktualizace Strategie pro rozvoj MSK se blíží do finále!
prostředky čerpat účelně a v maximální možné míře. Strategii rozvoje
kraje a také Regionální inovační strategii je nutné aktualizovat a dopracovat dle priorit Strategie Evropa 2020. Musí být jasné, které priority kraj do
roku 2020 bude mít, a kudy se tedy ubírat při prosazování nových
operačních programů EU jako podkladů pro budoucí dotační podporu
rozvoje kraje.

V jakém stadiu je materiál
„Strategie rozvoje MSK“? Na
to jsme se zeptali Petry Chovaniokové, ředitelky a předsedkyně představenstva Agentury pro regionální rozvoj…
Aktualizace návrhové části Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje
a Regionální inovační strategie probíhala po celý podzim a blíží se do
finální fáze. Na zasedáních pracovních skupin v září a říjnu byl stanoven
návrh nových specifických strategických cílů Strategie rozvoje kraje
a také Regionální inovační strategie a zároveň byly navrženy projekty,
které přispějí k realizaci obou strategických dokumentů. V průběhu listopadu aktualizace obou strategií pokračovala závěrečnými zasedáními
pracovních skupin. Finalizace dokumentů pak proběhne v prosinci
tohoto roku tak, aby v roce 2012 mohly být projednány v orgánech kraje.

Jaké jsou hlavní cíle této strategie?
Strategie definuje pět hlavních, takzvaných globálních strategických cílů:
1. Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika
2. Dobré vzdělání a vysoká zaměstnanost - příležitost pro všechny
3. Soudržná společnost - kvalitní zdravotnictví, cílené sociální služby
a úspěšný boj proti chudobě
4. Kvalitní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu
5. Efektivní správa věcí veřejných
Tyto globální cíle jsou pak rozpracovány do specifických cílů, u kterých
jsou navrženy konkrétní monitorovací indikátory a také některé klíčové
projekty, které přispějí k naplňování strategie.

V rámci projektu byla také na konci září dokončena Komparativní studie
vybraných regionů NUTS II Evropské unie. Účelem této analýzy bylo
porovnat a zhodnotit postavení kraje vůči vybraným regionům EU. Pro
účely srovnání byly vybrány belgická Provincie Lutych, polské Slezské
vojvodství, britský Region Northumberland, Tyne a Wear. Studie je
dostupná na stránkách projektu www.sance2020.cz v sekci Ke stažení.

Na čem se právě nyní usilovně pracuje?
Aktualizovaný dokument strategie bude po svém dokončení využit
k formulaci takzvaných argumentačních podkladů pro Regionální partnerskou smlouvu, která bude pozičním dokumentem kraje pro vyjednávání o financování rozvoje kraje v následujícím programovacím období
Evropské unie. Kromě samotné aktualizace tohoto stěžejního strategického dokumentu kraje probíhá i pravidelný monitoring jeho realizace.
Na základě získaných informací o stavu realizace klíčových projektů
strategie připravila naše Agentura pro Moravskoslezský kraj návrh, jakým
způsobem podpořit projekty, které se z různých důvodů prozatím nedaří
dokončit. Navržené kroky pak bude kraj ve spolupráci s ARR a dalšími
partnery realizovat.

Kdo se podílí na jeho přípravě?
Do aktualizace jsou formou účasti v pracovních skupinách zapojeni
odborníci z podnikatelského sektoru, institucí veřejné správy, středních
a vysokých škol, měst a obcí a také zástupci Hospodářské komory a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.
K čemu bude materiál sloužit?
Moravskoslezský kraj musí být dobře připraven na blížící se nové programovací období Evropské unie pro léta 2014-2020 tak, aby kraj dokázal
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TRANSPORT

Mezinárodní konference TRANSPORT

má vždy konkrétní program a závěry
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského
kraje je dobrovolnou neziskovou organizací, která se dlouhodobě podílí na vytváření předpokladů pro hospodářskou
prosperitu a celkový rozvoj regionu. Podpora významných projektů dopravní infrastruktury a obslužnosti je
podstatnou součástí jeho činnosti. To bylo v roce 1995 vyjádřeno stanovením hlavních cílů, kterými jsou:

 Je místem prezentace a účinné podpory rozvojových priorit Moravsko-

slezského kraje, krajů dalších a přeshraničních regionů. Je také místem
jejich koordinace v rámci České republiky a Evropské unie. Potvrzuje to
vrcholové zastoupení řady krajů a regionů, projednávaná témata a zasedání mezinárodních pracovních týmů.
 Je místem podpory konkrétních záměrů a projektů Moravskoslezského

kraje a krajů dalších v oblasti regionální dopravy a systémů. Příkladem
je realizované Memorandum o spolupráci
při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji
železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji včetně dopravního napojení
ostravského mezinárodního letiště.

1. Napojení regionu na hlavní evropské dopravní cesty.
2. Řešení moderního regionálního dopravního systému.
Uplatňované zásady tohoto postupu se vyznačují komplexním pohledem na dopravní infrastrukturu a obslužnost,
koordinovanou podporou projektů umožňujících dosažení
uvedených cílů a uplatňováním věcné komunikace s regionálními, celostátními i zahraničními partnery při jejich realizaci. Součástí tohoto postupu je také každoroční mezinárodní konference TRANSPORT, jejíž první ročník byl
uspořádán v měsíci květnu roku 1997 u příležitosti 150.
výročí příjezdu prvního vlaku do Ostravy.

