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Mezinárodní konference Transport svým významem 

již dávno přesáhla hranice regionu i republiky.

The International Conference ‘Transport’, due to its significance, 
has long since reached beyond regional and national borders

Investment & Business Forum: obsazení tiskové konference 

dokládá mezinárodní charakter akce.

The Investment and Business Forum: the inclusion of a press 
conference illustrates the international character of this event.

Vánoční trhy uzavírají celoroční aktivity Sdružení.

The Christmas Market closes the Union’s yearly activities.

V roce 2007 byl zprovozněn 

první úsek dálnice D47.

In 2007, the first section 
of motorway D47 was opened.

Urychlené zlepšení dopravní 

propustnosti směrem na Slovensko 

je pro další rozvoj regionu zásadní.

The increased pace of transport 
improvements in traffic carrying 
capacity in the direction of Slovakia 
is essential for the continued 
development of the region.
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ÚVODNÍ SLOVO

INTRODUCTION

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je neziskovou 
organizací, která dlouhodobě přispívá k vytváření předpokladů 
pro hospodářskou prosperitu a celkový rozvoj regionu. Počet 
jeho přímých členů k 31. 12. 2007 je sto třicet sedm. Sdružení 
se ve své činnosti řídí Stanovami a programem schváleným 
Shromážděním členů. V červnu r. 2007 Sdružení získalo certifi-
kát jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Hlavní programové okruhy 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 praktického využití.
•  Zlepšování investičního a podnikatelského prostředí kraje 

a jeho konkurenceschopnosti. 
•  Komunikace a spolupráce s regionálními, celostátními 

a zahraničními partnery. 

Podstatnou činností Sdružení je rámcová koordinace regio-
nálních 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.

Koordinace regionálních aktivit je také vyjádřena takovými členy 
ve Sdružení, kteří zastupují stovky dalších institucí a subjektů.

Rostoucí počet členů Sdružení od r. 2002 svědčí o jejich zájmu 
podílet se na definování regionálních priorit, na rozvoji kraje 
a vzájemné spolupráci. Za významný podíl na rozvoji Moravsko-
slezského kraje proto patří všem členům Sdružení poděkování. 

The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region 
is a non-profit organization dedicated to the creation of conditions 
required for economic prosperity and the overall development of the 
region. At the close of 2007, the Union consisted of a total of one 
hundred and thirty seven members and its activities are governed 
by the articles of association and programme approved by the 
membership committee. In July 2007, the Union acquired the quality 
certificate no. ČSN EN ISO 9001:2001.

The key activities range from:
•  Development of transport infrastructure, service, logistics 

and the transport network.
•  Revitalization and development goals in areas of energy, 

waste management and the environment.
•  Support of science, research, education, increased expertise 

and their practical uses.
•  Improvement of the investment and business environment 

as well as the competitiveness of the region.  
•  Communication and co-operation with regional, national 

and foreign partners.

The fundamental activity of the Union is the general coordina-
tion of regional activities which can be expressed as follows:
•  Co-operation agreement with the Moravian-Silesian Region, 

dated; 3. 9. 2002.
•  Co-operation agreement with the Regional Chamber 

of Commerce, dated 25. 8. 2003.
•  Co-operation agreement with other significant regional, 

national and foreign partners.

Regional coordination is also expressed by Union membership 
which represents hundreds of other institutions and interests.

The growing number of Union members since 2002 is testimony 
to their desire to actively participate in defining regional priorities, 
to be involved in developing the region as well as to be mutually 
cooperative. A debt of gratitude is owed to all Union members 
for their momentous contribution towards regional development. 

Ing. Miroslav Fabian
generální ředitel / Chief Executive Officer
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

BASIC COMPANY INFORMATION

Adresa:
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČ: 00576310
DIČ: CZ00576310

Datum vzniku: 
8. 11. 1990, tehdy pod názvem Severomoravská hospo-
dářská unie.

Právní forma: 
Sdružení právnických osob registrované ve smyslu ustano-
vení § 20f a následujících ustanovení Občanského záko-
níku. Na všechny činnosti má Sdružení živnostenské listy.

Posláním Sdružení je především:
•  Prosazování oprávněných zájmů svých členů, zejména 

těch zájmů, které jsou společné a jsou v souladu 
s rozvojovou strategií Moravskoslezského kraje. 

•  Také však součinnost při přípravě, aktualizaci a realizaci 
rozvojové strategie Moravskoslezského kraje v podmín-
kách Evropské unie zejména v oblastech ekonomického 
rozvoje, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, 
vzdělávání a lidských zdrojů.

Orgány Sdružení:
•  Shromáždění členů je nejvyšším orgánem Sdružení, 

je svoláváno Radou nejméně jednou ročně.
•  Rada je kolektivní statutární orgán, který řídí činnost 

Sdružení. Rada má 21 členů, kteří jsou voleni na tříleté 
období 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. 

•  Revizní komise je pětičlenná, skládá se z předsedy 
a čtyř členů a je volena z členů Sdružení 
Shromážděním členů. 

Address:
The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region
Výstavní 2224/8
709 00 Ostava-Mariánské Hory

Company Registration Number: 00576310
Tax Registration Number: CZ00576310

Established: 
8. 11. 1990, formerly registered under the name North 
Moravian Economic Union.

Legal arrangement: 
An association of legal entities registered pursuant to statute 
§ 20f and consequential articles of the Civil Code. The Union 
holds current trading certificates for all of its activities.

The main mission of the Union:
•  Promotion of the legitimate interests of its members, 

especially those common interests which conform to the 
strategy of regional development.

•  Participation in the preparation, updating and implemen-
tation of regional development strategies in accordance 
with the European Union, particularly in areas such as 
economic development, the environment, infrastructural 
development, education and human resources.

Union Bodies:
•  The Member’s Assembly is the highest authority in the 

Union and is summoned by the board at least once a year.
•  The Board is a collective statutory body that directs 

the activities of the Union. The Board consists of 21 
members who are elected for a three-year term by the 
Member’s Assembly. The president and vice-president 
are elected from among the ranks of the Board.

•  The Executive Board is composed of the president and five 
vice-presidents. Their powers are designated by the Board.

•  The Auditing Committee of five is comprised of the 
chairperson and four members elected from the 
Member’s Assembly.
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Složení Rady v roce 2007:
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 a prezident
ODS-Dopravní stavby Ostrava, a. s.

