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Název:
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Sídlo:
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 00576310 DIČ: CZ00576310  

Datum vzniku: 
8. 11. 1990 pod názvem Severomoravská hospodářská unie

Právní forma: 
Zájmové sdružení právnických osob založené ve smyslu §§ 20f – 20j  
občanského zákoníku, zapsané v registru zájmových sdružení vedeném 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pod registračním číslem              
R 125/O3.

Předmět činnosti:
Prosazování oprávněných zájmů členů Sdružení, zejména těch zájmů, které 
jsou společné a jsou v souladu s rozvojovou strategií Moravskoslezského 
kraje.

Součinnost při přípravě, aktualizacích a realizaci rozvojové strategie 
Moravskoslezského kraje v podmínkách Evropské unie, zejména v oblas- 
tech ekonomického rozvoje, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, 
vzdělávaní a lidských zdrojů.

Podíl na tvorbě a řešení úkolů souvisejících s přípravou, aktualizacemi           
a realizací rozvojové strategie kraje, tj. na opatřeních, projektech a sou- 
visejících dokumentech.

Návrhy, příprava a realizace podpůrných akcí ve prospěch plnění poslání 
Sdružení, rámcová koordinace dalších regionálních aktivit.

Základní údaje Basic Date
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Name:
The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Registered O�ce:
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Reg. No.: 00576310  VAT Reg. No.: CZ00576310  

Foundation:
November 8, 1990, under the former name the North Moravian Economic 
Union.

Legal Form:
Special-interest association of legal persons, registered pursuant to the 
provisions of the Art. 20f – 20j of the Civil Code, entered in the Register of 
Interest Associations kept by the Regional O�ce of the Moravian-Silesian 
Region under the Reg. No. R 125/O3.

Subject of Activities:
Enforcement of justi�ed interests of Union members, namely the joint 
interests complying with the development strategy of the Moravian-Silesian 
Region. Cooperation on preparation, updating and implementation of the 
Development Strategy of the Moravian-Silesian Region in the conditions of 
the European Union, namely in the areas of economic development, environ- 
ment, development of infrastructure, education and human resources.

Participation in creation and solution of tasks related to preparation, up- 
dating and implementation of the Development Strategy of the Moravian- 
-Silesian Region, i.e. in actions, projects and related documentation. 

Drafting, preparation and implementation of supporting events for the be- 
ne�t of the Union’s mission, general coordination of other regional activities.



Každý uplynulý rok je svým způsobem speci�cký, mimořádně náročný, 
mnohdy i krizový. Pokusme se na vše podívat jinak, hledejme v minulosti 
pozitivum a poučení pro budoucnost, pokusme se nešířit „blbou náladu“      
a sebemrskačství, které nám mnohem víc škodí, než prospívá. Ano, pro- 
jevuje se řada negativních jevů, které nás trápí nejen v osobním životě, ale   
i ve společnosti jako celku, jak ve veřejném sektoru, tak i sektoru privátním, 
včetně sektoru podnikatelského. Máme dvě možnosti. Buď se nám tyto 
negativní jevy podaří odstranit, nebo se s nimi musíme naučit žít. 
Rozhodně nestojí za to, aby nám to kazilo život.

Jedním z velkých problémů současné epochy, mám 
na mysli období od roku 1989, je umění naslouchat          
a vnímat názory jiných, kteří mají osobní a praktické 
zkušenosti a dovedou uplatňovat vlastní „selský ro- 
zum“. Konkrétně mám na mysli názory podnikatelské 
sféry a jejích přestavitelů, které není politická sféra 
ochotna vyslyšet, protože má svůj vlastní neomylný 
názor. 

Pro názornost je možno uvést řadu příkladů. Před 
mnoha lety podnikatelský sektor poukazoval na 
nedostatek technicky zdatných odborníků, prakticky 
od řemeslníků po špičkové techniky, vývojáře a vý- 
zkumníky. Tehdejší ministryně školství veřejně pro- 
hlašovala, že řemeslníky nikdo nepotřebuje a u vyso- 
koškoláků je jedno, jaký obor studují, mohou se 
přece rekvali�kovat.

Dalším příkladem je problém obnovitelných zdrojů elektrické energie, 
zejména fotovoltaických. Podnikatelské reprezentace, ale i naše Sdružení 
poukazovalo na špatně nastavené výkupní ceny, že tento stav bude jednou 
likvidační jak pro občanskou sféru, tak pro podnikatelský sektor. Ceny 
obnovitelných zdrojů se vymkly politikům z ruky a dnes si s tím problémem 
nikdo neví rady.

Obdobných příkladů je celá řada, všechny ve své podstatě poškozují naše 
občany a snižují konkurenceschopnost našeho podnikatelského sektoru, 
přitom zcela zbytečně.

Podnikatelským uskupením, včetně našeho Sdružení pro rozvoj Moravsko- 
slezského kraje, není lhostejný stav věcí veřejných, ani konkurence- 
schopnost nejen našich členů, ale i celého podnikatelského sektoru. Na 
srdci nám také leží životní úroveň občanů, samozřejmě i našich za- 
městnanců.

Poslání našeho Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je zcela 
obsaženo v jeho názvu. Je otázka, jak toto poslání dokážeme naplňovat. 
Dle mého názoru se nám díky aktivním členům Sdružení, díky partnerské 
spolupráci s ostatními uskupeními, zejména pak s Krajskou hospodářskou 
komorou MSK, a v partnerství s krajskou politickou reprezentací, řada věcí 
daří. To, že někdy máme odlišný názor, není na škodu věci, ba naopak. 
Pozitivní kritika dokázala s řadou věcí pohnout k lepšímu.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kterým není další osud našeho kraje 
lhostejný a podílejí se na tolik potřebných změnách, ať vlastním přičiněním 
nebo jen členstvím ve Sdružení pro rozvoj MSK. Pevně věřím, že v za- 
počatém úsilí nepolevíme, a že i nadále budeme přispívat k odstranění, 
nebo alespoň ke zmenšení aktuálních nedostatků, jako je například kvalita 
ovzduší, nebo že dokážeme v dlouhodobém horizontu let 2025 – 2030         
v Moravskoslezském kraji vytvářet podmínky pro spokojený život 
budoucích generací, zejména mladých schopných lidí. Věřím, že to 
společně dokážeme!

Ing. Pavel Bartoš

Each elapsed year has its own speci�c uniqueness, extraordinary demands 
and frequently also crises. But let us take a di�erent perspective, let us look 
into the past for the positives and knowledge for the future, let us try not to 
spread the “bad mood” or self-accusations that do more harm than good. 
Yes, there are many negative phenomena worrying us not only in private 
lives but also as a society in general, in public and also private sectors, 
including the entrepreneurial sector.  We have two options, either to 
remove them or to learn how to live with them. It is de�nitely not worth 

ruining our lives. 

One of the great problems of the current era, and           
I mean the period since 1989, is the art of listening and 
perceiving opinions of others that have personal and 
practical experience and know how to use their own 
“common sense”.  In particular, I mean opinions of          
a business sector and its representatives, to which the 
political sector is not willing to listen as it has its own 
infallible opinions.

There are many speci�c examples. Many years ago the 
business sector pointed out the lack of technically 
skilled specialists, practically from foremen to top 
engineers, designers and researchers. The former mini- 
ster of education publicly declared that no one needs 
foremen and that it does not matter what major are 
university students studying as they may take 
re-quali�cation courses. 