 Prezentuje Moravskoslezský kraj již patnáct

let jako perspektivní a investičně zajímavou oblast s infrastrukturními projekty,
které svým rozsahem přesahují rámec
kraje a České republiky. Zabývá se širšími
návaznostmi dopravy, což potvrzují záštity nad konferencí a projednávaný program.

Význam dopravy, dopravní infrastruktury a obslužnosti je
pro rozvoj Moravskoslezského kraje, České republiky a širšího okolí nadále zásadní. To potvrzují restrukturalizační
procesy v několikamilionovém a velmi průmyslovém euroregionu zahrnujícím Moravskoslezský kraj, Slezské a Opolské vojvodství a také Žilinský kraj. To také potvrzuje vývoj
v dalších sousedních krajích, České republice i Evropské unii, což je vyjádřeno v příslušných strategiích a programech. Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje tomuto procesu dlouhodobě přispívá s využitím mezinárodní konference TRANSPORT.

 Podstatným způsobem přispěla k rozšíření

VI. panevropského dopravního koridoru
o větev VI. B procházející Moravskoslezským krajem a celým moravským územím
České republiky. To se uskutečnilo v roce
1997, následně po jejím prvním ročníku. V současnosti usiluje o stabilizaci priorit transevropské dopravní sítě TEN - T.
 Přijímanými závěry soustřeďuje pozornost na realizaci VI. panevrop-

ského dopravního koridoru a příslušných návazností. Současnou prioritou je urychlené zlepšení dopravní situace v západovýchodním
směru. Konkrétním příkladem je nutné řešení komunikace I/11 s kapacitním napojením na Slovensko.

Mezinárodní konference TRANSPORT

 Je tradiční a významnou akcí, zaměřenou na dopravní infrastrukturu,

obslužnost a logistiku v evropských i širších souvislostech. Potvrzuje to
vrcholové zastoupení ministerstev, diplomatických sborů a dalších
osobností a odborníků z České republiky, okolních států a Evropské
unie účastnících se této konference od roku 1997.

U příležitosti mezinárodní konference TRANSPORT

 jsou představovány dopravní priority ČR, okolních států a Evropské

unie,
 se uskutečňují mezinárodní a jiná pracovní jednání,
 byla podepsána řada mezinárodních smluv a dohod,
 probíhá prezentace významných společností a členů Sdružení,
 se uskutečňují odborné exkurze a společenská setkání přispívající k ře-

šení konkrétních projektů a pozitivní prezentaci statutárního města
Ostravy i Moravskoslezského kraje.
U příležitosti mezinárodní konference TRANSPORT probíhá již sedm
let jednání Řídicí skupiny pro VI. panevropský dopravní koridor. V letošním roce proběhlo také jednání mezinárodního Konsorcia projektu
BATCo a jeho řídící skupiny. Zúčastnili se představitelé všech zainteresovaných států a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je
aktivně zastoupeno v obou z nich osobou Pavla Santariuse, ředitele
konference TRANSPORT.
Dále se u této příležitosti uskutečnilo společné setkání národních
korespondentů Evropské charty bezpečnosti silničního provozu
a představitelů evropských center bezpečné jízdy. Bezpečnost v dopravě je nesporně téma mimořádně aktuální a bude zařazováno i do
dalších ročníků konference.
Miroslav Fabian
generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK
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Prohlášení
účastníků 15. ročníku mezinárodní konference TRANSPORT v Ostravě
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spektrum událostí

Zájem o konferenci TRANSPORT roste

Témata konference TRANSPORT jsou aktuální i za hranicemi naší země.