Ing. Karel Mazal
místopředseda představenstva
Severomoravská plynárenská, a. s.

Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
předseda představenstva a generální ředitel
Třinecké železárny, a. s.

členové:
Agentura pro regionální rozvoj, a. s.
BorsodChem MCHZ s. r. o.
ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
ČKD VAGONKA, a. s.
Dalkia Česká republika, a. s.
HRAT, Podnikatelské centrum s. r. o.
ArcelorMittal Ostrava a. s.
OKD, a. s. 
Projekt Finance, s. r. o.
Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11–I/57
Statutární město Ostrava
TCHAS, spol. s r. o.
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.

Výkonný aparát (v průběhu r. 2007):
Ing. Miroslav Fabian, generální ředitel
Ludmila Fojtíková, vedoucí sekretariátu GŘ
Eva Haračová, sekretariát Sdružení
Ing. Svatava Blažková, manažerka projektů
Ing. Jiří Tomčík, manažer projektů
Ing. Pavel Santarius, Ph. D., manažer projektů
Daniela Uhlířová, hlavní ekonomka (částečně) 
Eva Dawson, manažerka projektů (částečně) 

SLOŽENÍ RADY, REVIZNÍ KOMISE

A VÝKONNÉHO APARÁTU
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COMPOSITION OF THE BOARD, AUDITING 

COMMITTEE AND EXECUTIVE BOARD

Board Structure in 2007:
President of the Union:
Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., Dr. h. c.
Senator.
VŠB-Technical University of Ostrava

Vice-presidents:
Ing. Ivo Klimša
Chairperson of the Board and CEO
Biocel Paskov a. s.

Ing. Pavel Bartoš
Chairperson of the Board and CEO
FITE a. s.

Ing. Pavel Vítek
Chairperson of the Board and company president
ODS-Dopravní stavby Ostrava, a. s.

Ing. Karel Mazal
Vice-chairperson of the Board
Severomoravská plynárenská, a. s.

Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
Chairperson of the Board and CEO 
Třinecké železárny, a. s.

Board Members:
Agentura pro regionální rozvoj, a. s.
BorsodChem MCHZ s. r. o.
ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
ČKD VAGONKA, a. s.
Dalkia Česká republika, a. s.
HRAT, Podnikatelské centrum s. r. o.
ArcelorMittal Ostrava a. s.
OKD, a. s. 
Projekt Finance, s. r. o.
Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11–I/57
Statutární město Ostrava
TCHAS, spol. s r. o.
VOKD, a. s.

The Auditing Committee:
Ing. Pavla Čmuchová
Committee chairperson
Executive head POE EDUCO, spol. s r. o.

Ing. Ladislav Bojko
Vice-chairperson of the Board and Economic Director
FITE, a. s.

Mgr. Zdeněk Karásek
Executive head – director
RPIC - ViP, s. r. o.

Ing. Radek Pav
Auditing manager and Ostrava branch leader
Ernst&Young Tax & Transactions, s. r. o., člen koncernu

Ing. Martin Zuštík
Executive head
Projekt Finance, s. r. o.

Executive Board Members (in the course of 2007):
Ing. Miroslav Fabian, CEO
Ludmila Fojtíková, Head Union Secretary
Eva Haračová, Union Secretary
Ing. Svatava Blažková, Project Manager
Ing. Jiří Tomčík, Project Manager
Ing. Pavel Santarius, Ph. D., Project Manager
Daniela Uhlířová, Financial Director (partly)
Eva Dawson, Project Manager (partly)
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Dopravní infrastruktura, obslužnost 
a logistika

Hlavní dopravní koridory
Podpora rozvoje dopravní infrastruktury je stálou součástí 
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 
konference TRANSPORT. V červnu r. 1997 došlo za pod-
pory Sdružení k rozšíření VI. multimodálního transevrop-
ského koridoru v severojižním směru o větev VI.B vedoucí 
Moravskoslezským krajem. 
•  Výstavba dálnice D47 byla Ministerstvem dopravy ČR 

ve spolupráci se Sdružením představena 30. 5. 2003 
v Ostravě. První úsek byl zprovozněn 1. 12. 2007. 

•  Modernizace a výstavba komunikace R48 probíhá 
souběžně.

•  Komunikace I/11 – I/57 je východozápadní spojnicí 
MS kraje zásadního významu. V r. 2007 se podaři-
lo sjednotit postup k řešení kapacitního napojení na 
Slovensko, což souvisí s investicemi KIA/Hyundai. 

Kontrola a koordinace výstavby silničních projektů je zajiš-
ťována účastí Sdružení v pracovní skupině MD ČR.   
•  Modernizace II. tranzitního železničního koridoru 

byla prosazena s přednostním ukončením hlavní větve 
Břeclav – Petrovice v polovině r. 2004. Parametry 
této trati např. umožňují nasazení rychlých souprav 
PENDOLINO na pravidelné spoje Praha – Ostrava. 

•  Optimalizace III. tranzitního železničního koridoru 
v úseku Dětmarovice – hranice SR je prosazena v urych-
lených termínech, což souvisí s řešením nárůstu dopravy 
směrem na Slovensko. 

•  Rozvoj Letiště Ostrava v Mošnově je Sdružením sou-
stavně podporován vč. zlepšení dopravního napojení 
na koridorové trasy a regionální dopravní systém.  

•  Předpoklady pro napojení  na vodní cestu jsou vy-
tvářeny v rámci současného zájmu ČR a sousedního 
Polska.  

Regionální doprava
Sdružení se podílelo na přípravě a řešení Koncepce 
rozvoje dopravní infrastruktury MS kraje a dalších pro-
jektů. Sdružení ve spolupráci s ČD v r. 2001 připravilo, 
prosadilo a dosud koordinuje Memorandum o spolupráci 
při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infra-
struktury. Sdružení také připravilo Dodatek č. 1 k tomuto 
Memorandu, který byl podepsán 7. února 2006 a nadále 
vede jednání 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 regio-
nální dopravy.