Another example is the problems of renewable resources of electric power, 
namely the photovoltaic. Business representation, but also our Union 
pointed out the wrongfully set purchase prices stating that this condition 
will once be liquidating for the civil and also the business sectors. Prices of 
renewable resources got out of the hands of the politicians and today no 
one knows how to handle the problem.

There are many other similar examples, all of them entirely unnecessarily 
damage our citizens and reduce competitiveness of our business sectors. 
Business groupings, including our Union for the Development of the 
Moravian-Silesian Region, are not indi�erent to such a condition of public 
a�airs and the competitiveness of not only our members but also the 
entire business sector. We are interested also in the standard of living of the 
citizens and of course our employees. 

The Mission of our Union for the Development of the Moravian-Silesian 
Region is in its entirety expressed by its name. The question is how we can 
ful�ll the mission. In my opinion, thanks to active members of the Union, 
thanks to the partnership cooperation with other groupings, namely the 
Regional Chamber of Commerce of the MS Region and in the partnership 
with the regional political representation, we are successful in achieving 
many things. The fact that sometimes we have a di�erent opinion is not to 
the detriment of the matter; on the contrary a positive criticism has already 
moved many things for the better.

In conclusion please allow me to thank to all of those, who are not 
indi�erent to the fate of our region and who participate in the so needed 
changes, either of their own or only as members of the Union for the 
Development of the MS region. I strongly believe that we will continue in 
the commenced work, contribute to removal, or at least reduction, of the 
current de�ciencies, such as air cleanness, or that in the long-term horizon 
of 2025 – 2030 we will be at least able to create conditions for content 
living of future generations, namely young and skilled people, in the 
Moravian-Silesian Region. I believe that together we can do it!

Ing. Pavel Bartoš

Úvodní slovo Introduction
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Orgány Sdružení:
 Shromáždění členů je nejvyšším orgánem Sdružení, je svoláváno Radou 

nejméně jednou ročně.
 Rada je kolektivním statutárním orgánem složeným z členů Sdružení, 

který řídí činnost Sdružení. Má 21 členů, které volí na tříleté období Shro- 
máždění členů. Rada ze svého středu volí prezidenta a viceprezidenty.

 Výkonná rada je tvořena prezidentem a šesti viceprezidenty, její pravo- 
moci určuje svým usnesením Rada.

 Revizní komise provádí kontrolu vedení účtů a hospodaření Sdružení. 
Komise je pětičlenná a  je volena z členů Sdružení Shromážděním členů. 
Komise si ze svého středu volí předsedu. 

Složení Rady Sdružení: 
 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 
 ArcelorMittal Ostrava a.s. 
 Beskydská stavební, a.s. (do 11. 6. 2012)
 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 
 Biocel Paskov a.s.
 Dalkia Česká republika, a.s. 
 Dopravní projektování, spol. s r.o. (od 11. 6. 2012)
 FITE a.s.
 Geo�n, a.s. (do 11. 12. 2012)
 Havel, Holásek & Partners, s.r.o. 
 HRAT, s.r.o.
 Město Studénka (od 11. 6. 2012)
 OKD, a.s.
 Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje 
 Ridera a.s.
 RPG RE Management s.r.o.
 RWE Distribuční služby, s.r.o. (do 6. 3. 2012)
 Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 
 Statutární město Ostrava 
 ŠKODA VAGONKA a.s.
 Technoprojekt, a.s.
 Třinecké železárny, a.s.
 VOKD, a.s. (od 11. 12. 2012)
 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Výkonný aparát Sdružení
Ing. Miroslav Fabian – do 31. 3. 2012 generální ředitel 

Ing. Pavel Santarius, Ph.D. – od 1. 4. 2012 pověřen výkonem funkce 
generálního ředitele, do 31. 3. 2012 projektový manažer, zástupce 
generálního ředitele ve věcech projektových  

p. Ludmila Fojtíková – sekretariát

p. Eva Haráčová – sekretariát

Ing. Svatava Blažková – ekonom, zástupce generálního ředitele ve věcech 
ekonomiky, ISO a komunikace

Složení Výkonné rady Sdružení
Prezident Sdružení:
Ing. Pavel Bartoš 
FITE a.s., předseda představenstva společnosti

Viceprezidenti Sdružení:
Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
Třinecké železárny, a.s., člen dozorčí rady společnosti 

Ing. Václav Daněk
Ridera a.s., předseda Správní rady společnosti 

Dr. Ing. Ján Fabián 
OKD, a.s., místopředseda představenstva společnosti 

Ing. Ivo Klimša 
Biocel Paskov, a.s., předseda představenstva společnosti 

Ing. Pavel Vítek (do 11. 6. 2012)
Beskydská stavební, a.s., předseda dozorčí rady

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, rektor školy

Čestným prezidentem Sdružení pro rozvoj MSK in memoriam je
prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.

Složení Revizní komise Sdružení
Předsedkyně komise:
Ing. Pavla Čmuchová, MBA
POE EDUCO, spol. s r.o., jednatelka společnosti 

Členové komise:
Ing. Radek Pav
ERNST&YOUNG, s.r.o., ředitel pobočky Ostrava  

Ing. Ladislav Bojko
FITE a.s., místopředseda představenstva společnosti

Mgr. Zdeněk Karásek 
RPIC – ViP, s.r.o., jednatel společnosti 

Ing. Bc. Ladislav Vašek
Technoprojekt, a.s., personální a �nanční ředitel společnosti 

RNDr. Jan Beneš – projektový manažer

Ing. Petr Czekaj – projektový manažer

Ing. František Kopecký – projektový manažer (do 31. 3. 2012)

Ing. Jiří Tomčík – projektový manažer

Na dobu trvání projektu Zaměstnaný a vzdělaný Moravskoslezský kraj 
uzavřen k 1. 10. 2012 pracovní nebo mimopracovní poměr s 15 experty.  

Orgány Sdružení
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Union’s Bodies:
 the Assembly of Members is the highest Union’s body and is being 

convened by the Board at least once a year.
 the Board is a collective statutory body managing the Union’s activities 

and consisting of its members. The Board has 21 members elected by 
the Assembly of Members for the period of three years. The Board elects 
the President and Vice-presidents from its ranks.

 the Executive Board is formed by the President and six Vice-presidents 
and its powers are stipulated by the Board’s resolution.

 the Auditing Committee audits the Union’s bookkeeping and manage- 
ment. The Committee has �ve members and it is being elected from the 
Union members by the Assembly of Members. The Committee elects the 
President from its ranks.