Koordinujeme všechny občanské aktivity v oblasti

silniční dopravní infrastruktury na území MSK
V červnu letošního roku byla v rámci Sdružení pro rozvoj MSK ustavena nová Sekce pro rozvoj dopravní infrastruktury MSK, jejímž
předsedou se stal Pavel Vítek, předseda dozorčí rady a viceprezident
Sdružení pro rozvoj MSK. Zeptali jsme se jej, čím se sekce v letošním
roce zabývala, co bylo její prioritou?
Od červnového ustavení se členové sešli ještě třikrát. Hlavním posláním
sekce je koordinace všech občanských aktivit v oblasti silniční dopravní
infrastruktury na území MSK. Na svých jednáních se sekce mj. zabývala
přípravou rozpočtu SFDI na rok 2012, výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2010, strategickými materiály MD ČR (strategie dopravy do
roku 2020, hmg výstavby dopravní infrastruktury v krátkodobém a střednědobém horizontu, multikriteriální hodnocení staveb), připomínkovým
řízením k rozpočtu SFDI, vyhodnocením návštěvy ministra dopravy v MSK
(aktivní účast zástupců sekce), prioritami dopravních staveb v MSK,
pozměňovacích návrhů rozpočtu SFDI na rok 2012 a jejich podáním
prostřednictvím moravskoslezských poslanců, přípravou na plánovací
období EÚ 2014-2020 a v té souvislosti s řešením sítě TEN - T v MSK a řadou
dalších problémů.
Co se letos povedlo a co méně?
K našim úspěchům lze počítat zapojení se do problematiky přípravy
a realizace stavby „Obchvat Krnova“. Tato stavba není zařazena ve
výhledech MD do roku 2020, i když je k realizaci připravena. Iniciativou
sekce se zahájení stavby začalo řešit jako možné protipovodňové
opatření MZ ve vazbě na výstavbu přehrady Nové Heřminovy, což by
mohlo umožnit její postupnou realizaci v nejbližších letech. Dále pak
podané pozměňovací návrhy k rozpočtu SFDI na rok 2012, které by
posílily finanční prostředky určené pro MSK. K úspěchům rovněž
můžeme počítat setkání s ministrem dopravy, s ministrem financí a poslanci zvolenými za MSK vesměs s cílem pomoci realizaci záměrů
výstavby silnic v MSK.
Pokud se nám některé věci plně nezdařily, pak to je dočasné zastavení
stavby Mokré Lazce v roce 2011 (pokračování v omezeném rozsahu
v roce 2012 je však zajištěno), nedořešení financování smluvně zaštitěné,
ale nezahájené stavby „Prodloužená Rudná“ a ne zcela vyjasněné financování výstavby souboru staveb Třanovice - Něbory - Oldřichovice Bystřice.
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Jaké hlavní úkoly si sekce stanovila na rok 2012?
Chceme pokračovat v koordinační činnosti i ve vazbě na další občanské
iniciativy, které jsou zaměřeny na silnici I/56 Ostrava - Opava, obchvaty
Karviné, Bruntálu a Hradce nad Moravicí, zabývat se dostavbou „Slezského
kříže“, tj. dokončení D1, silnicí I/48, I/11 a I/57, přípravou rozpočtu na rok
2013 a zařazením co nejvíce našich staveb do Operačního programu
doprava II (léta 2014-2020), spolufinancovaného EU.

Happening na přetížené silnici I/11
má vyburcovat ministerstvo dopravy k činu
Také happeningem chtělo město Třinec, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského
kraje a další obce a firmy v regionu upozornit na naléhavou nutnost
modernizace silnice I/11. Vážně míněné a netradičně pojaté zpomalení dopravy na kritickém úseku hlavního tahu na Slovensko mezi
Třincem a Vendryní proběhlo 1. prosince letošního roku od 13.30 do
15.00 hodin. Hodinu a půl trvající akce, kde se řidičům kromě letáků
s informacemi rozdávalo i občerstvení, měla znovu poukázat na
kritickou situaci na zmíněném úseku a vyburcovat ministerstvo dopravy a další kompetentní instituce k činu. „Nechceme řidiče naštvat,
ale žádáme o pomoc, aby se mohlo konečně začít stavět,“ vysvětlovala starostka Třince Věra Palkovská. Naprostá většina řidičů,
kteří stáli v dlouhých kolonách, protest schvalovala. „Jezdím tudy do
práce a silnice, po které projedou denně tisíce aut, je v neúnosném
stavu,“ shodovali se někteří řidiči a bylo slyšet mnoho důvodů dalších.
Jde o to, aby došlo k zásadnímu urychlení její výstavby podle
vládního usnesení číslo 550/2006. Tato silnice spojuje automobilky
KIA v Žilině a Hyundai v Nošovicích, obě paralelní větve VI. panevropského multimodálního koridoru a je součástí východozápadní silniční
trasy I/11 - I/57, jejíž mezinárodní význam a dopravní zatížení stále
narůstají. Akce byla dobře organizovaná a proběhla bez problémů.
Happening vyvolal zájem médií, měl velkou publicitu, monitorovaly
ho všechny celoplošné televize, veřejnoprávní i soukromé rozhlasové
stanice i další celoplošná a regionální média.
Miroslav Fabian
generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK

Mezinárodní konference

Investment & Business Forum
Motto konference: „Udržitelnost
investic, lidí a znalostí v regionu.“

 otevřelo možnosti zapojit se do výzkumně vývojových projektů nebo
budování společných výzkumně vývojových aktivit,
 otevřelo VŠB-TUO možnosti navázání kontaktů pro využití nosných strategických projektů vysoké školy pro aplikace v praxi - automobilovém
průmyslu.

Cílem mezinárodní konference
Investment & Business Forum, kterou tradičně pořádá Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, je
přispět k naplnění rozvojové vize Moravskoslezského kraje - vybudovat
konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí. Letošní program proto byl orientován na udržení a zvýšení zaměstnanosti v regionu
rozvojem efektivního partnerství na trhu práce, spoluprací průmyslu
s výzkumnými centry i zlepšením všeobecné bezpečnosti a životního
prostředí.

Prostřednictvím projektu AutoNet, který se zaměřuje nejen na regiony ve
střední Evropě, ale také rozvíjí své aktivity i s partnery v Turecku, Ukrajině
a Rusku, se vytváří potenciální příležitosti pro rozvoj spolupráce i v těchto
lokalitách.

Strategie řešení bezpečnostní problematiky v MSK

Cílem jednání v této části konference bylo prezentovat jedinečné podmínky v oblasti bezpečnosti v MSK a navrhnout využití těchto podmínek
pro zřízení národního, resp. evropského centra bezpečnostního výzkumu
včetně školicích a výcvikových aktivit.

Účastníci konference, představitelé a experti Evropské komise, ministerstev a národních i regionálních institucí se věnovali tématům Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, Efektivní využívání výsledků výzkumu a vývoje v aplikační sféře a Strategie řešení bezpečnostní problematiky v Moravskoslezském kraji.