HLAVNÍ AKTIVITY SDRUŽENÍ 

V ROCE 2007
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MAIN ACTIVITIES OF THE UNION 

IN 2007

Transport infrastructure, service access 
and logistics

Main Transport Corridors
Supporting transport infrastructure development has been 
a constant part of the Union’s program since 1995. In 1996 
the Infrastructure Advisory Board began working together with 
the Czech Ministry of Transport, the International Conference 
TRANSPORT is being held annually in Ostrava since 1997. In 
June 1997, the expansion of multimodal trans-European corridor 
VI running north-south was supported by the Union resulting in the 
VI.B segment leading across the Moravian-Silesian region.
•  The construction of motorway D47 was approved and 

the Ministry of Transport in conjunction with the Union Board 
launched the project in Ostrava on 30th May 2003. The first 
section was opened on 1st December 2007.

•  The modernization and construction of highway R48 
is currently underway.  

•  Highway I/11 – I/57 form a vital east-west link in the 
Moravian - Silesian Region. In 2007, a successful agreement 
was reached to resolve the delay of the high-capacity link to 
Slovakia which is related to the investment of KIA/Hyundai. 
The inspection and coordination of this highway construction 
is guaranteed by the Union’s participation in the Czech 
Ministry of Transport – Infrastructure Advisory Board.

•  The modernization of rail transit corridor II was sanc-
tioned with the priority given to the completion of the Břeclav 
– Petrovice main line by mid 2004. The parameters of this 
track enable usage of the PENDOLINO fast train as a regu-
lar link between Prague and Ostrava.

•  The optimization of rail transit corridor III in the 
Dětmarovice – Slovakia border section is being completed 
ahead of schedule due to the agreement on increased traffic 
in this direction.

•  The development of Ostrava’s airport in Mošnov 
is receiving continuous support from the Union including 
the improvement of access to and from the airport along 
major routes and regional transport corridors.

•  The basis for waterway connections has been created, 
as far as current interests allow, by the Czech Republic 
and neighbouring Poland.

Regional transport
The Union participated in the preparation and analysis of the 
Concept for Regional Transport Infrastructure Development 
and other projects. In 2001, the Union, together with Czech 
Railways, prepared and implemented the Memorandum for 
Cooperation in Areas of Transport Provision and Development 
of Rail Infrastructure and has been coordinating this project 
since its launch. The Union also drew up the First Amendment 
to the Memorandum which was signed on 7th February 2006 
and has been managing inspection days since then.

The Main Projects implemented according 
to the Memorandum and First Amendment:
•  Modernization and electrification of the track section 

Ostrava-Kunčice – Ostrava main station
•  Modernization and electrification of the track section 

Ostrava-Svinov – Opava East.
•  Complete reconstruction of the Ostrava Svinov railway stati-

on building and terminal.
•  Hastening of the project for optimization of the Moravian- 

Silesian section of rail transit corridor III.
•  Optimization and electrification of the track section Ostrava-

Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín.
•  Connection of a functional rail link between Ostrava’s airport 

in Mošnov to rail transit corridor II and regional transport 
system.

The Union established the tradition of an international trade 
fair of rail technology called Czech Raildays in Ostrava which 
coincided with the international conference CORRIDORS 
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Sdružení založilo tradici mezinárodního veletrhu želez-
niční techniky Czech Raildays v Ostravě u příležitosti 
mezinárodní konference KORIDORY, kterou uspořádalo 
v r. 2000. Dále je partnerem některých projektů zamě-
řených na logistiku, odborné vzdělávání a ve spolupráci 
s Českými drahami také na využití železnice při doprav-
ním napojování průmyslových zón. 

Mezinárodní konference TRANSPORT
Ve dnech 20.–21. listopadu 2007 uspořádalo Sdružení 
jedenáctý ročník mezinárodní konference TRANSPORT, 
která se stala nejvýznamnější akcí tohoto druhu v České 
republice. Záštitu převzala Evropská komise a řada dalších 
institucí a osobností. 
Konference se zúčastnili představitelé okolních států a krajů, 
diplomatických sborů,  ministerstev, vysokých škol a institucí, 
podnikatelé. Součástí konference bylo:
•  Jednání řídící komise EU pro VI. multimodální transevrop-

ský koridor.
•  Jednání pracovní skupiny MD ČR k projektům silniční 

infrastruktury.
•  Odborná výstava a prezentace významných společností 

a projektů.
•  Řada dalších mezistátních jednání a pracovních setkání 

s podnikateli a investory. 

Schváleny byly závěry, které jsou k dispozici. 

Z hlediska širšího působení se Sdružení např. účastnilo 
evropského projektu Adriatic-Baltic Landbridge, zaměře-
ného na upřesnění transevropských dopravních koridorů. 

Rozvoj podnikatelského prostředí 
a Evropská unie

Vstup investorů
Na základě vstupu investora Hyundai do Moravsko-
slezského kraje byla ve spolupráci s Krajskou HK této 
záležitosti věnována soustředěná pozornost. Ke zjedno-
dušení komunikace s korejskými investory pokračovalo 
v prostorách Sdružení samostatné pracoviště p. KIM Jung-
Suna, ředitele projektu internacionalizace podnikání v ČR. 
Jedním z řady konkrétních výsledků byl podpis smlouvy 
mezi VŠB – TU Ostrava, korejskou universitou v Soulu 
a podnikateli o další praktické spolupráci. 

Podpora rozvoje klastrů
Podporou rozvoje klastrů se Sdružení zabývá od r. 2002. 
Je zakladatelem následujících projektů, na jejichž vzniku 
se podílelo i finančně: 
•  Moravskoslezský strojírenský klastr, a.s., který byl 

připravován jako pilotní od r. 2002, založen v r. 2003 
a Sdružením výrazně podporován do konce r. 2005.

•  Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení 
byl připraven a následně založen 10. 8. 2005. 

•  IT Cluster, o.s. (informační technologie) byl připraven 
a následně založen 26. 1. 2006.  

•  Klastr HYDROGEN – CZ, o.s. (vodíkový) byl připraven 
a následně založen 5. 9. 2006. 

•  Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. byl připraven 
a následně založen 19. 9. 2006.  
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organized in 2000. The Union also remains in partnership 
with other projects focused on logistics, specialist education 
and, in conjunction with Czech Railways, the usage of rail 
in transportation requirements for industrial zones.

