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Konference Transport má skutečně 
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Na čerstvě elektrifikované trati 
do Opavy jezdí nové moderní 
soupravy vyrobené v Ostravě.
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ÚVODNÍ SLOVO

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je nezisko-

vou organizací, která přispívá k vytváření předpokladů pro 

hospodářskou prosperitu a celkový rozvoj regionu. Počet 

jeho členů k 31. 12. 2006 byl sto sedmnáct. Sdružení se 

ve své činnosti řídí Stanovami a programem schváleným 

Shromážděním členů. 

Hlavní programové okruhy činnosti jsou:

•  Rozvoj dopravní infrastruktury a obslužnosti, logistiky 

a dopravních systémů.

•  Revitalizační a rozvojové záměry v oblasti energetiky, 

odpadů a životního prostředí.

•  Podpora vědy, výzkumu a školství, růstu odborností 

a jejich praktickému opatření.

•  Zlepšování investičního a podnikatelského prostředí 

kraje a jeho konkurenceschopnosti. 

•  Vnější a vnitřní komunikace a spolupráce s regionálními, 

celostátními a zahraničními partnery. 

Podstatnou činností Sdružení je rámcová koordinace 

regionálních aktivit, která je vyjádřena:

•  Dohodou o spolupráci s Moravskoslezským krajem 

ze dne 3. 9. 2002.

•  Dohodou o spolupráci s Krajskou hospodářskou 

komorou ze dne 25. 8. 2003.

•  Dohodami o spolupráci s dalšími významnými 

regionálními, celostátními i zahraničními partnery 

vč. České komory autorizovaných inženýrů a techniků, 

Česko-polské obchodní komory, ale i dohodou 

o spolupráci se Sdružením polských měst kolem 

dálnice A1 (tzv. „jantarové cesty“), podepsanou 

na Velvyslanectví PR v Praze 7. 6. 2006. 

Rozvíjí se také spolupráce s Česko-korejským 

hospodářským a průmyslovým výborem.

Koordinace další je vyjádřena také členstvím takových 

partnerů ve Sdružení, kteří zastupují stovky dalších institucí 

a subjektů. Konkrétním příkladem jsou:  

•  Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje,

•  Regionální rada odborových svazů ČMKOS – 

Moravskoslezský kraj,

•  Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, 

•  Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 – I/57 

se sídlem v Opavě,

•  Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska,

•  ČESMAD BOHEMIA Sdružení automobilových doprav-

ců, regionální pracoviště, 

•  UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, 

stravovacích a ubytovacích službách ČR,

•  Svaz českých a moravských družstev, regionální 

pracoviště v Ostravě,

•  všechny regionální oborové klastry,

•  JAGELLO 2000,

•  ROTARY Club Ostrava – International,

•  Svazek měst a obcí okresu Karviná. 

Rostoucí počet členů Sdružení od roku 2002 má význam 

zásadní. Svědčí o zájmu členů podílet se na definování 

regionálních priorit a jejich konkrétní realizaci, podílet se 

aktivně na rozvoji kraje a vzájemné spolupráci. Za významný 

podíl na rozvoji Moravskoslezského kraje proto patří všem 

členům Sdružení poděkování. 

Ing. Miroslav Fabian

generální ředitel
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Adresa:
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Výstavní 2224/8

Ostrava-Mariánské Hory

709 00

IČ: 00576310

DIČ: CZ00576310

Datum vzniku: 8. 11. 1990, tehdy pod názvem 

Severomoravská hospodářská unie. 

Právní forma:
Sdružení právnických osob registrované ve smyslu 

ustanovení § 20f a následujících Občanského zákoníku.

Sdružení je držitelem následujících 
živnostenských listů:
• Činnost organizačních a ekonomických poradců.

•  Technická a ekonomická činnost kromě příloh zákona 

č. 455/91 Sb.

•  Zprostředkování prací a služeb.

•  Reklama, propagace a inzerce.

•  Vydavatelské a nakladatelské činnosti.

•  Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

•  Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí.

•  Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích 

akcí včetně lektorské činnosti.

•  Personální poradenství.

Poslání a hlavní činnost Sdružení:
•  Prosazování oprávněných zájmů svých členů, 

zejména těch zájmů, které jsou společné 

a jsou v souladu s rozvojovou strategií 

Moravskoslezského kraje.

•  Součinnost při přípravě, aktualizaci a realizaci 

rozvojové strategie Moravskoslezského kraje 

na cestě do Evropské unie zejména v oblastech 

ekonomického rozvoje, životního prostředí, 

rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských zdrojů.

•  Podíl na tvorbě a řešení úkolů souvisejících s přípravou, 

aktualizací a realizací rozvojové strategie kraje tj. na 

opatřeních, projektech a souvisejících dokumentech.