Composition of the Board:  
 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 
 ArcelorMittal Ostrava a.s. 
 Beskydská stavební, a.s. (till 11. 6. 2012)
 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 
 Biocel Paskov a.s.
 Dalkia Česká republika, a.s. 
 Dopravní projektování, spol. s r.o. (since 11. 6. 2012)
 FITE a.s.
 Geo�n, a.s. (till 11.12.2012)
 Havel, Holásek & Partners, s.r.o. 
 HRAT, s.r.o. 
 the Town of Studénka (since 11. 6. 2012) 
 OKD, a.s.
 The Regional Council of the Trade Union of the Moravian-Silesian Region 

belonging to the Czech-Moravian Confederation of Trade Unions
 Ridera a.s.
 RPG RE Management s.r.o. 
 RWE Distribuční služby, s.r.o. (till 6. 3. 2012) 
 the Union for the Road I/11-I/57 Construction
 the Statutory Town of Ostrava 
 ŠKODA VAGONKA a.s. 
 Technoprojekt, a.s. 
 Třinecké železárny, a.s.
 VOKD, a.s. (since 11. 12. 2012)
 VŠB  - Technická University of Ostrava

The Executive Apparatus of the Union
Ing. Miroslav Fabian – till 31. 3. 2012 General Manager

Ing. Pavel Santarius, Ph.D. – since  April 1, 2012 with delegated powers of 
the General Manager, till March 31, 2012 Project Manager, Deputy General 
Manager for Projects  

Ms. Ludmila Fojtíková – secretary

Ms. Eva Haráčová – secretary

Ing. Svatava Blažková – Economist, Deputy General Manager for Economy, 
ISO and Communications

Composition of the Executive Board 
President of the Union:
Ing. Pavel Bartoš 
FITE a.s., Chairman of the Board of Directors

Vice-presidents of the Union:
Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
Třinecké železárny, a.s., Member of the Supervisory Board  

Ing. Václav Daněk
Ridera a.s., Chairman of the Management Board 

Dr. Ing. Ján Fabián 
OKD, a.s., Vice-chairman of the Board of Directors  

Ing. Ivo Klimša 
Biocel Paskov, a.s., Chairman of the Board of Directors  

Ing. Pavel Vítek (till 11. 6. 2012)
Beskydská stavební, a. s., Chairman of the Supervisory Board

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 
VŠB – Technical University of Ostrava, Rector

The Honorary President of the Union for the Development of the MS Region 
in memoriam is prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.

Composition of the Auditing Committee of the Union
Chairperson of the Committee:
Ing. Pavla Čmuchová, MBA
POE EDUCO, spol. s r.o., Company Executive Director  

Members of the Committee:
Ing. Radek Pav
ERNST&YOUNG, s.r.o., Ostrava Branch Director    

Ing. Ladislav Bojko
FITE a.s., Vice-chairman of the Board of Directors 

Mgr. Zdeněk Karásek 
RPIC – ViP, s.r.o., Company Executive Director  
Ing. Bc. Ladislav Vašek
Technoprojekt, a.s., HR and Finance Director  

RNDr. Jan Beneš – Project Manager
Ing. Petr Czekaj – Project Manager
Ing. František Kopecký – Project Manager (till 31. 3. 2012)
Ing. Jiří Tomčík – Project Manager

As of October 1, 2012 employment or work agreements were signed with 
15 experts for the period of the Employed and Educated Moravian-Silesian 
Region Project.

Union’s Bodies
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1.   .A.S.A., spol. s r.o., provozovna Ostrava
2.   5 POINTS GROUP a.s.
3.   ACCOUNT MORAVA s.r.o.
4.   Agentura ERFA s.r.o., reklamní a vzdělávací agentura
5.   Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
6.   AGROS spol. s r.o.
7.   AHA TRADING s.r.o.
8.   AHOL - Vyšší odborná škola, o.p.s.
9.   AHOL - Střední odborná škola, s.r.o

10.   AHRA - Consulting, s.r.o.
11.   AIESEC OSTRAVA
12.   AK 1324, s.r.o.
13.   apollo LED s.r.o.
14.   ArcelorMittal Ostrava a.s.
15.   ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
16.   Asociace turistických regionů České republiky (ATUR-CZ)
17.   AUTO Heller s.r.o.                                                                                      
18.   BEST OSTRAVA, s.r.o.
19.   Bezpečnostně technologický klastr, o.s.
20.   Biocel Paskov a.s.
21.   CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.
22.   Clarion Congres Hotel Ostrava 
23.   COPY STAR, s.r.o.
24.   Crest Communications Ostrava s.r.o.
25.   CZECH INTERNATIONAL, a.s.
26.   ČAPEK - WinDUO, s.r.o.
27.   ČD Cargo a.s.                                                                                                 
28.   ČECH-ENGINEERING, a. s.
29.   Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s. (CZ-TPIS)
30.   Česká televize, Televizní studio Ostrava
31.   České dráhy, a.s.
32.   České plavební a vodocestné sdružení
33.   Česko-polská obchodní komora
34.   ČESMAD BOHEMIA
35.   ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
36.   ČEZ  Logistika, s.r.o.
37.   Dalkia Česká republika, a.s..
38.   DEV COMPANY, spol. s r.o.
39.   DIAMO, státní podnik - odštěpný závod ODRA
40.   Do & Do  ORLOVÁ družstvo umělců

Členskou základnu tvořilo k 31. 12. 2012 celkem 160 členů. / As of December 31, 2012 the membership base consisted of 160 members in total.

Struktura členské základny podle odvětví / Membership base structure per sectors   

Seznam členů Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2012 
The List of Members of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region as of December 31, 2012

41.   Dodávky automatizace spol. s  r.o.
42.   Dopravní podnik Ostrava a.s.
43.   Dopravní projektování, spol. s r.o.
44.   Družstvo ENVICRACK
45.   DTO CZ, s.r.o.
46.   EDLiT s.r.o.
47.   ERNST & YOUNG, s.r.o.
48.   Euro Press Group s.r.o.                                                                                   
49.   Fakultní nemocnice Ostrava
50.   FAVORIT a.s.
51.   Fishnet, s.r.o.
52.   FITE a. s.  
53.   FREE ZONE OSTRAVA, a.s.                                                                                                        
54.   FULLCOM s.r.o.
55.   Garáže Ostrava, a.s.
56.   Havel, Holásek & Partners s.r.o.
57.   HM PARTNER s.r.o.
58.   HRAT,s.r.o.
59.   HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a. s.  
60.   HUTNICTVÍ ŽELEZA, a.s.
61.   Institut společenské odpovědnosti, o.p.s.
62.   ISA CONSULT s.r.o.
63.   IT CLUSTER, o.s.
64.   JAGELLO 2000
65.   Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, p.o.
66.   JIŘÍ FRONĚK - CATR, s.r.o
67.   KB BLOK systém, s.r.o.
68.   Klastr HYDROGEN-CZ, o.s.
69.   Knowledge Management Cluster, o.s.
70.   Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
71.   Kofola a.s.
72.   KOMA - Industry s.r.o.
73.   Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
74.   Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
75.   Krnovské opravny a strojírny, s. r. o.
76.   Letiště Ostrava, a.s. 
77.   LIBROS Ostrava spol. s.r.o. 
78.   LOCAL TV PLUS, spol. s r.o.                                                            
79.   M–Presse plus, s.r.o
80.   Magnus Regio s.r.o.