Závěry a doporučení:
1. V Moravskoslezském kraji existují velmi příznivé a jedinečné podmínky
pro rozvoj bezpečnostních aktivit v širokém spektru.
2. Pro naplnění záměru se doporučuje využít všech dosavadních předpokladů a zpracovat komplexní vizi a strategii rozvoje bezpečnostních
aktivit v MSK. Hlavním koordinátorem při zpracování strategie je Česká
technologická platforma bezpečnosti průmyslu. Realizátorem strategie
rozvoje výzkumu bezpečnosti, vývoje a inovací v MSK bude Bezpečnostně technologický klastr.
3. Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků se doporučuje
zpracovat seznam priorit s přiřazenými termíny ve vazbě na předpokládané možnosti financování.
4. Poloha a význam MSK i ve vazbě na ESÚS TRITIA se doporučuje působnost navrhovaných aktivit zvažovat minimálně pro celou ČR a ESÚS
TRITIA a výhledově pak pro celou střední Evropu.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Cílem bylo představit Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (MSPakt) jako
platformu pro budování efektivního partnerství podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí v kraji. MSPakt zaměstnanosti si klade za cíl
přispět ke změně dlouhodobě nepříznivé situace na zdejším trhu práce.
Závěry a doporučení:
1. Rozvíjet MSPakt jako efektivní komunikační platformu všech subjektů
na trhu práce.
2. Účastníci konference, včetně zahraničních, konstatovali, že bohatství
firem, krajů a nakonec celé společnosti je především v lidech - toto je
nezbytné respektovat v MSPaktu.
3. Zaměřit aktivity MSPaktu na přípravu kvalitních pracovníků podle požadavků stávajících firem a potenciálních investorů (přímá pracovní
místa).
4. Rozvíjet mezinárodní spolupráci MSPaktu s cílem zkvalitnění jeho
struktury a činnosti formou přenosu a uplatnění nejlepších zahraničních praktik v Moravskoslezském kraji.
5. Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR přispět k rozšíření a uplatnění formy paktu
zaměstnanosti v ostatních krajích.
6. Vytvářet podmínky pro efektivní činnost MSPaktu zejména posílením
personální kapacity realizačního týmu a finančním zabezpečením
operativních i rozvojových aktivit MSPaktu.
7. Usilovat o podporu udržení stávajících a tvorbu nových efektivních
pracovních míst, zejména podporou konkrétních projektů v průběžně
aktualizovaném Integrovaném programu rozvoje zaměstnanosti.
8. Pravidelně hodnotit činnost a efektivitu MSPaktu zaměstnanosti na
Výkonné radě a Radě Sdružení pro rozvoj MSK a ve Výkonné radě
MSPaktu a informovat odbornou i širokou veřejnost. Využívat k tomu
zejména stránky www.mspakt.cz.

Konferenci Investment & Business Forum, které se zúčastnilo přes 200
hostů včetně zahraničních z osmi zemí, účastníci označili jako nejlepší
za poslední roky. Pro další ročníky konference je doporučeno zaměření
na nosná témata s klíčovými slovy KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST, vždy v kontextu strategických priorit a aktuálních témat
Moravskoslezského kraje v souladu s vývojem v České republice a koncepcí rozvoje Evropské unie po roce 2014.
Petr Czekaj

Efektivní využívání výsledků výzkumu a vývoje v aplikační
sféře
Cílem této sekce, která měla jiný charakter a poslání než další dvě témata,
bylo navázat kontakty a spolupráci mezi firmami a výzkumnými centry
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a firmami navzájem
v aplikovaném výzkumu a vývoji.
Závěry a doporučení:
Pracovní jednání a setkání firem, institucí a vysokých škol tzv. „Match making event“ k daným konkrétním tématům:
 vytvořilo prostor pro nastartování konkrétní spolupráce mezi firmami
a zejména firmami a vysokými školami,

K MSPaktu - Jana Machačová, ZSI Vídeň;
Ján Fabián, OKD, a.s.; Fred Morley, Halifax, Kanada
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KHK MSK informuje
 Setkání s velvyslankyní JAR
V listopadu se zástupci KHK MSK setkali s Celií-Sandrou Botha, velvyslankyní JAR v České republice, a s obchodním radou Jihoafrické
republiky Wouterem Zaaymanem. „Meziroční obrat obchodní výměny
mezi našimi zeměmi představuje zhruba tři čtvrtě miliardy dolarů, což je
i vzhledem ke vzdálenosti mezi oběma zeměmi zajímavé číslo, které má
šanci dál růst. Spolupráce by se mohla rozvíjet například v oblasti těžby,“
vrací se k setkání Jan Březina, předseda KHK MSK. „Jedním z témat byla
i bezpečná jízda, se kterou má JAR velké problémy. Tady jsme schopni
poradit například s dopravní výchovou mládeže a podobně.“

 Polsko i Alžír

Hlavním nositelem projektů, které se v Moravskoslezském kraji zabývají
vědou a výzkumem v oblasti bezpečnosti průmyslu, je akciová společnost VVUÚ.