•  Návrhy, příprava a realizace podpůrných akcí 

ve prospěch plnění poslání Sdružení, 

rámcová koordinace dalších regionálních aktivit.

Orgány Sdružení
Shromáždění členů je nejvyšším orgánem Sdružení. Je svo-

láváno Radou nejméně jednou ročně a jsou zváni všichni 

členové Sdružení.

Rada je kolektivní statutární orgán složený z členů Sdružení, 

který řídí činnost Sdružení. Rada má 21 členů, kteří jsou 

voleni a odvolávání Shromážděním členů. Ze svého středu 

Rada volí prezidenta a viceprezidenty.

Výkonná rada je tvořena prezidentem a pěti viceprezi-

denty, její pravomoci určuje svým usnesením Rada. Jednání 

Výkonné rady svolává prezident Sdružení.

Revizní komise je pětičlenná, skládá se z předsedy a čtyř 

členů a je volena z členů Sdružení Shromážděním členů. 

Revizní komise provádí kontrolu vedení účtů a hospodaření 

podle platných právních předpisů České republiky a Stanov 

Sdružení.

Výkonný aparát (k 31. 12. 2006):
Ing. Miroslav Fabian, generální ředitel

Ludmila Fojtíková, sekretariát Sdružení

Eva Haračová, sekretariát Sdružení

Daniela Uhlířová, hlavní ekonomka

Ing. Svatava Blažková, manažerka projektů

Ing. Jiří Tomčík, manažer projektů

Ing. Pavel Santarius, Ph. D., manažer projektů

Jednotlivé aktivity Sdružení realizuje výkonný aparát.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
O SPOLEČNOSTI



Rada 

prezident:
Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., Dr. h. c.
senátor

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

viceprezidenti: 
Ing. Ivo Klimša
předseda představenstva a generální ředitel 

Biocel Paskov a. s.

Ing. Pavel Bartoš
předseda představenstva a generální ředitel

FITE, a. s.

Ing. Pavel Vítek
předseda představenstva společnosti 

ODS-Dopravní stavby Ostrava, a. s.

Ing. Karel Mazal
místopředseda představenstva

Severomoravská plynárenská, a. s.

Ing. Jiří Cienciala, CSc.
předseda představenstva a generální ředitel

Třinecké železárny, a. s.

členové:
PaedDr. Pavla Břusková

předsedkyně předst. a generální ředitelka

Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Ing. Béla Varga

jednatel a generální ředitel

BorsodChem MCHZ s. r. o.

Ing. Petr Zachoval

generální ředitel

ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

Ing. Tomáš Krsek

předseda představenstva a generální ředitel

ČKD VAGONKA, a. s.

Ing. Jiří Lukeš

náměstek generálního ředitele

Dalkia Česká republika, a. s.

Ing. Lucie Ligocká

jednatelka

HRAT, Podnikatelské centrum s. r. o.

Ing. Josef Buryan

místopředseda představenstva, ředitel pro výrobu a techniku

Mittal Steel Ostrava a. s.

Ing. Radim Tabášek

ředitel pro revitalizaci

OKD, a. s. 

Ing. Martin Zuštík

jednatel

PROJEKT FINANCE, s. r. o.

Antonín Valášek

Regionální rada OS, ČMKOS – Moravskoslezský kraj

Ing. arch. Pavel Mališ

předseda

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Ing. Petr Kajnar

primátor

Statutární město Ostrava

Ing. Václav Daněk

předseda Správní rady

TCHAS, spol. s r. o.

Ing. Ladislav Glogar

předseda Rady jednatelů

Visteon-Autopal, s. r. o.

Ing. Jan Březina

předseda představenstva

VOKD, a. s.

Revizní komise
Ing. Pavla Čmuchová – předsedkyně komise

jednatelka

POE EDUCO, spol. s r. o.

Ing. Ladislav Bojko
místopředseda představenstva a  ekonomický ředitel

FITE a. s.

Mgr. Zdeněk Karásek
jednatel - ředitel

RPIC - ViP, s. r. o.

Ing. Radek Pav
manažer auditu a vedoucí pobočky Ostrava 

Ernst & Young Tax & Transactions, s.r.o., člen koncernu

Ing. Martin Zuštík
jednatel

PROJEKT FINANCE, s. r. o. 