Členská základna Sdružení
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Průmysl
Industry
Distribuční společnosti
Distribution Companies

Stavebnictví
Construction

Vzdělávání a výzkum
Education and Research
Regionální a obecní instituce
Regional and Municipal Institutions

Poradenství a �nance
Consulting and Finance

Služby
Services

23 %
8 %

8 %

7 %

11 %

29 %

14 %



81.   Mamaison Business & Conference Hotel Imperial
82.   Město Bílovec
83.   Město Bohumín
84.   Město Fulnek
85.   Město Krnov
86.   Město Studénka
87.   Město Třinec 
88.   MEVA-Ostrava, s.r.o.
89.   Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska
90.   Miss Cosmetic, s.r.o.
91.   MONTANEX a.s.
92.   Moravskoslezský automobilový klastr, o.s.
93.   Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení
94.   Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení
95.   MPS Mont a.s. .                                                                           
96.   MVV Energie CZ a.s.
97.   Národní strojírenský klastr, o.s.
98.   NAXOS Ostrava, a.s.
99.   OHL ŽS, a.s.

100.   OKD, a.s.
101.   Ostravská univerzita
102.   Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
103.   Ostravské výstavy, a. s.
104.   OZO Ostrava s.r.o.
105.   Park Inn by Radisson Hotel Ostrava 
106.   Pars Komponenty s.r.o.
107.   Plavba a vodní cesty o.p.s.
108.   POE EDUCO, spol. s r. o.
109.   POLAR televize Ostrava, s.r.o.
110.   Porr a.s., Odštěpný závod 6 - Morava 
111.   PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
112.   Proact Czech Republic, s.r.o.
113.   PROGRESS-MORAVIA, s.r.o.
114.   PULARY, s.r.o.
115.   Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje
116.   Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
117.   REGIONALNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM,  o.s. (REVIC)
118.   REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, zdravotní pojišťovna 
119.   Ridera a.s.
120.   ROTARY CLUB OSTRAVA INTERNATIONAL
121.   RPG RE Management, s.r.o. pobočka Ostrava

122.   RPIC - ViP, s. r. o
123.   Rusko – české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.
124.   Samostatný dětský oddíl - Brontosauři   
125.   Sdružení obcí Hlučínska 
126.   Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov - 

Třanovice
127.   Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 se sídlem v Opavě
128.   Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 
129.   Skanska a.s.- divize Pozemní stavitelství - závod Morava 
130.   Slezská univerzita
131.   Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o., Slezská Ostrava
132.   Specialist Service, s.r.o.
133.   SPOLEČENSTVÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ Moravy a Slezska
134.   Statutární město Havířov
135.   Statutární město Karviná
136.   Statutární město Opava
137.   Statutární město Ostrava                                                                                                        
138.   Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.   
139.   Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
140.   Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, p.o.
141.   Subterra a.s.
142.   Svaz českých a moravských výrobních družstev
143.   Svazek měst a obcí okresu Karviná
144.   ŠKODA VAGONKA a.s.
145.   Tebodin Czech Republic, s.r.o.
146.   Technoprojekt, a.s.   
147.   TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.                                                      
148.   Třinecké železárny, a.s.                                                          
149.   UNIHOST - Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích 

a ubytovacích službách ČR
150.   VADE MECUM BOHEMIAE, s.r.o.
151.   VAE a.s.
152.   VOKD, a.s.
153.   VPV TRADING OSTRAVA a.s.
154.   VVUÚ, a.s.
155.   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
156.   Vysoká škola podnikání, a.s.
157.   WORM MUSIC PRODUCTION s.r.o.
158.   Zásobování teplem Vsetín, a.s.
159.   Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
160.   ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě
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Investiční a podnikatelské prostředí kraje,
zlepšování jeho konkurenceschopnosti

 SEKCE PPP  (Partnerství veřejného a soukromého sektoru)
Sekce PPP pracovala i v roce 2012 pod vedením viceprezidenta Sdružení  
Ing. Václava Daňka. Proběhlo oslovení starostů a institucí veřejné správy       
z hlediska nabídky při de�nování projektů spolupráce se soukromým 
sektorem v oblastech infrastruktury a dosahování energetických úspor. 
Sekce nabízí zpracování studií proveditelnosti za aktivní účasti svých členů.

 CENTRUM MEZINÁRODNÍHO OBCHODU
Projekt Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, na jehož 
řešení se podílí i Sdružení, přispíval k vytváření optimálních podmínek pro 
exportéry z řad moravskoslezských organizací, k usnadnění jejich přístupu 
na zahraniční trhy i k rozšiřování jejich odborné připravenosti. Sdružení        
v rámci svých aktivit usilovalo také o neustálé snižování bariér mezi sférou 
podnikovou a sférou výzkumnou.

 MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI
Je jednou z priorit Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje do roku 2020. 
Jedná se o dlouhodobý a systémový projekt přispívající ke zvýšení 
zaměstnanosti a konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje. Sdružení 
je jeho nositelem a koordinátorem aktivit. 

 INVESTMENT & BUSINESS FORUM
Tato konference byla Sdružením pořádána již potřinácté a uskutečnila se ve 
dnech 25.-26. září 2012. Byly zde mj. představeny dva v České republice 
pilotní projekty – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (včetně přípravy 
Společného akčního plánu na příští plánovací období EU 2014 až 2020)        
a projekt Příprava sloučení VŠB – Technické univerzity Ostrava a Ostravské 
univerzity a vytvoření výzkumné univerzity. V průběhu konference bylo 
podepsáno přistoupení Úřadu práce ČR k paktu zaměstnanosti a bylo 
podepsáno memorandum o spolupráci České exportní banky a Krajské 
hospodářské komory Moravskoslezského kraje. 

 VÁNOČNÍ TRHY
Každoročně pořádaná tradiční akce pro veřejnost podporující živnostníky   
a malé podniky proběhla ve dnech 14. – 19. prosince 2012. 

Investment and Business Environment 
of the Region, Improvement of its Competitiveness

 PPP SECTION (Public Private Partnership) 
Also in 2012 the PPP Section worked under the management of Ing. Václav 
Daněk, the Vice-president of the Union. Mayors and public administration 
bodies have been addressed regarding an o�er related to de�nition of 
cooperation projects with the private sector in the infrastructure and 
power saving areas. The Section o�ers elaboration of feasibility studies 
with active participation of its members.

 INTERNATIONAL TRADE CENTER
The Regional Chamber of Commerce of the Moravian-Silesian Region 
Project, which is being implemented with participation of the Union, 
contributed to creation of optimal conditions for Moravian-Silesian 
exporters, simplifying their access to foreign markets and improving their 
professional readiness. Within the Center’s activities the Union also pursued 
continuous lowering of barriers between the business and R&D spheres.

 THE MORAVIAN-SILESIAN PACT OF EMPLOYMENT
It is one of the priorities of the Moravian-Silesian Region Development 
Strategy till 2020. It is a long-term and systemic project contributing to 
employment and competitiveness improvement in the Moravian-Silesian 
Region. The Union is the carrier of the project and coordinator of its 
activities. 

 INVESTMENT & BUSINESS FORUM

This already thirteenth Conference was organized by the Union on 
September 25 – 26, 2012. Besides others, two pilot projects for the Czech 
Republic – the Moravian-Silesian Pact of Employment (including drafting of 
the Joint Action Plan for the following EU planning period 2014 – 2020) 
and the VŠB – Technical University of Ostrava and the University of Ostrava 
Merger Preparation Project for an R&D university creation. During the 
Conference the Labor O�ce of the CR signed a deed of accession to the 
Pact of Employment and a Memorandum on Cooperation of the Czech 
Export Bank and the Regional Chamber of Commerce of the Mora- 
vian-Silesian Region was signed.