The International Conference TRANSPORT
On 20th–21st November 2007 the Union coordinated the 11th 
annual International Conference TRANSPORT – the most pres-
tigious event of this type in the Czech Republic. Patrons included 
the European Commission and many other institutions and 
personalities. The conference was attended by representatives 
from many areas such as neighbouring countries and regions, 
diplomatic corps, ministries, universities, institutions and business. 
The conference was composed of the following parts:
•  Discussion led by the EU Supervisory Commission about 

multimodal trans-European corridor VI.
•  Discussion led by the Czech Ministry of Transport about 

the highway infrastructure scheme.
•  Professional exhibitions and presentations of significant com-

panies and projects.
•  A range of many other interstate discussions and business 

meetings with business people and investors.
The outcomes were commended and are at disposal by request.

With a view of broadening its horizons the Union participated 
in the European project regarding the Adriatic-Baltic Land-
bridge, aimed at further defining the trans-European transport 
corridor.

Development of the Business Environment 
and the European Union

Influx of Investors
On account of the investment that Hyundai has made in the 
region, a lot of focus has been placed on this project by the 

Union in collaboration with the Chamber of Commerce. To 
simplify the dealings with the Korean investors, a private office 
was established on the Union’s premises for Mr. KIM Jung-Sun, 
international business project director in the Czech Republic. 
One of many confirmed results was the signing of the contract 
between VŠB–Technical University of Ostrava and a Korean 
University in Seoul as well as other contracts involving business 
people in regards to further practical cooperation. 

Support of Cluster Development
The Union has been supportive of the development of clusters 
since 2002. It is the founder of the following projects in which 
it has also participated financially:
•  The Engineering Cluster – prepared as a pilot in 2002, 

established in 2003 and supported by the Union through 
to the end of 2005.

•  The Moravian-Silesian Timber Cluster – developed and then 
founded 10. 8. 2005.

•  The IT Cluster – developed and then founded 26. 1. 2006.

•  The HYDROGEN-CZ Cluster – developed and then founded 
5. 9. 2006.

•  The Moravian-Silesian Automobile Cluster – developed and 
then founded 19. 9. 2006.

Independently set up:
• Construction Cluster Ostrava
• Association ENVICRACK.

General coordination has been granted accordingly to each 
regional cluster by membership in the Union and relevant 
working groups.
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Dále vznikly samostatně:
• Stavební klastr Ostrava, a.s.
• Družstvo ENVICRACK.

Proto je zajišťována rámcová koordinace všech regionál-
ních klastrů, a to jejich členstvím ve Sdružení a příslušnou 
pracovní skupinou.  

Projekt NÁSKOK
Na Radě Sdružení 8. 3. 2006 byl schválen a finančně 
podpořen regionální projekt NÁSKOK, jehož účelem bylo 
podpořit přípravu projektů a čerpání dotačních prostředků 
EU v rozpočtovém období 2007–2013. V prostorách 
Sdružení bylo ustaveno samostatné pracoviště, jehož 
provoz zajišťuje odborný garant projektu, tj. Hospodářská 
rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s.r.o. 

Investment & Business Forum 
Osmý ročník této významné mezinárodní akce se usku-
tečnil 18.–19. září 2007 pod záštitou předsedy vlá-
dy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, hejtmana 
Moravskoslezského kraje a primátora statutárního města 
Ostravy. Program byl zaměřen na aktuální záležitosti sou-
visející mimo jiné se vstupem zahraničních investorů, řešení 
nedostatku odborníků a prezentací klastrů. Tomu odpovída-
ly i doprovodné akce.  

Regionální kontaktní organizace 
a podpora programů EU
Sdružení pokračovalo v propagační a koordinační činnosti 
s cílem zapojení českých subjektů do evropského programu 
rozvoje vědy a výzkumu se zaměřením na rozvoj inovací, 
atd. Sdružení bylo také pověřeno účastí v Monitorovacím 
výboru ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 

Vánoční trhy
Každoroční akce pro malé a střední podnikatele s komerč-
ním zaměřením byla uspořádána ve dnech 14.–20. 12. 
2007 ve sportovní hale ČEZ Aréna. Sdružení zde zajišťuje 
kompletní organizační a provozní záležitosti.

Hlavní strategické cíle MS kraje
Tento souhrn regionálních priorit byl zpracován Krajskou 
HK a Sdružením v návaznosti na dosavadní vývoj 
a přípravu krajských projektů pro čerpání zdrojů EU 
v období 2007–2013. Jejich přehled je uveden zvlášť. 

Životní prostředí a energetika 

Konference Průmyslová krajina
Čtvrtý ročník odborné konference Průmyslová krajina 
uspořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 
ve spolupráci s dalšími partnery dne 21. 3. 2007. Konference 
byla zaměřena na obnovitelné zdroje, ale i jadernou 
energetiku a využívání brownfields. 

Mezinárodní konference ODPADY 21
Sedmý ročník mezinárodní konference ODPADY 21 byl 
uspořádán ve dnech 15.–16. 5. 2007 s odborným ga-
rantem FITE a.s. Záštitu převzali ministři životního prostředí 
ČR a Slovenska, hejtman MS kraje a ostravský primátor.  
Konference vč. doprovodných akcí proběhla v Ostravě 
v hotelu ATOM. Tento ročník byl zaměřen na vyhodnocení 
a realizaci plánů odpadového hospodářství a na komplex-
ní využívání komunálního odpadu. 

Podpora řešení brownfields
Vzhledem k dosavadnímu málo účinnému postupu řešení 
nevyužitých průmyslových ploch a objektů bylo v Radě 
Sdružení rozhodnuto o vzniku pracovní skupiny Sdružení 
k podpoře zlepšení tohoto stavu. To bylo provedeno 
a zahrnuto do činnosti r. 2008. 
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Project NÁSKOK (Headstart)
The Union Board approved and financially supported the regional 
program NÁSKOK (Headstart) on 8. 3. 2006, the purpose of 
which is to drive project development and attainment of EU grants 
in the budget period 2007–2013. An independent office has 
been operating at the Union’s headquarters which safeguards the 
professional backing of this project, namely Hospodářská rozvo-
jová agentura třinecka, Podnikatelské centrum (Business Centre).

Investment and Business Forum
The eighth year of this important international event was conduc-
ted over two days 18th–19th September 2007 and was patro-
nized by the Czech Prime Minister, the Minister for Industry and 
Trade, the Regional President and the Lord Mayor of Ostrava. 
The programme focused on current events such as the influx of 
foreign investors, the resolution of the lack of specialists avai-
lable in the region as well as a presentation of the Clusters. This 
was accompanied by a variety of interesting events.