6

SLOŽENÍ RADY 
A REVIZNÍ KOMISE



7

HLAVNÍ AKTIVITY SDRUŽENÍ
V ROCE 2006

Dopravní infrastruktura, 
obslužnost a logistika

Hlavní dopravní koridory
Podpora rozvoje dopravní infrastruktury je stálou součás-

tí programu Sdružení od r. 1995. V roce 1996 zahájil 

ve spolupráci s MD ČR činnost Poradní sbor pro dopravní 

infrastrukturu, od r. 1997 jsou pořádány Mezinárodní kon-

ference TRANSPORT. Následovala řada dalších projektů 

a koordinačních akcí. V červnu r. 1997 došlo za podpory 

Sdružení k rozšíření VI. multimodálního transevropského 

koridoru v severojižním směru o větev VI.B vedoucí 

Moravskoslezským krajem a následovaly další konkrétní kroky. 

•  Výstavba dálnice D 47 byla prosazena a ministerstvem 

dopravy ČR ve spolupráci se Sdružením představena

30. května 2003 v Ostravě. Koordinace a kontrola 

výstavby je zajišťována účastí Sdružení v pracovních 

skupinách MD ČR, MS kraje. První úseky budou zpro-

vozněny již v r. 2007, výstavba posledních bude ukon-

čena v r. 2009. 

•  Modernizace a výstavba komunikace R 48 probíhá 

souběžně s postupným zprovozněním do r. 2009. 

Koordinace a kontrola výstavby je součástí kontrolních 

dnů výše uvedené pracovní skupiny MD ČR.  

•  Komunikace I/11 – I/57 je východozápadní spojnicí 

MS kraje zásadního významu. Mimořádná situace 

vzniká opožděným řešením kapacitního napojení 

na Slovensko, což souvisí s investicemi KIA / HYUNDAI 

a neplněním příslušného vládního usnesení. V současnosti 

se jedná o prioritní infrastrukturní problém MS kraje.  

•  Modernizace II. tranzitního železničního koridoru 

byla prosazena s přednostním ukončením hlavní větve 

Břeclav–Petrovice v polovině r. 2004. Dále byla pod-

pořena modernizace uzlů Ostrava-Svinov a Bohumín. 

Parametry této trati např. umožňují bezproblémové 

nasazení rychlých souprav „PENDOLINO“ na pravidelné 

spoje Praha–Ostrava. 

•  Optimalizace III. tranzitního železničního koridoru 

v úseku Dětmarovice – hranice SR je prosazována 

v urychlených termínech, což souvisí s řešením nárůstu 

dopravy směrem na Slovensko a nutnou harmonizací 

s termíny výstavby I/11 v přilehlých úsecích.  

•  Rozvoj letiště Ostrava v Mošnově je Sdružením soustavně 

podporován, což se projevilo i při jeho převodu na MS 

kraj v r. 2004. V r. 2005 byl ve spolupráci s Krajskou 

HK představen koncepční návrh přípravy rozvoje tohoto 

území se zlepšením dopravního napojení na koridorové 

trasy a regionální dopravní systém. Sdružení se podílí 

i na řešení veřejného logistického centra.

•  Předpoklady pro napojení na vodní cestu jsou vytvářeny 

v rámci možností a zájmu zejména sousedního Polska. 

Týká se to příslušných pracovních skupin k přípravě úseku 

„Ostrava–Koźle“, „Moravské vodní cesty“ či Sdružení 

Porta Moravice. Významné jsou také záměry rekreační 

a především protipovodňové.  

Regionální doprava
Sdružení se podílelo na přípravě a řešení Koncepce roz-

voje dopravní infrastruktury MS kraje a dalších projektů, 

např. dopravního napojení letiště Ostrava v Mošnově 

a záměru nasazení nových kolejových vozidel na regionální 

tratě. Zásadním dokumentem, který Sdružení ve spolupráci 

s ČD v r. 2001 připravilo, prosadilo a dosud koordinuje 

je Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obsluž-

nosti a rozvoji železniční infrastruktury. Počátkem r. 2006 

Sdružení připravilo Dodatek č. 1 k tomuto Memorandu, 

který byl podepsán 7. února 2006, a nadále vede systém 

kontrolních dnů. 

Hlavní realizované projekty Memoranda a Dodatku č. 1: 
•  Modernizace a elektrizace úseku trati Ostrava-Kunčice 

– Ostrava hl. n. 

•  Modernizace a elektrizace úseku trati Ostrava-Svinov 

– Opava východ.

•  Zásadní řešení výpravní budovy a dopravního terminálu 

Ostrava-Svinov.

•  Urychlení optimalizace Moravskoslezské části III. tranzit-

ního železničního koridoru.

•  Optimalizace a elektrizace úseku trati Ostrava-Kunčice 

– Frýdek-Místek – Český Těšín.

•  Funkční kolejové napojení ostravského letiště v Mošnově 

na II. tranzitní železniční koridor a regionální dopravní 

systém.