 CHRISTMAS MARKETS
This annual traditional event for public supporting entrepreneurs and small 
businesses took place on December 14 – 19, 2012. 
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Dopravní infrastruktura a obslužnost, logistika
a dopravní systémy

 DOPRAVNÍ SEKCE
Dopravní sekce pracovala do 11. 6. 2012 pod vedením viceprezidenta 
Sdružení Ing. Pavla Vítka. Po jeho odchodu byl vedením sekce pověřen Ing. 
Miroslav Bezděk, člen Rady Sdružení. Sekce rozšířila svou činnost a podílela 
se i na dopravních koncepcích a rozvojových programech v úzké spo- 
lupráci s Moravskoslezským krajem. Její členové se také účastnili jednání 
pracovní skupiny Ministerstva dopravy ČR k prioritním projektům kraje. Ve 
spolupráci s Moravskoslezským krajem zpracovala sekce přehledný gra- 
�cký materiál „Priority přípravy a realizace významných komunikací a že- 
lezničních tratí v rámci rozvoje transevropské sítě TEN-T“. Tento materiál byl 
využit na mezinárodní konferenci TRANSPORT, při jednání s poslanci a se- 
nátory a bude rozpracován pro nové rozpočtové období EU po roce 2013. 

 MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOSTI A ROZVOJI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Pod vedením Sdružení jsou koordinovány přípravné i realizační práce           
v oblasti železniční infrastruktury a dopravních systémů Moravskoslez- 
ského kraje od roku 2001, kdy bylo toto memorandum podepsáno a v roce 
2006 aktualizováno dodatkem č. 1. Tuto činnost nadále vedl Ing. Miroslav 
Fabian, člen Rady Sdružení. Původně de�nované stavby a projekty jsou již 
zrealizovány, a tím je potvrzen i význam memoranda pro členy Sdružení       
a Moravskoslezský kraj. Po dohodě s Moravskoslezským krajem a dalšími 
zúčastněnými partnery byl proto připraven návrh memoranda nového.

 NAPOJENÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA VODNÍ CESTU
18. září 2012 uspořádalo Sdružení jednání čelních představitelů mo- 
ravskoslezských výrobních podniků, kteří de�novali požadavky na možná 
řešení pro přepravu mimořádných a velkých nadměrných břemen. Závěry 
jednání byly následně projednány Krajskou hospodářskou komorou 
Moravskoslezského kraje a Radou Sdružení s doporučujícím stanoviskem 
pro další prosazování kroků vedoucích k realizaci tohoto napojení.   

 TRANSPORT
Hlavním tématem 16. ročníku této mezinárodní konference pořádané 
Sdružením bylo zařazení potřebných dopravních projektů do revidované 
sítě TEN-T. Na konferenci došlo k podpisu deklarace žilinských a morav- 
skoslezských hospodářských uskupení požadující urychlení kvalitního 
silničního propojení mezi oběma regiony. Program konference byl zaměřen 
také na užší spolupráci železničních přepravců v posílení spojů mezi 
Varšavou a Vídní, možnosti napojení Moravskoslezského kraje na vodní 
cestu a logistické služby. Konference TRANSPORT byla tradičně pořádána 
pod záštitou ministrů dopravy, hejtmanů, maršálků a předsedů samo- 
správných celků z České republiky, Polska a Slovenska a primátora 
statutárního města Ostravy. 

 BALTIC-ADRIATIC TRANSPORT COOPERATION
Mezinárodní projekt k dopravní problematice, jehož partnerem je také 
Sdružení, probíhá dle stanoveného harmonogramu. V rámci projektu je 
řešena mj. problematika nadnárodních dopravních proudů, jejich 
modelování a také optimalizace dopravy kombinované s cílem snížení 
negativních vlivů dopravy na životní prostředí. V rámci projektu byl také 
zpracován dopravní model Moravskoslezského kraje a iniciována síť 
kontaktních míst pro hospodářskou spolupráci.

Transport Infrastructure and Service Access,
Logistics and Transportation Systems 

 TRANSPORT SECTION
Till June 11, 2012 the Transport Section worked under the management of 
Ing. Pavel Vítek, the Vice-president of the Union. After his departure 
leadership of the Section was delegated to Ing. Miroslav Bezděk, a member 
of the Union Board. The Section expanded its activities and participated 
also in transport concepts and development programs in a close co- 
operation with the Moravian-Silesian Region. Its members have also 
participated in meetings of the Ministry of Transport of the CR work group 
on the Region’s priority projects. In cooperation with the MS Region the 
Section elaborated a clear graphic material called the „Priorities of 
Preparation and Implementation of Signi�cant Roads and Railway Tracks 
within the TEN-T Trans-European Network Development“. This material has 
been used at the TRANSPORT international conference during negotiations 
with congressmen and senators and shall be elaborated in detail for the 
new EU budgetary period after 2013.

 MEMORANDUM ON COOPERATION REGARDING TRANSPORT
SERVICES AND RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT
IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION

Setup and implementation works in the area of railway infrastructure and 
transport systems of the Moravian-Silesian Region have been performed 
under the leadership of the Union,  since 2001, when the Memorandum 
was signed, and updated by the Amendment No. 1 in 2006. These activities 
were managed by Ing. Miroslav Fabian, a member of the Union Board. The 
originally de�ned constructions and projects have already been 
implemented and thus the signi�cance of the Memorandum for the Union 
members and the MS Region has been con�rmed. Therefore, upon 
agreement with the MS Region and other participating partners, a new 
Memorandum has been drafted.

 CONNECTION OF THE MORAVIAN-SILESIAN REGION 
TO THE WATERWAY

On September 18, 2012 the Union organized a meeting of the top re- 
presentatives of the MS manufacturing plants, who de�ned their re- 
quirements for potential solutions of extraordinary and excessive loads 
transport. Conclusions of the meeting were subsequently discussed with the 
Regional Chamber of Commerce of the MS Region and the Union Board with 
a recommending standpoint for taking further steps towards implementa- 
tion of such a connection.

 TRANSPORT
The main topic of the sixteenth year of this international conference held by 
the Union was inclusion of the needed transport projects into the reviews of 
the TEN-T network. The Declaration of Žilina and Moravian-Silesian 
commercial groups requesting hastening of a good quality road connection 
of the two regions was signed at the conference. The agenda of the 
conference was also focused on closer cooperation of railway carriers in 
strengthening of connections between Warsaw and Vienna, the option of the 
Moravian-Silesian Region connection to the waterway and logistic services. 
The TRANSPORT conference was traditionally held under the auspices of the 
Ministers of Transport, Presidents of Regions and Chairmen of  self-admi- 
nistration units of the Czech Republic, Poland and Slovakia and the Lord 
Mayor of the Statutory Town of Ostrava.

 BALTIC-ADRIATIC TRANSPORT COOPERATION
An international project on transport issues, in which also the Union  
participates, takes place per the stipulated schedule. The project besides 
others solves the issue of international transport corridors, their modeling 
and optimization of modal transport with the objective of transport 
negative environmental impacts reduction. The MS Regional transport 
model has been elaborated within the Project and a network of contact 
places for business cooperation initiated.
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Životní prostředí, energetika, revitalizace 

 SEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENERGETIKY
Sekce se zabývala mj. aktuálním stavem tvorby a schvalováním 
celostátních dokumentů „Státní energetická politika“, „Surovinová politika 
ČR“, „Akční plán pro obnovitelné zdroje energie“ a připravovanými změ- 
nami horního a odpadového zákona. Činnost sekce byla také zaměřena na 
provázanost Akčního plánu Ministerstva životního prostředí ČR pro Morav- 
skoslezský kraj, např. ve vztahu k výstavbě obchvatů moravskoslezských 
měst. Při tom svá stanoviska projednává v Radě Sdružení a po dohodě          
s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy. Sekci vede 
prezident Sdružení Ing. Pavel Bartoš.