Regional Contact Organization 
and EU Programme Support
The Union continued to promote and coordinate the activities 
aimed at linking Czech organizations to the pan-European 
project of scientific research and development with emphasis 
on progress in innovation etc. The Union was also entrusted 
with participation in the Monitoring Committee ROP for the 
Moravian-Silesian Region.

Christmas Markets
This traditional annual event held at the ČEZ Aréna was 
organized on 14th–20th December 2007 and is commercially 
focused on small and medium-sized businesses. The Union 
is solely responsible for the event’s preparation, organization 
and management.

Main Strategies and Aims 
of the Moravian-Silesian Region
This summary of regional priorities was drafted by the Regional 
Chamber of Commerce in conjunction with the Union and 
relates directly to the existing development and preparations 
of regional projects involved in securing EU funds in the period 
2007–2013. An overview is presented separately.

The Environment and Energy Supply

Industrial Landscape
The fourth specialist Industrial Landscape Conference was 
organized by the Union for the Development of the Moravian-
Silesian Region in conjunction with additional partners on 
21. 3. 2007. The conference was focused on renewable energy 
resources as well as nuclear power and the exploitation 
of brownfields.

International Conference on Waste Management 
ODPADY 21
The seventh annual international waste management confe-
rence successfully took place on 15th–16th May 2007 under 
professional sponsorship of FITE, a.s.. Patrons included the 
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Širší komunikace a lidské zdroje

Regionální zpravodaj
Přípravu a širokou distribuci tohoto čtvrtletníku v novém pro-
vedení zajišťuje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje ve spolupráci s Krajskou HK Moravskoslezského 
kraje. Čtvrtletník přináší pravidelné informace o činnosti 
Sdružení, KHK a důležitých událostech v kraji.

Kongres starostů a primátorů MS kraje
Třináctý ročník tohoto tradičního setkání starostů a primátorů 
se zástupci centrálních institucí a vrcholovými představiteli 
krajské samosprávy proběhl 3. května 2007 v Sanatoriích 
Klimkovice. 

Moravskoslezské Dny zdraví
Třinácté Moravskoslezské dny zdraví zorganizoval 
ENVIRONMONTAN, s.r.o., člen Sdružení, za podpory 
Sdružení, 7.–8. prosince 2007 na Výstavišti Černá louka 
pod záštitou Světové zdravotnické organizace

Vánoční koncert
Každoroční akce byla tentokrát uspořádána 12. prosince 2007 
ve spolupráci s agenturou PETARDA PRODUCTION, a.s. 
(člen Sdružení) a pod patronátem monsignora Františka 
Lobkowicze. Součástí bylo poděkování prezidentovi a vice-
prezidentům Sdružení za aktivní  činnost v končícím tříletém 
volebním období. 

Termíny jednání řídících orgánů Sdružení
Shromáždění členů: 11. 4. 2007
Rada Sdružení: 7. 3., 26. 6., 25. 9. a 14. 12. 2007

Dále probíhala jednání Výkonné rady a pracovní komunikace 
s dalšími členy Sdružení. 

Další aktivity a spolupráce
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje se zabývá 
pravidelně řadou dalších činností, které se týkají jeho čle-
nů, schváleného programu a úkolů z toho vyplývajících. 
To je obsaženo v jeho programu, schváleném Shromážděním 
členů a doplňovaném Radou Sdružení. Příkladem je 
spolupráce na ocenění měst a obcí, institucí a společ-
ností s významným přínosem pro MS kraj, což proběhlo 
17. 5. 2007 na Čeladné, a také řada odborných seminářů 
a jiných akcí. 
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Czech and Slovakian Ministers for the Environment, the Regional 
President and the Lord Mayor of Ostrava. The conference 
and accompanying program was held at Hotel ATOM 
in Ostrava. This year’s focus was on the evaluation and imple-
mentation of waste management plans as well as comprehensive 
exploitation of communal waste.

Support for Brownfield Analysis
In view of the current ineffective approach to the analysis 
of abandoned and disused industrial areas and sites, the Union 
Board has decided to create a workgroup to improve the situa-
tion. This task has been included in activities in 2008.

Broader Communication and Human Resources

The Regional Bulletin
The preparation and widespread distribution of this quarterly 
bulletin in its new format is carried out by the Union for the 
Development of the Moravian-Silesian Region in conjunction 
with the Regional Chamber of Commerce. The Bulletin featu-
res regular information of the activities of these organizations 
as well as significant regional events. 

The Congress of Mayors and Lord Mayors 
in the Moravian-Silesian Region
The thirteenth annual meeting for mayors and lord mayors with 
representatives from central institutions and senior representati-
ves from regional administrations was held on 3rd May 2007 
at Klimkovice Sanatorium.

The Moravian-Silesian Health Days
The thirteenth regional Health Days organized by 
ENVIRONMONTAN, s.r.o. – a Union member, was held 
with the help of the Union on 7th–8th December 2007 at the 
Exhibition Centre at Černa Louka and was sponsored by the 
World Health Organization.

The Christmas Concert
This annual event was held on 12th December 2007, in con-
junction with the Union member PETARDA PRODUCTION 
and was celebrated under the patronage of monsignor 
František Lobkowicz. The president and vice-presidents of the 
Union were thanked for their management of the Union’s 
activities at the end of the three-year election period.

Dates for Meetings of the Union’s Governing Bodies
Member’s Assembly: 11. 4. 2007
Union Board meeting: 7. 3., 26. 6., 25. 9. and 14. 12. 2007

Executive Board meetings were also held as well as business 
communication with other Union members.