•  Nasazení nových železničních jednotek do systému regi-

onální dopravy Moravskoslezského kraje. 
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Sdružení se podílelo i na dalších akcích vč. 7. ročníku 

mezinárodního veletrhu železniční techniky Czech Raildays 

v Ostravě, jehož tradici založilo u příležitosti mezinárodní 

konference „KORIDORY“, kterou uspořádalo v r. 2000. 

Dále je partnerem některých projektů zaměřených na lo-

gistiku, odborné vzdělávání atd. Ve spolupráci s Českými 

drahami také řeší širší využití železnice při dopravním napo-

jování hlavních průmyslových zón. 

Mezinárodní konference TRANSPORT
Ve dnech 14.–15. listopadu 2006 uspořádalo Sdružení 

desátý ročník mezinárodní konference TRANSPORT, která 

se stala nejvýznamnější akcí tohoto druhu v České republice. 

Záštitu převzali: 
Evropská komise, předseda vlády ČR, místopředseda vlády 

a ministr dopravy ČR, vicekancléř ministerstva dopravy, 

inovací a technologií Rakouska, ministr dopravy, pošt a tele-

komunikácií Slovenska, ministr infrastruktury Polska, hejtman 

Moravskoslezského kraje, hejtman Královéhradeckého 

kraje, hejtman Zlínského kraje, primátor statutárního města 

Ostravy. 

Konference se zúčastnili představitelé diplomatických sborů, 

dalších ministerstev, vysokých škol a institucí, podnikatelé. 

Součástí konference bylo:

•  jednání řídící komise EU pro VI. multimodální transevropský 

koridor,

•  jednání s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR a s ministrem dopravy ČR k mimořádné situaci 

na silniční spojnici I/11 – I/57 směrem na Slovensko 

a Polsko,

•  odborná výstava a prezentace významných společností 

a projektů,

•  řada dalších mezistátních jednání a pracovních setkání 

s podnikateli a investory. 

Schváleny byly závěry vč. doporučení odborných témat 

pro ročník jedenáctý. 

Z hlediska širšího působení Sdružení uzavřelo dne 7. června 

2006 na velvyslanectví PR v Praze dohodu o spolupráci 

se Sdružením polských měst kolem dálnice A1 (tzv. jantarové 

cesty). Dále se účastní s Českými drahami evropského pro-

jektu Adriatic-Baltic Landbridge, zaměřeného na upřesnění 

transevropských dopravních koridorů pro příští období. 

Rozvoj podnikatelského prostředí 
a Evropská unie

Vstup investorů
Na základě vstupu investora Hyundai do Moravskoslezského 

kraje bylo ve spolupráci s Krajskou HK definováno na po-

čátku roku deset oblastí, kterým je nutné věnovat soustře-

děnou pozornost. K urychlení a zjednodušení komunikace 

s krajskými investory bylo mimo jiné v prostorách Sdružení 

ustanoveno samostatné pracoviště p. KIM Jung-Suna, ředi-

tele projektu Internacionalizace podnikání v ČR. Dále byl 

podpořen vznik Česko-korejského hospodářského a prů-

myslového výboru, který byl založen v působnosti Krajské 

HK a Sdružení je jeho oficiálním partnerem. 

Podpora rozvoje klastrů
Podporou rozvoje klastrů se Sdružení zabývá od r. 2002. 

V současné době je zakladatelem a garantem následují-

cích projektů, na jejichž vzniku se podílelo i finančně: 

•  Strojírenský klastr, který byl připravován jako pilotní 

od r. 2002, založen v r. 2003 a Sdružením podporován 

do konce r. 2005, což je vyjádřeno i vzájemným člen-

stvím. V současné době působí klastr samostatně. 
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•  Moravskoslezský dřevařský klastr byl připraven 

a založen 10. 8. 2005. 

•  IT Cluster, o.s. (informační technologie) byl připraven 

a založen 26. 1. 2006.  

•  Klastr HYDROGEN – CZ, o.s. (vodíkový) byl připraven 

a založen 5. 9. 2006. 

•  Moravskoslezský automobilový klastr o.s. byl připra-

ven a založen 13. 9. 2006.  

Sdružení zodpovídá za vývoj těchto projektů v rámci uza-

vřených smluv a všechny tyto klastry jsou jeho členy.

Dále vznikly samostatně:

•  Stavební klastr Ostrava, o.s.
•  Družstvo ENVICRACK,

které jsou rovněž členy Sdružení.

Vzhledem k uvedené situaci vznikla potřeba rámcové 

koordinace všech těchto regionálních klastrů, což bude 

Sdružení zajišťovat i v r. 2007. 