 ODPADY 21
12. ročník odborné konference uspořádalo Sdružení ve dnech 15. – 16. květ- 
na 2012. Akce je pořádána i v rámci tzv. cyklu konferencí Odpadové dny, 
čímž se stala jednou z několika významných celorepublikových akcí v tom- 
to odvětví pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR. Odborná témata byla zaměřena na integrovaný 
systém nakládání s odpady (s přímou vazbou na energetické využití od- 
padů) a na environmentální, ekonomické a technické aspekty spolu- 
spalování odpadů.

 PRŮMYSLOVÁ KRAJINA - MODEL UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
POHORNICKÉ KRAJINY

V průběhu roku 2012 na základě závěrů z posledního ročníku konference 
PRŮMYSLOVÁ KRAJINA pořádané Sdružením byl připraven projekt 
společně s polským partnerem (GIG Katowice) a předložen do OPPS Česká 
republika - Polská republika 2007 – 2013. Cílem projektu je de�novat 
zejména prioritní proekologické návrhy pro města a obce dotčené 
negativními vlivy důlní činnosti. 

Environment, Energy, Revitalizations 

 ENVIRONMENT AND ENERGY SECTION
The Section besides others dealt with the current status of creation and 
approval of the nationwide applicable documents „State Energy Policy“, 
„Raw Materials Policy of the CR“, „Action Plan for Renewable Energy 
Sources“ the drafted changes of the act on mining and wastes. Activities of 
the Section have also been focused on interconnection of the Action Plan 
of the Ministry of Environment for the Moravian-Silesian Regional, e.g. in 
relation to construction of bypasses for Moravian-Silesian towns. It ne- 
gotiates its standpoints at the Union Board and upon agreement with the 
Chamber of Commerce of the CR and the Confederation of Industry. The 
section is managed by Ing. Pavel Bartoš, the President of the Union. 

 WASTE 21
The twelfth year of this specialized conference was organized by the Union 
on May 15-16, 2012. The event has been organized also in the framework of 
the so called Waste Days series of conferences, by which it became one of   
a few of signi�cant events of a national wide importance in this branch 
under the auspices of the Ministry of Environment of the CR and the 
Ministry of Industry and Trade of the CR. Its specialized topics focused on 
the integrated waste treatment system (with a direct link to power use of 
wastes) and environmental, economic and technical aspects of waste 
co-combustion. 

 INDUSTRIAL LANDSCAPE – SUSTAINABLE DEVELOPMENT MODEL
OF POST-MINING LANDSCAPE

In 2012, based on the conclusions of the last year’s INDUSTRIAL LAND- 
SCAPE conference organized by the Union, a joint project with a Polish 
partner (GIG Katowice) has been processed and submitted to the OPPS 
Czech Republic – Polish Republic 2007 – 2013. The Project’s objective is to 
de�ne namely the priority pro-ecological proposals for towns and muni- 
cipalities in�uenced by negative impacts of mining activities.
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Spolupráce v rámci regionu, věda, výzkum
a vzdělávání 

 DOHODA O SPOLUPRÁCI S MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM
A KRAJSKOU HOSPODÁŘSKOU KOMOROU
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Dohoda byla podepsána v březnu 2009 a okruhy spolupráce navazují na 
hlavní programové cíle Sdružení. S novou reprezentací kraje se před- 
pokládá její aktualizace. 

 REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ
Informační čtvrtletní zpravodaj o aktuálním dění, činnosti členů Sdružení      
a důležitých událostech v regionu. Přípravu a distribuci zajišťuje Sdružení 
ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje.

 ZAMĚSTNANÝ A VZDĚLANÝ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
V říjnu roku 2012 byl zahájen projekt Sdružení, který je zaměřen na 
implementaci Společného akčního plánu v oblasti zaměstnanosti a vzdě- 
lávání. Jeho realizace bude probíhat do června roku 2014. Projektu se 
účastní mj. i členské organizace Sdružení.  

 KONGRES STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ
Tradiční akce Sdružení, pořádaná již poosmnácté, se uskutečnila 7. června 
2012. Program byl zaměřen na aktuální otázky týkající se především 
každodenní problematiky měst a obcí (legislativní změny ve školství, 
podmínky nového programového období EU 2014 – 20 a další).

 VÁNOČNÍ KONCERT REGION PRO SEBE
13. ročník se uskutečnil 12. prosince 2012 v Mamaison Business & Con- 
ference Hotel Imperial Ostrava. V rámci tohoto již tradičního před- 
vánočního setkání členů Sdružení proběhlo slavnostní předání ocenění za 
přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje se zajímavým kulturním pro- 
gramem. Účelem setkání byla také podpora komunikace mezi jed- 
notlivými členy Sdružení a poděkování za jejich celoroční spolupráci.   

Cooperation within the Region, Science,
Research and Education   

 AGREEMENT ON COOPERATION WITH THE MORAVIAN-SILESIAN 
REGION AND THE REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE OF THE 
MORAVIAN-SILESIAN REGION

The agreement was signed in March 2009 and the cooperation topics 
follow the main program objectives of the Union. Updating of the 
Agreement is foreseen in relation to the new representation of the Region.

 THE REGIONAL BUSINESS BULLETIN
The informational quarterly Bulletin features recent information on 
activities of the Union members and signi�cant events in the Region. 
Preparation and distribution is carried out by the Union in cooperation 
with the Regional Chamber of Commerce of the MS Region. 

 EMPLOYED AND EDUCATED MORAVIAN-SILESIAN REGION
In October 2012 the Union launched a project focused on implementation of 
the Joint Action Plan in the area of employment and education. The project 
shall be implemented till June 2014. Member organizations of the Union 
besides others participate in the project.

 THE CONGRESS OF MAYORS AND LORD MAYORS 
The eighteen traditional annual event of the Union was held on June 7, 
2012. Its agenda was focused on current issues related namely to 
day-to-day problems of towns and municipalities (legislative changes in 
education, conditions of the new EU program period 2014 – 20 and others. 

 CHRISTMAS CONCERT REGION FOR ITSELF
The thirteenth annual event was held on December 12, 2012 in the 
Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Ostrava. The interesting 
cultural program of this already traditional pre-Christmas meeting of the 
Union members contained also evaluation of successful entities that 
signi�cantly contributed to the MS Region development. The purpose of this 
social event has also been contribution to informal communication of the 
Union members and thanking them for their cooperation. 
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Výsledky hospodaření Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje za rok 2012 

Zpráva Revizní komise Sdružení o ověření roční účetní 
závěrky 

Na základě provedeného ověření účetní závěrky za období od 1. 1. 2012 do 
31. 12. 2012 revizní komise konstatuje:

Účetnictví Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje za rok 2012 je 
vedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Účetní závěrka za rok 2012 zobrazuje reálně majetek společnosti, závazky, 
vlastní jmění, �nanční situaci a výsledky hospodaření za ověřované období.

