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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 svých členů, zejména těch zájmů, kte-
ré jsou společné a jsou v souladu s rozvojovou strategií Moravskoslez-
ského kraje .

Součinnost při přípravě, aktualizacích a realizaci rozvojové strategie Mo-
ravskoslezského 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 poslá-
ní sdružení, rámcová koordinace dalších regionálních aktivit .

Systém managementu kvality:
Od roku 2007 používá sdružení při plnění svého předmětu činnosti sys-
tém managementu kvality podle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009 . 
21 . června 2013 byla úspěšně provedena jeho recertifikace, a to s plat-
ností certifikátu do 22 . 6 . 2016 .

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

Registered Office:
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 Trade 
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 Office of the Moravian-
Silesian Region under the Reg . No . R 125/O3 .

Subject of Activities:
Enforcement of justified interests of its members, namely the joint inter-
ests complying with the development strategy of the Moravian-Silesian 
Region .

Cooperation on preparation, updating and implementation of the De-
velopment Strategy of the Moravian-Silesian Region in the conditions 
of the European Union, namely in the areas of economic development, 
environment, development of infrastructure, education and human re-
sources .

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

Drafting, preparation and implementation of supporting events for the 
benefit of the Union’s mission, general coordination of other regional 
activities .

Quality Management System: 
Since 2007, the Union has been using quality management system ac-
cording to ČSN EN ISO 9001:2009 in carrying out the objects of its 
activities . On June 21, 2013 its re-certification, with the validity of the 
certificate up to June 22, 2016, was successfully completed . 

Obsah Table of Contents
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Následující řádky a úvahy se mi nepíšou lehce . Uplynulý rok 2013 nebyl 
lehký . Problémy v hospodářské oblasti, které velmi silně zasáhly i Morav-
skoslezský kraj byly navíc umocněny naprostou politickou nezodpověd-
ností, která nejen vedla k demisi vlády, ale také ke komplikacím a zdlou-
havému sestavování nové vlády po podzimních parlamentních volbách .

S  jistým pocitem uspokojení musím připomenout, že právě Sdružení 
pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Krajskou hospo-
dářskou komorou MSK jako první poukázalo na kritický stav významné 
části hospodářství našeho kraje . Společně jsme iniciovali svolání krajské 
tripartity, definovali základní hospodářské a sociální hrozby a naznačili 
jsme základ budoucího řešení . Musím ocenit, že tripartita přijala naše 
argumenty, které byly kolektivně dopracovány a přijaty . Se vzniklou si-
tuací byl následně seznámen premiér Jiří Rusnok a prakticky celá vláda . 
Musím velmi ocenit přístup tehdejší vlády a zejména ministra průmyslu 
a obchodu a našeho bývalého viceprezidenta Jiřího Ciencialy, který se 
zasadil o vznik pracovní skupiny k řešení hospodářských a sociálních 
problémů Moravskoslezského kraje . Činnost této pracovní skupiny byla 
bezesporu úspěšná . Na úrovni vlády byla přijata řada opatření, která 
vytvářejí dobrý základ pro řešení složité situace v našem kraji .

Významným krokem vlády bylo znovustanovení vládního zmocněnce 
pro Moravskoslezský a Ústecký kraj, kterým byl od 1 . 1 . 2014 jmenován 
bývalý ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala .

Pevně věřím, že bylo úspěšně završeno období intenzívní práce na řeše-
ní složité hospodářské a sociální situace nejen v našem kraji, ale i v kraji 
Ústeckém . Nastává nové období, které bude jež vyžadovat nemalé úsilí 
nejen vládního zmocněnce, ale i vlády ČR, krajské vlády a v neposlední 
řadě i  významných partnerů, kterými jsou vedle našeho Sdružení pro 
rozvoj MSK i Krajská hospodářská komora MSK, Svaz průmyslu a do-
pravy ČR, odbory a další .

Několik poznámek k  základním příčinám vzniku složité hospodářské 
a  sociální situace v  našem kraji . V  první řadě je nutné uvést některé 
chybné kroky v  překotném privatizačním procesu, zejména v  oblasti 
těžkého průmyslu . Následovalo podceňování role průmyslu v českém 
hospodářství a s tím související principiální chyby v celém vzdělávacím 
procesu, kdy bylo hrubě nedoceněno technické vzdělávání . Českému 
průmyslu velmi ublížila evropská klimatická strategie a s tím související 
vysoké ceny elektrické energie a tlak na vytěsňování energeticky nároč-
ných výrob mimo území EU .

Rok 2013 byl těžký a složitý

Ing. Pavel Bartoš
prezident Sdružení pro rozvoj  
Moravskoslezského kraje

President of The Union for the Development 
of the Moravian-Silesian Region

Českému podnikatelskému prostředí neprospívá legislativní a daňová 
nestabilita a absence základních strategických dokumentů jako je suro-
vinová a energetická politika . Doslova ostudou je nečerpání finančních 
prostředků z EU . Vleklým problémem je plnění závazků státu při odstra-
ňování ekologických škod jak v rámci tzv . revitalizačních projektů, tak 
v rámci tzv . dodatků privatizačních smluv .