Other Activities and Collaboration
The Union for the Development of the Moravian-Silesian 
Region is regularly involved in many other activities that concern 
its members, sanctioned programmes and resulting tasks. These 
activities are engaged in the programmes that are authorized 
by the Member’s Assembly and supported by the Board. 
An example is the collaboration involved in the evaluation 
of towns and municipalities, institutions and companies which 
have made a significant contribution to the region, which took 
place on 17th May 2007 in Čeladná. There have been many 
more such events and specialist seminars that have required 
the Union’s involvement.
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ZÁSADY ČINNOSTI SDRUŽENÍ 

A PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2008

Na základě konkrétního vývoje posledních let byly již počátkem roku 1997 ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou definovány hlavní strategické cíle 
a priority na r. 2007–2013 s doporučením směrování podpůrných prostředků EU právě do těchto oblastí. Sdružení pro rozvoj MS kraje se po projednání těchto 
priorit na Shromáždění členů dne 11. 4. 2007 na jejich řešení významně podílelo. Vzhledem k jejich aktuálnosti tak bude i v roce 2008. Patří sem: 
1.  Základní páteřní silniční síť se zaměřením na dobudování silnic I/11–I/57, s důrazem k urychlení kapacitního napojení na Slovensko a Polsko.
2.  Základní páteřní železniční síť se zaměřením na optimalizaci III. tranzit. železničního koridoru v úseku Dětmarovice–Slovensko a další významné traťové 

úseky. 
3.  Funkční regionální dopravní systém a logistika s aktualizací platné koncepce rozvoje dopravní infrastruktury kraje a řešením regionálního logistického generelu.
4.  Lidské zdroje, věda, výzkum a vývoj se zaměřením na vhodnou strukturu lidských zdrojů pro podnikatele.
5.  Lidské zdroje, věda, výzkum a vývoj se zaměřením na růst potenciálu vědecko-výzkumné základny v kraji s krajskou, celostátní i evropskou působností.
6.  Životní prostředí se zaměřením na komplexní řešení odpadového hospodářství včetně integrovaného systému nakládání s odpady a jeho energetického 

využití. 
7.  Životní prostředí se zaměřením na odstranění starých ekologických zátěží a intenzivní využití k tomu určených finančních prostředků. 
8.  Rozvoj venkova se zaměřením na služby, cestovní ruch, kongresovou turistiku, agroturistiku a rozvoj přeshraniční spolupráce.

V průběhu r. 2007 přitom byly definovány limitující faktory rozvoje kraje, na které je nutné zaměřit zvýšenou pozornost, tj. především:
• Pomalé řešení zásadních infrastrukturních problémů ve východozápadním směru.
• Vznikající nerovnováha energetických zdrojů a potřeb, nedostatečná kapacita sítí. 
• Prohlubující se nedostatek odborníků bez potřebných systémových změn. 
• Zhoršující se stav ovzduší vyžadující komplexní pohled na jeho příčiny a důsledky.

Mezi další témata, kterými se Sdružení bude v roce 2008 zabývat, také patří: 
• Zlepšení konkrétního řešení a využití brownfields v kraji. 
• Podpora vzniku společného vědeckovýzkumného centra s inovačním využitím. 
• Vhodné zastoupení hospodářské sféry MS kraje v Radě vlády pro vědu a výzkum.
• Podpora statutu Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava a vznik Fakulty medicínských studií. 

Moravskoslezský kraj se v současnosti výrazně rozvíjí. To je dáno např.: 
– zvyšováním výkonnosti průmyslu po jeho restrukturalizačním období, 
– realizací dlouhodobě připravovaných a zásadních infrastrukturních projektů, 
– vstupem strategického investora Hyundai a investorů dalších v posledních letech.
Jeho další rozvoj je proto potřebné koordinovat koncepčně, v podstatných souvislostech a ku prospěchu všech, kteří se na něm podílejí. 

Významné akce Sdružení v roce 2008
Průmyslová krajina
Odborná konference, zaměřená na vliv průmyslové činnosti a energetiky na životní prostředí.
18. března 2008

ODPADY 21
Mezinárodní konference ke koncepcím, legislativě, novým technologiím a investicím v odpadovém hospodářství středoevropských zemí.
21.–22. dubna 2008 

Kongres starostů a primátorů
Kongres celokrajského rozsahu, zaměřený na pomoc samosprávám měst a obcí při řešení konkrétních problémů. 
15. května 2008 

TRANSPORT
Mezinárodní konference k řešení dopravní infrastruktury, obslužnosti, logistiky a systémů v evropském kontextu. 
23.–24. září 2008 

Investment & Business Forum
Mezinárodní konference k vytváření podmínek pro vstup investorů a rozvoj podnikání v kraji. 
30. září–1. října 2008 

Region pro sebe
Vánoční koncert, jehož cílem je podpořit spolupráci regionálních subjektů i neformálním a společenským způsobem.
prosinec 2008 
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In view of the specific development in the years since 1997, in cooperation with the Regional Chamber of Commerce, the main strategic goals and priorities 
have been defined for the years 2007–2013 with the recommendation to support the acquirement of EU funds in these areas. The Union for the Development 
of the Moravian-Silesian Region was heavily involved in analyzing these priorities during negotiations with the Member’s Assembly on 11th April 2007. These 
following priorities remain the same in 2008:
1.  The major road artery network, focusing on the completion of highway I/11–I/57 with emphasis on the hastening of high-capacity links with Slovakia and Poland.
2. The major rail network, focusing on the optimization of rail transit corridor III in the Dětmarovice–Slovensko section and other important track sections.
3.  A functional regional transport system and logistics with a current valid concept of regional transport infrastructural development and analysis of regional 

logistics in general.
4. Human resources, science, research and development focusing on advantageous human resource structures for business. 
5. Human resources, science, research and development focusing on a growth of potential in the scientific-research sphere with regional, national and European scope.
6. The environment, focusing on a complete analysis of waste management including an integrated waste disposal system and its energy exploitation.
7. The environment, focusing on removal of historical ecological stress factors and the intensive use of designated financial resources to achieve this goal.
8. The development of the countryside, focusing on services, tourism, business tourism, agro-tourism and the expansion of interstate collaboration.

During 2007, some limiting factors for regional development were defined which must be allocated a higher priority. These are above all:
• The slow resolution of fundamental infrastructural transport problems in an east-west direction.
• The increased instability between energy resources and requirements and the insufficiency of network capacity.
• The worsening lack of specialists with the necessary changes yet to be initiated in the system to counteract this trend. 
• The deteriorating condition of the atmosphere requiring complex examination of the causes and effects.

Among other topics, the Union will be occupied with some of the following in 2008:
• Improvement of specific solutions and uses of brownfields in the region.
• Support for the establishment of a joint scientific/research centre with innovative utilization.
• Suitable representation of the economic sphere of the Moravian-Silesian Region in the Government Board for science and research.
• Support for the status of the Faculty Hospital and Health Centre in Ostrava and the establishment of a Faculty for medical studies.