Revizní komise navrhuje schválit roční účetní závěrku za rok 2012 BEZ 
VÝHRAD.

V Ostravě dne 13. března 2013

Economic Results of the Union for the Development 
of the Moravian-Silesian Region in 2012 

Report of the Union’s Auditing Committee on the Annual 
Financial Statements Certi�cation

Based on the certi�cation of the Financial Statements for the period from 
January 1, 2012 to  December 31, 2012, the Auditing Committee states:

The bookkeeping of the Union for the Development of the MS Region for 
2012 has been kept in compliance with the generally binding legal 
regulations, namely the Act No. 563/1991 Coll., on Bookkeeping.

The Financial Statements for 2012 re�ect an accurate picture of company 
assets, liabilities, equity capital, the �nancial situation and the results for 
the relevant period.

Therefore the Auditing Committee proposes that the Financial Statements 
for the year 2012 be approved WITHOUT RESERVATION.

In Ostrava on March 13, 2013
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Výsledky hospodaření Economic Results

Rozvaha (v tis. Kč)
Balance Sheet (thousands CZK)

 Období / Term

Aktiva / Assets
Stálá aktiva / Fixed Assets 
Dlouhodobý hmotný, nehmotný majetek / Tangible and Intangible Fixed Assets
Dlouhodobý �nanční majetek / Long-term Financial Assets

Oběžná aktiva / Current Assets 
Zásoby / Inventories
Pohledávky / Receivables
Krátkodobý �nanční majetek / Short-term Financial Assets 
Přechodné účty aktivní / Accruals and Deferrals

Pasiva / Liabilities 
Vlastní zdroje / Own Sources  
Vlastní jmění / Equity 
Fondy / Funds 
Nerozdělený zisk minulých let / Retained Pro�ts from Previous Years
Hospodářský výsledek / Pro�t and Loss 

Cizí zdroje / Other Sources
Krátkodobé závazky / Short-term Payables
Přechodné účty pasivní / Accruals and Deferrals

2010

11 871
472

452
20

11 399
0

792
10 529

78

11 871
10 670

287
1 716
9 694

-1 027

1 201
1 187

14

2011

11 884
2 557

337
2 220

9 327
0

2 732
6 508

87

11 884
10 342

287
1 716
8 668
- 329

1 542
1 531

11

2012

11 652
2 242

222
2 020

9 410
0

3 245
6 082

83

11 652
10 495

287
1 716
8 339

153

1 157
1 151

6
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Výsledky hospodaření Economic Results

Pro�t and Loss Statement (thousands CZK)

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

Období / Term

Činnost
Activity 

Náklady / Costs 

Materiál a energie, zboží 
Materials and Energy, Goods 

Nakupované služby
Services

Mzdové náklady 
Wages and Salaries 

Sociální pojištění a sociální náklady
Social Insurance and Other Social Costs    

Ostatní daně, poplatky
Other Taxes and Charges  

Ostatní náklady 
Other Costs 

Odpisy
Depreciation 

Příspěvky a oprav. položky
Contributions and Adjusting Entries 

Výnosy / Revenues 

Výnosy z vlastních činností  
Revenues from Own Activities 

Ostatní výnosy
Other Revenues

Tržby z prodeje majetku  
Revenues from Sale of Property 

Členské příspěvky, dary
Member Contributions, Gifts 

Provozní dotace
Operational Grant  

Daň z příjmů / Income Tax 

Náklady vč. daně z příjmů
Costs Including  Income Tax

Hospodářský výsledek po zdanění
Pro�t or Loss After Tax

hlavní
Principal

7 355

224

3 345

2 434

890

5

195

153

109

5 940

880

151

0

3 912

997

35

7 390

-1 450

2010

hosp.
Additional

4 739

28

2 969

1 264

434

0

37

7

0

5 231

3 972

0

0

0

1 259

69

4 808

423

celkem
Total

12 094

252

6 314

3 698

1 324

5

232

160

109

11 171

4 852

151

0

3 912

2 256

104

12 198

-1 027

hlavní
Principal

7 879

236

3 428

2 725

1 033

7

215

111

124
 

7 277

769

139

0

3 988

2 381
 

61

7 940

-663

2011

hosp.
Additional

4 533

8

2 875

1 195

409

0

42

4

0
 

4 929

3 738

5

0

0

1 186
 

62

4 595

334

celkem
Total

12 412

244

6 303

3 920

1 442

7

257

115

124
 

12 206

4 507

144

0

3 988

3 567
 

123

12 535

-329

hlavní
Principal

7 233

283

2 405

2 961

1 070

8

270

115

121

6 941

800

131

0

3 591

2 419

42

7 275

-334

2012

hosp.
Additional

3 940

10

2 697

880

299

0

54

0

0

4 508

3 417

0

0

0

1 091

81

4 021

487

celkem
Total

11 173

293

5 102

3 841

1 369

8

324

115

121

11 449

4 217

131

0

3 591

3 510

123

11 296

153



Zásady činnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 
představuje nová generální ředitelka Sdružení Ing. Kateřina Huvarová, 
která svou funkci zastává od 1. ledna 2013.

Činnost Sdružení v roce 2013 bude 
nadále vycházet z poslání Sdružení 
obsaženého v platných stanovách       
a dalších v minulosti přijatých opa- 
třeních.

Hlavní programové okruhy čin- 
nosti budou směřovány za účelem: 
 zlepšování investičního a podni- 

katelského prostředí kraje a jeho 
konkurenceschopnosti s cílem růs- 
tu produktivních pracovních míst, 
krajského HDP a životní úrovně 
občanů v Moravskoslezském kraji, 

 odstraňování překážek v podni- 
kání,

 rozvoje dopravní infrastruktury a obslužnosti, logistiky a dopravních 
systémů,

 přípravy realizace revitalizačních a rozvojových záměrů zejména v ob- 
lasti surovin, energetiky a životního prostředí,

 podpory vědy, výzkumu a odborného školství s důrazem na spolupráci 
výzkumných institucí, vysokých škol a aplikační praxe a na konkuren- 
ceschopnost a růst inovací, 

 podpory technického školství v regionu, jakož i technického učňovského 
školství ve smyslu jeho zvýhodnění vůči všeobecnému školství,

 širší komunikace a spolupráce v rámci regionu, nového nadregionálního 
uskupení TRITIA, České republiky i Evropské unie a koordinace regio- 
nálních aktivit, 

 trvalé podpory odpovědného chování podniků, institucí veřejné správy    
i jednotlivců vůči společnosti, v níž působí.

Pro naplňování poslání Sdružení a jeho hlavních programových okru- 
hů bude:
 aktualizován obsah spolupráce s Moravskoslezským krajem a Krajskou 

hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, 
 zaměřena činnost výkonného aparátu na systematickou „péči“ o členy      

a podporu networkingu mezi nimi,
 posílena příprava na nové programové období EU 2014 – 2020, ve smyslu 

předvýběru vhodných projektových témat Sdružení, jako budoucího 
možného nositele projektů,

 pokračováno v systematické práci v odborných sekcích a dalších pra- 
covních skupinách zaměřených např. na krajské rozvojové programy, 
priority a zejména na jejich realizaci,

 ve vztahu k účinnosti rekodi�kačních právních předpisů v roce 2014 
bude přispíváno k přípravě členů Sdružení na zásadní změnu právního 
prostředí v roce 2014,

 aktualizována konkrétní spolupráce Sdružení v rámci Projektu spole- 
čenské odpovědnosti.