 Podporujeme

Mezinárodní spolupráce Krajské hospodářské komory MSK se rozvíjí
v mnoha směrech. Českého partnera oslovila alžírská hospodářská komora, která má zájem o navázání spolupráce. Velká pozornost je věnována samozřejmě také příhraniční spolupráci s Polskem, 24. listopadu
se uskutečnilo v Ostravě Česko-polské koordinační fórum, na kterém se
kromě dvoustranných jednání mohli podnikatelé seznámit s problematikou legislativy při uzavírání obchodních smluv či konzultovat své
problémy jak s českým, tak i polským obchodním radou.

 Školou za prací

Pod záštitou KHK MSK se ve dnech 24. až 26. listopadu konal na
výstavišti Černá louka 11. ročník výstavy Gastro festival Ostrava 2011.
KHK MSK, v jejímž programu je také odborné vzdělávání, se zúčastnila
výstavy věnované školství a vzdělávání s názvem Učeň, středoškolák,
vysokoškolák. Výstava proběhla ve dnech 4. a 5. prosince na ostravském
výstavišti.

Krajská hospodářská komora MSK připravuje ve spolupráci s redakcí
Sedmičky speciální vydání tohoto týdeníku zaměřené na propojení
školství s uplatněním na trhu práce. Samostatné přílohy vyjdou 26. ledna
a 11. října 2012

Česko-moldavské podnikatelské fórum

Seminář věnovaný dotacím pro podnikatele

Ostravu 30. listopadu navštívili v rámci návštěvy moldavského premiéra
i moldavští podnikatelé, kteří se zúčastnili Česko-moldavského podnikatelského fóra organizovaného KHK MSK. Na programu byly obchodní
a investiční příležitosti Moravskoslezského kraje, služby KHK MSK a projekt Centrum mezinárodního obchodu. Přítomní probrali možnosti investování v Moldavské republice, zástupcům bezmála třiceti moldavských firem z nejrůznějších oborů se představily regionální klastry

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, partner poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK, a European
Leadership & Academic Institute (ELAI ) organizovaly 22. listopadu seminář zaměřený na dotace pro podnikatele. V rámci semináře vystoupili
Petr Očko, ředitel Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje, Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, a Magdaléna Štokmanová, ředitelka odboru
konkurenceschopnosti, Agentura pro podporu podnikání a investic
CzechInvest.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

Tradiční svátek gastronomie v Ostravě

Již více než 3 000 podnikatelům pomohl projekt „Vytvoření sítě Kontaktních center Česko - Polské hospodářské spolupráce“, který všestranně
podporuje byznys podnikatelů obou států v příhraničí po celé délce
společné hranice. Projekt realizuje Hospodářská komora České republiky, a to v rámci Operačního programu „Přeshraniční spolupráce Česká
republika - Polská republika 2007-2013.”

Ve dnech 24. až 26. listopadu se na výstavišti Černá louka v Ostravě
konal již 11. ročník Gastro festivalu Ostrava. Tento festival novinek
a nových trendů v gastronomii je pořádán ve spolupráci sdružení
UNIHOST, Ostravských výstav a odborných asociací kuchařů, cukrářů,
číšníků, barmanů a sommelierů. Doprovodnou akcí bylo vyhlášení výsledků soutěže Regionální potravina Moravskoslezského kraje 2011.

Cílem projektu je vytvořit síť Kontaktních center pro podnikatele, organizace i občany u projektových partnerů, standardizovat jejich činnost
a přispět k zvýšení hospodářského rozvoje a obchodní výměny mezi
oběma zeměmi. Projekt, který odstartoval 1. května 2009 a bude probíhat do 30. dubna 2012, je realizován v pohraničních oblastech po celé
více než 760 km délce česko-polské hranice, na polské straně pak v kraji
Jeleniogórsko-wałbrzyském.

Letos s námi soutěžilo 21 gastronomických škol z České republiky
a Slovenska, a to v oborech kuchař, číšník, cukrář, barman, barista,
sommelier a doprovodnou soutěží byl carving - vyřezávání ovoce
a zeleniny. Záštitu nad Gastro festivalem Ostrava převzali primátor
statutárního města Ostravy Petr Kajnar, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Věra Palková a předseda Krajské hospodářské
komory MSK Jan Březina. Samotného festivalu se zúčastnili významní
hosté z České republiky, z Polska a ze Slovenska.
Karla Bubová

Díky němu vzniklo celkem sedm kontaktních center (čtyři na českém a tři
na polském území), která od 1. září 2009 slouží k efektivní spolupráci
mezi jednotlivými partnery projektu.
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tajemnice sdružení UNIHOST

Kraj již nyní připravuje projekty na léta 2014 až 2020
Úkolem Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, která je
řídícím orgánem Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, je
spravovat peníze z evropských strukturálních fondů a českých veřejných
zdrojů. Programové období na léta 2007 až 2013 se však pomalu chýlí ke
konci. S dotazy na téma dalšího rozpočtového období jsme se proto
obrátili na Davida Sventka, ředitele úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

a tomu odpovídají i nová témata. Na ně se Moravskoslezský kraj musí
připravit a jít příležitostem naproti. Již dnes kraj aktualizuje svou strategii
a prodlužuje její platnost do roku 2020. Na tomto základě musíme v kraji
začít připravovat velké projekty, jejichž příprava trvá roky. Musíme roky
2012 a 2013 využít a dobře se připravit. Témata pro období 2014 až 2020
jsou následující: Posilování výzkumu a vývoje, technologického rozvoje
a inovací; zvyšování dostupnosti, kvality a využívání informačních a komunikačních technologií; zvyšování konkurenceschopnosti malých
a středních podniků a sektoru zemědělství a rybolovu; podpora přechodu
k nízkouhlíkové ekonomice ve všech sektorech, zlepšování adaptace na
klimatické změny, prevence a řízení rizik; ochrana životního prostředí
a podpora efektivity v nakládání se zdroji; podpora udržitelné dopravy
a odstraňování úzkých míst páteřní síťové infrastruktury; podpora zaměstnanosti a mobility pracovníků; podpora sociální inkluze a boj proti
chudobě; investice do vzdělání, dovedností a celoživotního učení;
zvyšování institucionální kapacity a efektivity veřejné správy.