Projekt „NÁSKOK“
Na Radě Sdružení 8. 3. 2006 byl schválen a finančně 

podpořen regionální projekt „NÁSKOK“, jehož účelem je 

urychlit přípravu projektů a čerpání dotačních prostředků 

EU v rozpočtovém období 2007–2013. Tento projekt 

následně podpořila i Krajská HK a stala se také jeho 

přímým partnerem. V prostorách Sdružení je proto samo-

statné pracoviště, jehož provoz zajišťuje odborný garant 

tohoto projektu, tj. Hospodářská rozvojová agentura třinec-

ka, Podnikatelské centrum s.r.o. Poradenská a konzultační 

činnost je zde pro členy Sdružení a KHK zdarma. 

Investment & Business Forum 
Sedmý ročník této významné mezinárodní akce se uskutečnil 

19.–20. 9. 2006 pod záštitou předsedy vlády ČR, ministra 

průmyslu a obchodu ČR, hejtmana Moravskoslezského 

kraje a primátora statutárního města Ostravy. Program byl 

zaměřen na aktuální záležitosti související mimo jiné se 

vstupem zahraničních investorů. Tomu odpovídala nová 

koncepční úprava, vysoká účast a zajímavé doprovodné 

akce. 

Regionální kontaktní organizace 6. rámcového 
programu EU
Sdružení pokračovalo na základě partnerství s BIC 

Ostrava s.r.o. jako vedoucím projektu, v propagační 

a kontaktní činnosti s cílem zapojení českých subjektů 

do celoevropského programu rozvoje vědy a výzkumu. 

Pro rok 2007 byla současně připravována účast v rámco-

vém programu sedmém.

Vánoční trhy
Tradiční a každoroční akce s komerčním zaměřením pro 

malé a střední podnikatele byla uspořádána ve dnech 

14.–20. 12. 2006 ve sportovní hale ČEZ Aréna. Sdružení 

zde zajišťuje kompletní přípravu vč. všech organizačních 

a provozních záležitostí.

Hlavní strategické cíle MS kraje
Tento souhrn hlavních regionálních priorit byl zpracován 

Krajskou HK a Sdružením v návaznosti na dosavadní revi-

talizační záměry a přípravu krajských projektů pro čerpání 

zdrojů EU v období 2007–2013. Postup je koordinován 

v rámci projektu NÁSKOK a bude pokračovat ve spolupráci 

s MS krajem v r. 2007. 

Životní prostředí a energetika

Konference Průmyslová krajina
Třetí ročník odborné konference Průmyslová krajina uspořá-

dalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spo-

lupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, Hospodářskou 

komorou ČR a Agrární komorou ČR. Konference se zúčastnilo 

78 odborníků a představitelů zejména moravskoslezských 

podnikatelských subjektů, veřejné správy, finančních institucí 

a dalších. Na konferenci byla vyjádřena  podpora Slezské 

univerzitě v Opavě ve snaze o akreditaci nových učebních 

zemědělských oborů a podpora krajinného plánování 

v návaznosti na dotační politiku EU.

Mezinárodní konference ODPADY 21
Šestý ročník mezinárodní konference ODPADY 21 byl 

uspořádán ve dnech 15.–16. dubna 2006 s odborným 

garantem FITE a.s. Záštitu převzali ministři životního prostředí 

ČR a Slovenska, hejtman MS kraje a ostravský primátor. 
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Konference vč. doprovodných akcí proběhla v Ostravě 

v hotelu ATOM. Tento ročník byl zaměřen na vyhodnocení 

a realizaci plánů odpadového hospodářství a na komplexní 

využívání komunálního odpadu. Účastnilo se cca 130 

odborníků z ČR i zahraničí. 

Projekt Water Norm
Cílem účastí Sdružení v tomto projektu, jehož nositelem je 

Hlavní institut hornictví v Katovicích,  byla příprava možných  

přeshraniční projektů pro čerpání prostředků z 7. rámco-

vého programu  EU pro rozvoj  vědy a výzkumu i fondů 

dalších. V závěru roku byl získán grant u  Mezinárodního 

Visegrádského fondu v Bratislavě na projekt „Environmental 

protection in industrial agglomerations“, který bude realizo-

ván v průběhu roku 2007. 

Širší komunikace a lidské zdroje

Kongres starostů a primátorů MS kraje
Dvanáctý ročník tohoto tradičního setkání starostů a pri-

mátorů se zástupci centrálních institucí a vrcholovými 

představiteli krajské samosprávy proběhl 16. května 2006 

v Sanatoriích Klimkovice. K hlavním tématům patřily novely 

zákonů o územních samosprávných celcích a komunální 

podpora prostřednictvím strukturálních fondů. Větší prostor 

byl tentokrát věnován dodávkám základních energií (elek-

třina, plyn) do obcí. 

Regionální zpravodaj
Přípravu a distribuci tohoto čtvrtletníku v novém provedení 

zajišťuje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

ve spolupráci s Krajskou HK Moravskoslezského kraje. 