The Moravian-Silesian Region is developing dramatically at present especially in the following areas:
– The increase of industrial efficiency after its period of restructuralization.
– The implementation of well prepared and significant infrastructural projects.
– The influx of a range of strategic investors, importantly Hyundai.
For further development a conceptual and coherent coordination is therefore essential for the benefit of every participant.

Important events in the Union Calendar in 2008
Industrial Landscape
A professional conference focusing on influences of industrial activity and energy supply on the environment. 
18th March 2008

ODPADY 21 (Waste Management)
An international conference on the concepts of waste management, new technology, investment in waste management in Central Europe and relevant legislature. 
21st–22nd April 2008

Congress of Mayors and Lord Mayors
A conference encompassing the entire region that focuses on assisting municipal governments in resolving specific problems. 
15th May 2008

TRANSPORT
An international conference for analysis of transport infrastructure, service, logistics and European systems in general. 
23rd–24th September 2008

Investment and Business Forum
An international conference on the creation of conditions for the influx of investors and the expansion of business in the region. 
30th September–1st October 2008

Your Region
A Christmas concert to support cooperation among regional players in an informal and friendly manner.
December 2008

THE PRINCIPLES OF UNION ACTIVITIES 

AND EVENTS PLANNED FOR 2008
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ROZVAHA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Rozvaha (v tis. Kč)

2005 2006 2007
Aktiva 13 398 12 779 12 454

Stálá aktiva 554 681 420
Dlouhodobý majetek 534 661 400
Dlouhodobý finanční majetek 20 20 20

Oběžná aktiva 12 864 12 118 12 054
Zásoby 0 0
Pohledávky 2 014 3 296 746
Krátkodobý finanční majetek 10 764 8 758 11 256
Přechodné účty aktivní 86 64 52

Pasiva 13 398 12 779 12 454
Vlastní zdroje 11 209 11 365 11 376

Vlastní jmění 287 287 287
Fondy 1 716 1 716 1 716
Nerozdělený zisk minulých let 8 942 9 362 9 373
Hospodářský výsledek 264 156 11

Cizí zdroje 2 189 1 414 1 078
Krátkodobé závazky 1 572 1 164 1 058
Přechodné účty pasivní 617 250 20

Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)

2005 2006 2007
Činnost hlavní hospod. celkem hlavní hospod. celkem hlavní hospod. celkem
Náklady 6 915 7 363 14 278  6 277 8 538 14 815  6 259 9 092 15 351
Materiál a energie 172 204 376 163 240 403 68 190 258
Nakupované služby 3 704 4 553 8 257 3 477 5 577 9 054 4 121 5 622 9 743
Mzdové náklady 2 125 1 697 3 822 1 813 1 715 3 528 1 298 2 172 3 470
Soc. pojištění a soc. nákl. 704 632 1 336 644 660 1 304 488 824 1 312
Ostatní daně, poplatky 
a kurz. ztráty 4 4 8 3 5 8 4 2 6

Ostatní náklady a odpis 
nedobytné pohl. 99 170 269 50 161 211 152 84 236

Odpisy 77 103 180 94 177 271 67 194 261
Příspěvky a oprav. položky 30 0 30 33 3 36 61 4 65

Výnosy 6 947 7 763 14 710 6 344 8 627 14 971 6 040 9 349 15 389
Výnosy z vlastních činností 501 7 030 7 531 1 279 7 454 8 733 2 335 8 357 10 692
Ostatní výnosy, úroky, 
kurzové zisky 82 115 197 47 89 136 348 96 444

Tržby z prodeje majetku 14 18 32 100 188 288 0 0 0
Členské příspěvky 2 508 0 2 508 2 808 0 2 808 3 106 0 3 106
Provozní dotace 3 842 600 4 442 2 110 896 3 006 251 896 1 147

Daň z příjmů 71 97 168 0 0 0 7 20 27
Náklady vč. daně z příjmů 6 986 7 460 14 446 6 277 8 538 14 815 6 266 9 112 15 378
Hosp. výsledek po zdanění -39 303 264 67 89 156 -226 237 11
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Balance Sheet (thousands CZK)

2005 2006 2007
Assets 13,398 12,779 12,454

Fixed Assets 554 681 420
Tangible and intangible assets 534 661 400
Long term investments 20 20 20

Current Assets 12,864 12,118 12,054
Inventories 0 0
Receivables 2,014 3,296 746
Financial Assets 10,764 8,758 11,256
Accruals and Deferrals 86 64 52

Liabilities 13,398 12,779 12,454
Equity 11,209 11,365 11,376

Common Stock 287 287 287
Reserves 1,716 1,716 1,716
Retained Profits 8,942 9,362 9,373
Profit and Loss 264 156 11

Liabilities 2,189 1,414 1,078
Short-term Liabilities 1,572 1,164 1,058
Accruals and Deferrals 617 250 20

Profi t and Loss Statement (thousands CZK)

2005 2006 2007
Activity Principal Additional Total Principal Additional Total Principal Additional Total
Costs 6,915 7,363 14,278 6,277 8,538 14,815 6,259 9,092 15,351
Raw Materials and Consumables 172 204 376 163 240 403 68 190 258
Services 3,704 4,553 8,257 3,477 5,577 9,054 4,121 5,622 9,743
Wages and Salaries 2,125 1,697 3,822 1,813 1,715 3,528 1,298 2,172 3,470

Social Insurance 
and Other Social Costs 704 632 1,336 644 660 1,304 488 824 1,312

Other Taxes, Charges 
and Exchange Rate Differences 4 4 8 3 5 8 4 2 6

Other Costs and Uncollectable 
Receivables Written Off 99 170 269 50 161 211 152 84 236

Depreciation 77 103 180 94 177 271 67 194 261
Contributions and Adjusting Entries 30 0 30 33 3 36 61 4 65

Revenues 6,947 7,763 14,710 6,344 8,627 14,971 6,040 9,349 15,389
Revenues from Own Activities 501 7,030 7,531 1,279 7,454 8,733 2,335 8,357 10,692

Other Revenues, Interest, Exchange 
Rate Profits 82 115 197 47 89 136 348 96 444

Revues from Sale of Property 14 18 32 100 188 288 0 0 0
Member Contributions 2,508 0 2,508 2,808 0 2,808 3,106 0 3,106
Operational Grant 3,842 600 4,442 2,110 896 3,006 251 896 1,147

Tax on Profit 71 97 168 0 0 0 7 20 27
Costs Including Tax 6,986 7,460 14,446 6,277 8,538 14,815 6,266 9,112 15,378
Profit or Loss After Tax -39 303 264 67 89 156 -226 237 11

BALANCE SHEET

PROFIT AND LOSS STATEMENT 
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Na základě provedeného ověření účetní závěrky za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 Revizní komise konstatuje:

Účetní závěrka Sdružení pro rozvoj MS kraje za rok 2007 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 2007 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 2007 BEZ VÝHRAD.