Z dlouhodobých projektů bude pokračovat realizace těchto projektů: 
 Moravskoslezský pakt zaměstnanosti,
 Zaměstnaný a vzdělaný Moravskoslezský kraj,
 Mezinárodní projekt Baltic - Adriatic Transport Cooperation.

The principles of the Union for the Development of the MS Region activities 
in 2013 - are introdused by Ing. Kateřina Huvarová, the new General 
Manager of the Union, holding the position since January 1, 2013.

Activities of the Union in 2013 shall 
still be based on the Union’s mission 
incorporated in the e�ective Statutes 
and other previously adopted mea- 
sures.

Main program topics shall be fo- 
cused on:  
 improvement of the Region’s in- 

vestment and business environ- 
ment and its competitiveness with 
the objective of growth in pro- 
ductive work positions, the Re- 
gion’s GDP and the standard of 
living of the MS Region in- 
habitants; 

  removal of obstacles in doing business; 
 transport infrastructure and service access, logistics and transport 

systems development; 
 preparation of revitalization and development intents, namely in the    

area of raw materials, energy and environment; 
 support of science, research and specialized education with an emphasis 

on cooperation of R&D institutes, universities and application practice 
with an emphasis on competitiveness and innovative growth; 

 support of technical education in the region, as well as technical 
vocational training in the meaning of its preferring over general 
education; 

 broader communication and cooperation within the Region, the new 
supra-regional grouping TRITIA, the Czech Republic and the European 
Union and coordination of regional activities; 

 permanent support of responsible behavior of companies, public bodies 
and individuals towards their society.

To ful�ll the Union’s mission and its main program topics:
 the contents of cooperation with the MS Region and the Regional 

Chamber of Commerce of the MS Region shall be updated; 
 activities of the Executive Apparatus shall focus on systemic „care“ for its 

members and their networking support;
 preparation for the new EU program period 2014-2020 shall be inten- 

si�ed in the meaning of pre-selection of project topics suitable for the 
Union as the potential future carrier of the projects; 

 systemic work in specialized sections and other work groups focused, for 
example, on regional development programs, priorities, and namely 
their implementation, shall continue; 

 in relation to e�ectiveness of the re-codi�ed legal regulations in 2014 the 
Union shall contribute to preparation of its members to the major 
change of the legal environment in 2014, 

 cooperation of the Union in the Social Responsibility Project shall be up- 
dated.

Implementation of the following long-term projects shall continue: 
 The Moravian-Silesian Pact of Employment; 
 Employed and Educated Moravian-Silesian Region,
 The Baltic - Adriatic Transport Cooperation international project.

Výhled pro rok 2013 Plans for 2013
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Main Events Organized by the Union in 2013     
Within the Union’s  main events the current topics related to interests of 
the Union members, priorities of the MS Region and the actual situation 
in 2013 shall be discussed, namely:

 perspectives of the Moravian-Silesian Region economy till 2013, 
 preparation for the EU program period 2014-2020, 
 employment and competitiveness, 
 air cleanness, revitalization and environment, 
 development of the Trans-European transport network, 
 signi�cant transport and tra�c infrastructure projects, 
 cooperation development within the TRITIA region.

WASTE 21
May 21 and 22, 2013
Clarion Congress Hotel Ostrava
13th year of the specialized conference focused on current 
issues of the waste management, namely use of wastes for 
energy production.

CONGRESS OF MAYORS AND LORD MAYORS
June 18, 2013
Klimkovice Sanatoria
19th year of the whole-regional congress focused on provi- 
sion of assistance to towns and municipalities with obtaining 
information on current issues of self-administration, with the 
possibility of discussions and exchange of opinions with repre- 
sentatives of executive power and other specialized institutes.

INVESTMENT & BUSINESS FORUM
October 2, 2013  
Mamaison Business & Conference Hotel Imperial
14th year of the international conference focused on the 
perspective of the Moravian-Silesian Region economy till 
2030 and support of investments into region.

TRANSPORT 
November 5 and 6, 2013
Clarion Congress Hotel Ostrava
17th year of the international conference on development of 
transport infrastructure and logistics with the objective of 
the Moravian-Silesian Region connection to the European 
transport network.

Christmas Concert REGION FOR ITSELF
December 11, 2013
Mamaison Imperial Hotel Ostrava
14th year of the Christmas concert and a social evening for 
informal support of regional communication and thanking 
the Union members for cooperation and distribution of 
awards for contribution to development of the Moravian- 
-Silesian Region.

Christmas Markets
December 2013
ČEZ ARÉNA Ostrava
A traditional event focused on support of small sellers and 
entrepreneurs intended for wide public.

Hlavní akce pořádané Sdružením v roce 2013
V rámci hlavních akcí Sdružení budou projednávána aktuální témata 
související se zájmy členů Sdružení, prioritami Moravskoslezského kraje 
a konkrétní situací v roce 2013, zejména:

 perspektiva hospodářství Moravskoslezského kraje do roku 2030,
 příprava programového období EU pro léta 2014 – 2020,
 zaměstnanost a konkurenceschopnost,
 čistota ovzduší, revitalizace a životní prostředí,
 vývoj transevropské dopravní sítě,
 významné projekty dopravy a dopravní infrastruktury,
 vývoj spolupráce v rámci regionu TRITIA.

ODPADY 21
21. a 22. květen 2013
Clarion Congress Hotel Ostrava
13. ročník odborné konference zaměřené na aktuální otázky 
v oblasti odpadového hospodářství, zejména energetického 
využívání odpadů. 

KONGRES STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ
18. červen 2013
Sanatoria Klimkovice
19. ročník kongresu celokrajského rozsahu se zaměřením na 
pomoc městům a obcím při získávání informací o aktuálních 
otázkách samosprávy, s možností diskuse a výměny názorů 
se zástupci exekutivy a dalších odborných institucí. 

INVESTMENT & BUSINESS FORUM
2. říjen 2013  
Mamaison Business & Conference Hotel Imperial
14. ročník mezinárodní konference se zaměřením na per- 
spektivu hospodářství Moravskoslezského kraje do roku 
2030 a podporu investic do regionu.

TRANSPORT 
5. a 6. listopad 2013
Clarion Congress Hotel Ostrava
17. ročník mezinárodní konference k rozvoji dopravní 
infrastruktury a logistiky s cílem napojení Moravskoslez- 
ského kraje na evropskou dopravní síť.

Vánoční koncert REGION PRO SEBE
11. prosinec 2013
Mamaison Imperial Hotel Ostrava
14. ročník vánočního koncertu a společenského večera k ne- 
formální podpoře regionální komunikace s poděkováním 
členům Sdružení za spolupráci a předáním ocenění za pří- 
nos k rozvoji Moravskoslezského kraje.

Vánoční trhy
prosinec 2013
ČEZ ARÉNA Ostrava
Tradiční akce zaměřená na podporu drobných prodejců           
a podnikatelů určená pro širokou veřejnost. 
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