Čtvrtletník přináší pravidelné informace o řešeném projektu 

NÁSKOK, o činnosti Sdružení, KHK a důležitých událos-

tech v kraji. Aktuální informace zde publikují i další regio-

nální partneři. Zpravodaj je zdarma distribuován členům 

Sdružení, členům Krajské HK, obecním a městským úřadům, 

Krajskému úřadu, poslancům a senátorům našeho kraje 

i některým centrálním institucím. 

Moravskoslezské dny zdraví
Dvanácté Moravskoslezské dny zdraví, které zorganizoval 

ENVIRONMONTAN, s.r.o., člen Sdružení, proběhly 

za podpory Sdružení 1.–2. prosince 2006 na Výstavišti 

Černá louka pod záštitou Světové zdravotnické organizace. 

Mezi členy Sdružení patří i některé nemocnice, zdravotní 

ústavy a pojišťovny, které se této akce také účastní. Jedná 

se o největší akci tohoto druhu v ČR. 

Vánoční koncert
Každoroční akce byla tentokrát uspořádána 14. prosince 

2006 ve spolupráci s agenturou Petarda Production, a.s. 

– člen Sdružení a pod patronátem monsignora Františka 

Lobkowicze. Součástí byla anketa „Osobnost roku“ a její 

vyhlášení. Osobností roku se stal Ing. Václav Daněk, před-

seda Správní rady TCHAS, spol. s.r.o. Nejúspěšnější osob-

ností za posledních pět let trvání ankety se stal Ing. Evžen 

Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje. 

Termíny jednání řídících orgánů Sdružení
Shromáždění členů: 12. 4. 2006

Rada Sdružení: 8. 3., 13. 6., 11. 10. a 13. 12. 2006

Dále probíhala jednání Výkonné rady a důležité pracovní 

záležitosti byly také projednány s prezidentem a viceprezi-

denty Sdružení individuálně. Obdobně pak s dalšími členy 

Sdružení. 

Další aktivity a spolupráce
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje se zabývá 

pravidelně řadou dalších činností, které se týkají jeho členů, 

schváleného programu a úkolů z toho vyplývajících. To je 

obsaženo v jeho programu schváleném Shromážděním 

členů a doplňovaném Radou Sdružení.
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ZÁSADY ČINNOSTI SDRUŽENÍ 
A PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2007

Rok 2006 potvrdil aktuálnost hlavních programových bodů Sdružení, čemuž bude odpovídat i postup v roce 2007. 

To např. znamená:

•  Dopravní infrastruktura, obslužnost a logistika je pro rozvoj našeho kraje zásadní. Současnou prioritou je urychlit řešení 

silniční trasy I/11–I/57 s kapacitním napojením na Slovensko, kde se situace dramatizuje výstavbou investice Hyundai 

a zprovozněním investice KIA. S tím souvisí urychlení optimalizace Moravskoslezské části III. tranzitního železničního koridoru. 

•  Zlepšování podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti kraje je podmíněno praktickým uplatněním vědy a výzkumu 

a přípravou odborníků, kteří chybí. Obecná vyjádření je nutné nahradit konkrétním zlepšením tohoto stavu, což Sdružení 

a jeho členové podporují a budou se tohoto procesu konkrétně účastnit.

•  Vstup investorů do našeho kraje je již skutečností. Jde o to jej využít a zjednodušit jejich vztahy s regionálními partnery 

a subdodavateli. Také je třeba doplnit rozvojovou strategii kraje o řešení příslušných souvislostí, zaměřených i na venkov 

a příhraniční oblasti.

•  Rokem 2007 začíná nové rozpočtové období EU pro čerpání dotačních zdrojů. Potvrzuje se oprávněnost dosavadní aktivity 

Sdružení ke včasné přípravě prioritních projektů a iniciativa „NÁSKOK“ bude pokračovat. S tím souvisí i věcná komunikace 

s regionálními partnery a MS krajem. 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bude pokračovat ve své činnosti podle programu, který bude schválen 

na Shromáždění členů 11. 4. 2007. Jeho plnění bude projednáváno Radou Sdružení a Výkonnou radou, obsah bude podle 

potřeby upřesňován. 

Významné akce Sdružení v roce 2007:
Průmyslová krajina
Odborná konference zaměřená na vliv průmyslové činnosti a energetiky na životní prostředí a přípravu finančních zdrojů 

pro řešení konkrétních projektů.

21. března 2007

Kongres starostů a primátorů
Kongres celokrajského rozsahu, zaměřený na pomoc samosprávám měst a obcí při získávání informací o vývoji příslušné 

legislativy, o možných finančních zdrojích a o dalších aktuálních záležitostech.