V jaké fázi je příprava na rozpočtové období po roce 2013?
„Letošní rok je rokem, během kterého se rozhodne o tom, jak budou
vypadat intervence politiky soudržnosti po roce 2013,“ řekl v únoru roku
2011 Manuel Barosso, předseda Evropské komise. A jeho slova se skutečně
naplňují. V říjnu zveřejnila Evropská komise návrhy nové legislativy, která
by měla platit v letech 2014 až 2020. Ještě se o ní bude hodně diskutovat,
ale základní rámce již nastínila. Vychází z ní, že tzv. kohezní politika neboli
podpora ekonomicky slabších regionů v Evropě bude i nadále jednou
z hlavních evropských politik a bude na ni poskytnuta zhruba třetina
rozpočtu. To je pozitivní zpráva pro Českou republiku a české regiony,
protože je pravděpodobné, že i v letech 2014 až 2020 budeme čistí
příjemci. Budeme z evropského rozpočtu dostávat více, než do něj budeme dávat. Odhaduji, že jako stát získáme na 7 let částku převyšující 500
miliard korun.

Jaká bude role regionu při správě EU fondů po roce 2013?
Dnes regiony, resp. kraje, spravují zhruba pětinu všech evropských fondů.
Pozice ministerstva pro místní rozvoj směřuje k centralizaci a přípravě tzv.
Společného regionálního operačního programu. Proti tomu se staví
Asociace krajů ČR, která prosazuje pokračování Regionálních operačních
programů a jejich posílení o další témata. Osobně jsem přesvědčen, že
regionální témata musí zůstat v rukou regionů, o regionálních prioritách
musí rozhodovat jednotlivé regiony. S tímto jdeme do vyjednávání
a věřím, že si regiony své kompetence při správě evropských fondů obhájí
a ještě dále svou roli posílí.

Jaké jsou hlavní plány a cíle na toto období?
V současnosti financujeme evropskými fondy zejména základní infrastrukturu, silnice, školy, nemocnice, sociální zařízení, veřejná prostranství atd.
Nová strategie Evropa 2020 má za cíl posílit konkurenceschopnost unie

Centrum mezinárodního obchodu (CMO) v MSK
Projekt zaměřený na podporu malých a středních firem při jejich vstupu
a působení na zahraničních trzích pokračuje letos druhým rokem. Primárním záměrem této aktivity je usnadnění mezinárodního obchodu
firmám, které si s ohledem na svoji velikost nemohou dovolit speciální
oddělení zaměstnávající odborníky na cla a logistiku, na bankovní produkty a pojišťování, na nezbytnou smluvní legislativu včetně doložek
Incoterms, na překonávání tarifních i netarifních překážek a podobně.
Zvláštní pozornost je samozřejmě zaměřena na exportéry, neboť úspěch
v mezinárodní soutěži může přinést jen konkurenceschopný výrobek a ten
nelze dlouhodobě udržet bez inovací. O významu exportu pro otevřenou
českou ekonomiku nejlépe vypovídá skutečnost, že v roce 2010 činil
objem exportu téměř 100 mld. eur, což představovalo 65 % našeho HDP.
Bez soustavného tlaku na inovace produktů či na zefektivňování řízení
firem si přebytkovou bilanci zahraničního obchodu ČR nemůže udržet.
S vědomím výše uvedeného nabízí CMO firmám odborná školení, teritoriální semináře, organizuje podnikatelská setkání a díky spolupráci s Moravskoslezským krajem a dalšími institucemi také řadu obchodních misí do
perspektivních zemí. V roce 2011 jsme byli přijati v pozici pozorovatele
k velkému mezinárodnímu projektu FutureSME zaměřenému na flexibilní
a úsporné řízení malých a středních firem. V posledním čtvrtletí letošního
roku vláda prezentovala exportní strategii pro léta 2013-2020, která velmi
dobře koresponduje s činností CMO zejména v důrazu na malé a střední
firmy nebo ve snaze posílit vývoz do tzv. třetích zemí mimo EU. Přesně
v souladu s touto strategií bude CMO i v následujícím období pokračovat
v navazování a využívání dobrých vztahů s ekonomickými diplomaty a obchodními komorami Číny, Tchaj-wanu, Turecka, Indie, Latinské Ameriky
i dalších zemí a zprostředkovávat informace i kontakty exportujícím podnikům v našem kraji. Samozřejmě budou pokračovat i další typy činnosti,
které budou modifikovány podle zpětného ohlasu a zájmu firem.
Jiří Tomčík
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Spolupráce veřejného a privátního sektoru
Ve druhém roce svého působení vycházela Sekce PPP, která podporuje spolupráci veřejného a privátního sektoru při realizaci investičních celků, ze svých aktivit započatých na startu své činnosti
a zabývala se několika projekty regionálního významu. Studie proveditelnosti rekonstrukce ubytovacích areálů při VŠB-TU Ostrava, na
jejíž přípravě nabídla sekce oběma ostravským univerzitám pomoc,
byla zatím pozastavena z důvodu předpokládaného sloučení VŠB-TUO s Ostravskou univerzitou. S vedením obou univerzit jsou však
zástupci sekce v kontaktu nejen kvůli potřebné modernizaci
zmíněných objektů, ale také v souvislosti s dalšími projekty. Jedním
z nich je seminář, jenž připravujeme společně se Stavební fakultou
VŠB-TUO na téma stavební právo, územní řízení, facility management atd. Je určen zástupcům obcí, které chceme seznámit i s možnostmi financování výstavby. Dalším projektem, na němž sekce
spolupracuje především s Českou spořitelnou, je poradenství pro
Orlovou. Město získalo od státu dotace na rekonstrukci náměstí
a výstavbu podzemních garáží, nyní je zajistit další možnost financování. Jednou z nich je i spolupráce s privátními investory. Právě
v této oblasti by naše zkušenosti mohly Orlové výrazně pomoci.
Velkým tématem, který je ideální možností spolupráce veřejného
a privátního sektoru, je projekt Moravskoslezského kraje v oblasti
energetických úspor (EPC). Vedení kraje vybralo zhruba 18 objektů,
kterých se úsporná opatření týkají. Projekt je možné realizovat prostřednictvím privátního investora. Jde o dlouhodobý projekt energetických úspor prostřednictvím EPC, který je zajímavý jak pro kraj
a jednotlivé obce, jichž se potřeba úspory energií bude týkat stále
více, tak pro privátní sféru. Zmíněným projektům a dalším aktivitám,
které propojí veřejný a privátní sektor, se bude Sekce PPP věnovat
i v roce 2012.
Vít Ruprich
tajemník a člen sekce