V Ostravě dne 10. 3. 2008

VÝROK REVIZNÍ KOMISE

A STATISTIKY

Přehled o počtu členů Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Poradenství 
a finance 12 %

Vzdělávání 
a výzkum 14 %

Služby 29 %
Průmysl 15 %

Regionální
a obecní 
instituce 13 %

Distribuční
společnosti 5 %

Rozdělení členů Sdružení podle sektorů (každý člen má stejnou váhu)

88 

81 

70 

79 
76 

84 

95 

117 

60

80

100

120

140

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

137

Stavebnictví 12 %
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Based on the authentication of the financial statements for the period 1. 1. 2007 to 31. 12. 2007, the Auditing Committee can declare:

The financial statements of the Union for 2007 were compiled pursuant to the Law on Accounting 563/91 Coll., and Edict No., 504/2002 
Coll., and according to Czech Accounting Standards for accounting units, which have been established for non profit purposes No. 401 
– 413. Accounting Standards determine the chart of accounts, accounting procedure, organizing the entries of the financial statements 
and defining the content of entries for non-profit organizations.
The financial statements for 2007 present an accurate picture of company assets, liabilities, equity capital, the financial situation 
and the results for the period in question.
The Auditing Committee therefore proposes that the financial statements for the year 2007 be approved WITHOUT RESERVATION.

In Ostrava 10th March 2008

STATEMENT FROM THE AUDITING COMMITTEE 

AND STATISTICS

Overview of Membership of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Consultancy and 
Finance 12 %

Education and 
Research 14 %

Services 29 %
Industry 15 %

Regional and Local 
Institutions 13 %

Transport 5 %

Division of the Union Members into Sectors (each member is equally important)

88 

81 

70 

79 
76 

84 

95 

117 

60

80

100

120

140

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

137

Construction 12 %
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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.
AHOL – Vyšší odborná škola o. p. s.
AHRA-Consulting, s. r. o.
AIESEC Ostrava
AK 1324, s. r. o.
ANATAS, s. r. o.
ArcelorMittal Ostrava a. s.
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. 
COPY STAR, s. r. o. 
CZECH INTERNATIONAL, a. s.
ČECH-ENGINEERING, a. s. 
Česká televize, Televizní studio Ostrava 
České dráhy, a. s.
ČESMAD BOHEMIA
ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
ČEZ Logistika, s. r. o.
ČKD VAGONKA, a. s. 
ČSOB a. s. – regionální pobočka pro korporátní klientelu Ostrava
Dalkia Česká republika, a.s. 
DEV COMPANY, spol. s r. o.
DIAMO, státní podnik - odštěpný závod ODRA
Do & Do ORLOVÁ družstvo umělců
Dopravní podnik Ostrava a. s.
Dopravní projektování, spol. s r. o. 
Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r. o. 
Družstvo ENVICRACK
DTO CZ, 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 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.
Geofin, a. s.
GLEISS LUTZ v. o. s.
GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o.
Havel & Holásek s. r. o., advokátní kancelář
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
Jazykové centrum SVĚT s. r. o.

JUNIOR COLLEGE LAROS OSTRAVA, s.r.o. 
JÄKL Karviná, a. s.
KANIA spol. s r. o.
Kerberos Trade, s. r. o.
Klastr HYDROGEN-CZ, o. s.
Kofola a. s. 
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Krnovské opravny a strojírny, s. r. o. 
Letiště Ostrava, a. s. 
Město Bohumín
Město Třinec
Městské inženýrské sítě Studénka, a. s.
MONT Karviná a. s.
MONTANEX a. s.
Moravskoslezský automobilový klastr, o. s.
Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení
Moravskoslezský strojírenský klastr, o. s.
MVV Energie CZ s. r. o.
ODS-Dopravní stavby Ostrava, a. s.
OKD, a. s.
ORCO PROPERTY GROUP, 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. 
PST Ostrava, a. s.
PULARY, s. r. o.
RAYNET s. r. o.
Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci 
REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o. s.
REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, zdravotní pojišťovna
ROTARY CLUB OSTRAVA INTERNATIONAL
RPG RE Management s. r. o.
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. 
Skanska CZ a. s. – Divize Pozemní stavitelství Morava
Slezská univerzita 
Slůně – svět jazyků, s. r. o.
Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o., Ostrava-Hrabůvka
Specialist Service, s. r. o.
SPOLEČENSTVÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ Moravy a Slezska
Statutární město Ostrava 
Stavební klastr Ostrava, o. s.
Středisko volného času Korunka, příspěvková organizace
Střední odborná škola dopravní a střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice
Střední průmyslová škola – Technikum Przemyslowe
SUDOP BRNO, spol. s r. o.
Svaz českých a moravských výrobních družstev, regionální pracoviště Ostrava
Svazek měst a obcí okresu Karviná 
TCHAS, spol. s r.o. 
Tebodin Czech Republic, s. r. o.

ČLENOVÉ SDRUŽENÍ

MEMBERSHIP OF THE UNION



Realization: FLECK reprografické studio s. r. o.

Technoprojekt, a. s.
TPA Horwath Notia Tax s. r. o.
Trenkwalder KAPPA people a. s.
Třinecké železárny, a. s. 
UDI MORAVA s. r. o.
UNIHOST - Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR
VADEMECUM BOHEMIAE, s. r. o.
VAE, a. s. 
van Gansewinkel, a. s.
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. 



Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje / The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Czech Republic

www.msunion.cz      msunion@msunion.cz
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