3. května 2007

Odpady
Mezinárodní konference ke koncepcím, legislativě, novým technologiím a investicím v odpadovém hospodářství středoevropských zemí.

15.–16. května 2007

Investment and Business Forum
Mezinárodní konference podporující vytváření podmínek pro vstup významných investic do našeho kraje a jejich účelné využití 

se zaměřením na rozvoj podnikání.

18.–19. září 2007

Transport
Mezinárodní konference k rozvoji dopravní infrastruktury, obslužnosti, logistiky a systémů s cílem prosadit konkrétní projekty, 

propojit Moravskoslezský kraj s evropskou dopravní sítí a řešit regionální souvislosti.

20.–21. listopadu 2007

Region pro sebe
Vánoční koncert, jehož účelem je podpořit spolupráci regionálních subjektů i neformálním a společenským způsobem.

prosinec 2007
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ROZVAHA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Rozvaha (v tis. Kč)
2004 2005 2006 

Aktiva 12 108 13 398 12 779
Stálá aktiva 560 554 681

Dlouhodobý majetek 540 534 661

Dlouhodobý finanční majetek 20 20 20

Oběžná aktiva 11 548 12 864 12 118

Zásoby 0 0

Pohledávky 599 2 014 3 296

Krátkodobý finanční majetek 10 209 10 764 8 758

Přechodné účty aktivní 740 86 64

Pasiva 12 108 13 398 12 779
Vlastní zdroje 10 945 11 209 11 365

Vlastní jmění 287 287 287

Fondy 1 716 1716 1 716

Nerozdělený zisk minulých let 8 833 8942 9 362

Hospodářský výsledek 109 264 156

Cizí zdroje 1 163 2189 1 414

Krátkodobé závazky 1 091 1 572 1 164

Přechodné účty pasivní 72 617 250

Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)
2004 2005 2006

Činnost hlavní hospod. celkem hlavní hospod. celkem hlavní hospod. celkem

Náklady 4 220 11 116 15 336 6 915 7 363 14 278 6 277 8 538 14 815
Materiál a energie 115 344 459 172 204 376 163 240 403

Nakupované služby 1 528 5 943 7 471 3 704 4 553 8 257 3 477 5 577 9 054

Mzdové náklady 1 673 3 103 4 776 2 125 1 697 3 822 1 813 1 715 3 528

Soc. pojištění a soc. nákl. 610 1 205 1 815 704 632 1 336 644 660 1 304

Ostatní daně, poplatky a kurz. 2 6 8 4 4 8 3 5 8

Ostatní náklady

a odpis nedobytné pohl.
179 319 498 99 170 269 50 161 211

Odpisy 81 196 277 77 103 180 94 177 271

Příspěvky a oprav. položky 32 0 32 30 0 30 33 3 36

Výnosy 4 184 11 261 15 445 6 947 7 763 14 710 6 344 8 627 14 971
Výnosy z vlastních činností 259 10 621 10 880 501 7 030 7 531 1 279 7 454 8 733

Ostatní výnosy, úroky,

kurzové zisky
446 40 486 82 115 197 47 89 136

Tržby z prodeje majetku 0 150 150 14 18 32 100 188 288

Členské příspěvky 2 354 0 2 354 2 508 0 2 508 2 808 0 2 808

Provozní dotace 1 125 450 1 575 3 842 600 4 442 2 110 896 3 006

Daň z příjmů 0 0 0 71 97 168 0 0 0
Náklady vč. daně z příjmů 4 220 11 116 15 336 6 986 7 460 14 446 6 277 8 538 14 815
Hosp. výsledek po zdanění -36 145 109 -39 303 264 67 89 156
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Na základě provedeného ověření účetní závěrky za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 revizní skupina konstatuje:

Účetní závěrka Sdružení za rok 2006 byla zpracována podle zákona o účetnictví 563/91 Sb., vyhlášky číslo 504/2002 Sb. 

a podle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které nejsou založeny za účelem zisku č. 401–413. Účetní 

standardy stanoví účtovou osnovu, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek 

pro nevýdělečné organizace.

Účetní závěrka za rok 2006 zobrazuje reálně majetek společnosti, závazky, vlastní jmění, finanční situaci a výsledky 

hospodaření za ověřované období. 

Proto Revizní komise navrhuje schválit roční účetní závěrku za rok 2006 BEZ VÝHRAD.

V Ostravě dne 30. 3. 2007

VÝROK REVIZNÍ KOMISE
A STATISTIKY

PŘEHLED O POČTU ČLENŮ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Poradenství 

a finance 11 %

Vzdělávání 

a výzkum 16 %

Služby 28 %
Průmysl 17 %

Regionální

a obecní 

instituce 14 %

Distribuční

společnosti 5 %

ROZDĚLENÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ PODLE SEKTORŮ (každý člen má stejnou váhu)
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.A.S.A., spol. s r. o.