Václav Daněk
předseda sekce a viceprezident SPR MSK

informace

Bezúhonnost právnických osob
Právnickým osobám za prokázanou trestnou činnost hrozí zejména vysoká pokuta, propadnutí majetku, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti
ve veřejné soutěži nebo zákaz přijímání dotací. Soud může závažnější
prohřešky trestat zákazem činnosti až na dobu dvaceti let nebo dokonce
zrušením pachatele. Znatelný přínos pro „čistotu“ podnikatelské obce
spočívá v uložení povinnosti zveřejnit odsuzující rozsudek ve sdělovacích prostředcích, jakož i veřejná dostupnost údajů o právnických
osobách z evidence rejstříku trestů. Za pozornost rovněž stojí, že trestní
odpovědnost obchodní společnosti přechází na všechny její právní
nástupce. Předpokládáme, že toto novum si vyžádá nezbytně pečlivější
přístup zájemců o fúzi či akvizici, pokud se zejména týká odborné
náročnosti právního auditu nabývané společnosti.

Trestní bezúhonnost osoby - pojem dosud vesměs vlastní fyzickým
osobám, představující kvalifikační či profesní předpoklad, mnohdy jen
pouhé vyjádření morální kvality člověka, nabývá počínaje dnem 1. ledna
2012 nepochybně širší rozměr.
Zcela nově mohou totiž za páchání trestné činnosti být před soud
postaveni nejen jednotlivci, ale kupříkladu také obchodní společnosti.
Výčet přečinů a zločinů, za které smí být stíhána i právnická osoba, by
překročil rozsah tohoto příspěvku. Nicméně rádi bychom zdůraznili, že
korporace bude trestně odpovědná nikoliv jen za protiprávní jednání
hospodářské a majetkové povahy, popř. za činnost v běžném podnikatelském prostředí jinak nežádoucí (např. podplácení, nelegální zaměstnávání cizinců), avšak budou jí přičítány i některé násilné delikty, které
nutně předpokládají aktivní projevy jejím jménem nebo v jejím zájmu
konajícího jedince (např. sexuální nátlak, vydírání).

Viktor Zelinka

advokát advokátní kanceláře
Kocián Šolc Balaštík, pobočka Ostrava (www.ksb.cz)

Legislativní novinky
Veřejné zdravotní pojištění

Zákonem č. 298/2011 Sb. byl novelizován zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na
všeobecné zdravotní
Novela přináší prodloužení promlčecích lhůt pro předpis pojistného a vymáhání
nedoplatků na pojistném, a to z dosavadních pěti na deset let. Shodně se mění i lhůta
pro zánik nároku na vrácení přeplatku pojistného. Podle nového ustanovení § 26 se
prodlužuje i lhůta pro uložení pokuty za nesplnění specifikovaných povinností (tzn.
povinností předložit a nezatajovat doklady ke kontrole placení pojistného, předložit
a používat tiskopisy). Nová lhůta činí 2 roky. Zákon č. 298/2011 Sb. nabývá účinnosti
v převažujícím rozsahu prvým dnem druhého měsíce následujícího po vyhlášení, což
připadá na 1. prosince tohoto roku.

Nemocenské pojištění

Pod č. 310/2011 Sb. bylo publikováno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro
úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012.

Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů

Novelizace zákona publikovaná pod č. 299/2011 Sb. byla vyvolána potřebou transpozice některých nových evropských předpisů. Jedná se především o upravenou direktivu o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků
spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Nová
úprava nabyla účinnosti 13. listopadu 2011.

Nemovitosti, katastr

Změna zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Dochází k zavedení formulářů pro návrh na vkladové řízení (po přechodné období jednoho roku
bude možné postupovat dle dosavadní úpravy); změny se dotknou také samotného
řízení a příloh, které bude nutné k návrhu doložit, nově bude upuštěno od nutnosti
předložení nabývacích titulů s účinky před rokem1993, výpisu z OR za podmínky
zjistitelnosti údajů dálkovým přístupem. Správní poplatek za návrh na vklad se
zvyšuje na dvojnásobek (tj. 1000 Kč/1 návrh). Změny nabudou účinností od 1. 1. 2012.

Pracovní právo

Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Rozsáhlá novela promítá do zákoníku
práce subsidiární použití občanského zákoníku, posiluje autonomii vůle stran, mění
úpravu neplatnosti právních úkonů. Změny se dotknou také definice závislé práce,
úpravy pracovní smlouvy, zkušební doby, pracovního poměru na dobu určitou,
výpovědních důvodů, ochranné doby, odstupného, pracovní doby, práce přesčas,
mzdy, náhrady nákladů, čerpání dovolené, dohody o provedení práce a dalších.
Rozsáhlá novela si určitě zaslouží větší pozornost. Účinnost novely je stanovena na
1. 1. 2012.
Zdroj: advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík
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Technické vzdělání - dobrá investice pro budoucí uplatnění
Dobré zaměstnání a uplatnění na trhu práce patří k nejdůležitějším
faktorům ovlivňujícím spokojenost člověka s kvalitou života. Z ekonomického hlediska je současně významným faktorem, který se odráží ve
výkonnosti a konkurenceschopnosti regionu. Samotné uplatnění na trhu
práce je pak podmíněno nejen kvalitním vzděláním, kvalifikací nebo
praxí, ale také ochotou učit se a schopností přizpůsobit se potřebám
pracovního trhu.

Odborná exkurze - studenti SPŠ Karviná ve společnosti Plakor Czech, s.r.o.

V posledních dvaceti letech došlo k velkému nárůstu počtu absolventů
ekonomických, humanitních a ekonomicko-správních oborů. Podíl absolventů technických oborů se v uplynulých deseti letech snížil na
šestnáct procent, přitom v roce 1990 činil dvacet procent. Již delší dobu
se na trhu práce objevuje hlad po kvalifikované, technicky orientované
pracovní síle, existuje vysoká poptávka po odbornících zejména z oblasti
strojírenství, energetiky, stavebnictví, elektrotechniky a informačních
technologií. Absolventům technických škol se otvírá dobrá perspektiva.

Jednak tím, že si budou schopni najít práci v oboru, a také tím, že budou
za tuto práci dobře odměňováni. Stále se však ukazuje jako nezbytně
nutné lépe propojit systém přípravy a vzdělávání mladých lidí s požadavky praxe, tj. potřebami budoucích zaměstnavatelů a celého regionu.
Současní absolventi technických škol nemají dostatečné sepětí s firemní
praxí. KHK MSK se proto v rámci současného systému odborného vzdělávání snaží svými aktivitami jednak zvýšit zájem mladých lidí o studium
na technických školách a pak také zlepšit spolupráci mezi firmami
a středními technickými školami a tímto co nejvíce zajistit, aby studenti
získali znalosti, dovednosti a schopnosti, které jim umožní najít si
odpovídající zaměstnání i dobrý start v pracovním procesu. Konkrétním
příkladem je další projekt „Via Technika“, financovaný z prostředků
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, jehož úspěšná
realizace se právě nyní přehoupne do své druhé poloviny. Tento projekt
poskytuje studentům a pedagogům středních technických škol například
možnost nahlédnout přímo do provozů podniků při účasti na odborných
exkurzích a stážích ve firmách, zúčastnit se besed s odborníky z praxe
nebo poskytuje aktuální informace o reálné situaci na trhu práce v kraji.
Od začátku realizace, která byla zahájena v červnu tohoto roku, bylo do
jednotlivých akcí zapojeno již přes 600 studentů a 50 učitelů odborných
předmětů. Mezi navštívenými podniky nechyběli ani zástupci předních
průmyslových zaměstnavatelů v kraji, jakými jsou společnosti ze skupiny
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP nebo společnosti ČEZ či EVRAZ VÍTKOVICE STEEL. S cílem podpořit téměř 1300 osob poběží projekt Via Technika do konce června roku 2012, avšak vzhledem k potřebnosti takovýchto aktivit bude tým KHK MSK pokračovat v přípravě a realizaci
navazujících projektů podobného zaměření, které přispějí k další propagaci technického vzdělávání, ke spojení teorie a praxe a ke zvýšení
kvality vzdělávání v oborech s technickým zaměřením.
Pavlína Břežná
za realizační tým Via Technika

P. F. 2012

Našim členům a partnerům i všem obyvatelům Moravskoslezského kraje přejeme
vánoční svátky plné pohody a nový rok ve znamení osobních i pracovních úspěchů.
Ať našemu regionu přinese rok 2012 co nejvíce pozitivních událostí, které přispějí
k jeho prosperitě. Svým dílem se k ní opět budeme snažit přispět i my.

Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje

Krajská hospodářská komora
Moravskoslezského kraje