Agentura pro regionální rozvoj, a. s.  

AGROS spol. s r. o. 

AHOL – Střední odb. škola s. r. o.

AHRA-Consulting, s. r. o.

AIESEC Ostrava

AIM.CZ – družstvo

AK 1324, s. r. o.

ANATAS s. r. o.

ARTIO s. r. o.

AUTO HELLER s. r. o.

Biocel Paskov a. s.  

BorsodChem MCHZ, s. r. o 

BRANO a. s.

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r. o. 

Coprosys NeTron, s. r. o.

COPY STAR, s. r. o. 

ČECH-ENGINEERING, a. s. 

Česká televize, Televizní studio Ostrava 

České dráhy, a. s.

ČESMAD BOHEMIA, reg. prac. 7- Ostrava

ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

ČKD VAGONKA, a. s. 

ČSOB a. s. – regionální pobočka pro korporátní klientelu Ostrava

Dalkia Česká republika, a.s. 

DIAMO, státní podnik - odštěpný závod Sanační práce

Dopravní podnik Ostrava a. s.

Dopravní projektování, spol. s r. o. 

Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r. o. 

Dům techniky Ostrava, spol. s r. o. 

EDLiT s. r. o.

ENVIRONMONTAN spol. s r. o.

ERNST & YOUNG Tax & Transactions, s. r. o., člen koncernu  

EXELSIOR KARVINÁ, s. r. o.

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 

Fishnet, s. r. o.

FITE, a. s. 

FLECK reprografické studio s. r. o.

ForSTEEL, s. r. o.

G - Consult, spol. s r. o.

Garáže Ostrava, a. s.

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o.

HM Partners s. r. o.

Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o.

Hotel ATOM OSTRAVA, spol. s r. o.

HUDECZEK SERVICE, s. r. o.

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 

IGEA, s. r. o.

INSTITUT KOMUNITNÍHO ROZVOJE

IT CLUSTER, o. s.

JAGELLO 2000

JUNIOR COLLEGE LAROS OSTRAVA, s.r.o. 

JÄKL Karviná, a. s.

Kerberos Trade, s. r. o.

Klastr HYDROGEN-CZ, a. s.

Kofola a. s. 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Krnovské opravny a strojírny, s. r. o. 

Letiště Ostrava, a. s. 

Město Bohumín

Městské inženýrské sítě Studénka, a. s.

Mittal Steel Ostrava a. s.

Montanex a. s.

Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení

Moravskoslezský strojírenský klastr, o. s.

ODS-Dopravní stavby Ostrava, a. s.

OKD, a. s.

OSA projekt s. r. o.

Ostravská univerzita 

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

Ostravské výstavy, a.s. 

OZO Ostrava s. r. o. 

PETARDA PRODUCTION a. s.

POE EDUCO, spol. s r. o. 

PROJEKT FINANCE, s. r. o. 

PULARY, s. r. o.

RAYNET s. r. o.

Regionální rada odborových svazů ČMKOS – Moravskoslezský kraj

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci 

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, zdravotní pojišťovna

ROTARY CLUB OSTRAVA INTERNATIONAL

RPIC - ViP, s.r.o. 

Samostatný dětský oddíl – BRONTOSAUŘI 

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 se sídlem v Opavě

SE-MO Data s. r. o.

Severomoravská plynárenská, a. s. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

SILLET GROUP a. s.

Skanska CZ a. s. – Divize Pozemní stavitelství Morava

Slezská univerzita 

Soukromá vyšší odborná škola ekonomická a dopravní Ostrava, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Specialist Service, s. r. o.

SPOLEČENSTVÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ Moravy a Slezska

Statutární město Ostrava 

Stavební klastr Ostrava, o. s.

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice

Střední průmyslová škola – Technikum Przemysłowe

Svaz českých a moravských výrobních družstev, regionální pracoviště Ostrava

Svazek měst a obcí okresu Karviná 

TCHAS, spol. s r.o. 

Technoprojekt, a. s.

Trenkwalder KAPPA people a. s.

Třinecké železárny, a. s. 

UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR

VADEMECUM BOHEMIAE, s. r. o.

VAE, a. s. 

van Gansewinkel, a. s.

Visteon-Autopal, s. r. o.

VOKD, a. s.

VPV TRADING OSTRAVA a. s.

VVUÚ, a.s. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Vysoká škola podnikání, a. s.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR - pobočka Ostrava  

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě

ŽDB GROUP a.s. 

14

ČLENOVÉ SDRUŽENÍ



Realizace: FLECK reprografické studio s. r. o.



Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
www.msunion.cz      union@msunion.cz