O hospodářských a sociálních hrozbách v našem kraji, které se nako-
nec v praxi potvrdily, byli politici na několika seminářích organizovaných 
Sdružením pro rozvoj MSK a Krajskou hospodářskou komorou MSK 
důrazně upozorňováni . Bohužel tyto výzvy nebyly vyslyšeny a situace se 
začíná řešit až v době, kdy nám doslova teče do bot . Pravdou rovněž 
je, že po příchodu automobilky Hyundai se polevilo v úsilí tvorby no-
vých pracovních míst a výsledkem je, že v kraji dochází k postupnému 
vysídlování zejména mladých lidí a že počet nezaměstnaných se blíží 
ke statisícům .

Jaká přijmout řešení? Jednoduchý návod neexistuje . V prvé řadě mu-
síme vnímat realitu současného stavu a  opustit myšlenku, že situaci 
vyřeší sociální dávky . Nevyřeší! Jediné řešení vidím v radikálním zlepšení 
podnikatelského prostředí, ve vytvoření motivace k podnikání a k práci 
a v zachování stávajících a vzniku nových pracovních míst . Existuje řada 
nástrojů, mezi nimiž jsou vhodné a motivující investiční pobídky, aktivity 
Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, efektivní vzdělávací systém, 
využití výzkumného a inovačního potenciálu kraje, partnerství veřejného 
a soukromého sektoru a řada dalších . Nesmíme se bát vymezení kraj-
ské reprezentace vůči  využívání nerostného bohatství v  kraji a  řešení 
energetické koncepce regionu . Jako nezbytný vidím komplexní přístup 
k řešení zlepšení kvality ovzduší v celé česko-polské přeshraniční prů-
myslové aglomeraci . Jako nezbytný úkol vidím zásadní zlepšení vzta-
hu našich občanů, podnikatelů a politiků k Moravskoslezskému kraji, 
a v úsilí o zlepšení jeho pověsti .

Přestože se nacházíme v nelehkém období s řadou závažných hospo-
dářských a sociálních problémů, musíme s úctou a pokorou ocenit ty 
podnikatele, občany a instituce, kteří úspěšně rozvíjejí náš kraj a vytvá-
řejí jeho dobrý obraz . Všem, kteří tak činí, a zejména členům Sdružení 
pro rozvoj MSK, touto cestou upřímně děkuji a věřím, že se v kraji najde 
dostatek ochotných a schopných lidí, kteří vyvedou Moravskoslezský 
kraj ze současného neutěšeného stavu .
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The year 2013 was difficult and complicated
It is not easy for me to write the following lines and reflections . Past 
year, 2013, was not easy . Problems in the economic field, which very 
significantly affected the Moravian-Silesian region, were also amplified 
by utter political irresponsibility that not only resulted in the resignation 
of the government, but also in complications and prolonged formation 
of a new government after the fall elections .

With a particular sense of satisfaction I must emphasize that our Union 
for development of Moravian-Silesian Region in cooperation with the 
Chamber of Commerce of the Moravian-Silesian Region was the first 
to point out to the critical condition of a significant part of our region . 
Together we initiated convening of regional tripartite, we defined the ba-
sic economic and social threats and suggested the basis for the future 
solutions . I  appreciate that the tripartite has admitted our arguments 
that were collectively completed and accepted . The Prime Minister Jiří 
Rusnok was subsequently informed about the situation and thus practi-
cally the entire government . I have to highly appreciate the attitude of 
the then government and especially the Minister of Industry and Trade 
and our former Vice President Jiří Cienciala who has put through the 
creation of a working group to address economic and social problems 
of the Moravian-Silesian Region . Activities of this working group were 
undoubtedly successful . On the governmental level, many measures 
were adopted which form a basis for solving the difficult situation in our 
region .

An important step of the government was the re-appointment the Gov-
ernment Agent for the Moravian-Silesian and Ústí nad Labem Region 
– former Minister of Trade and Industry, Jiří Cienciala who has been in 
office since January 1, 2014 .

I  truly believe that the period of intensive work on solving the difficult 
economic and social situation, not only in our region but also in the Ústí 
Region was completed successfully . A new period comes that will re-
quire considerable effort not only of the Government Agent, but also the 
Government of the Czech Republic, regional government, and not least 
of important partners, which are apart from our Union for the Develop-
ment of the Moravian-Silesian Region also Chamber of Commerce of 
the M-S Region, Confederation of Industry of the Czech Republic, trade 
unions and others .

Some notes on the root causes of the difficult economic and social 
situation in our region . First, it is necessary to give some incorrect steps 
in a hurried privatization process, especially in heavy industry . What fol-
lowed was underestimation of the role of industry in the Czech economy 
and the related fundamental errors in the entire educational process, 
and thus gross underrating of technical education . Czech industry was 
greatly hurt by the environmental strategy of the European Union and 

the associated high prices of electricity, and pressure on the displace-
ment of energy-demanding production outside the EU .

What does not help the Czech business environment is the legislative 
and fiscal instability and the absence of basic strategic documents such 
as raw material and energy policy . Literally a disgrace is the non-utili-
zation of funds from the EU . A protracted problem is the fulfillment of 
commitments of state in removal of environmental damage both within 
the so-called revitalization projects and the so-called appendices of pri-
vatization contracts .

On several seminars organized by the Union for the Development of 
M-S Region and the Chamber of Commerce of the M-S Region, politi-
cians were informed about economic and social threats in our region . 
While the calls were ignored, these threats unfortunately came true and 
the situation is being dealt with in dire straits . It’s also true that after the 
arrival of car manufacturer Hyundai, the effort to create new jobs has 
eased up and the result is that in the region there has been a gradual 
displacement, particularly of young people and that number of unem-
ployed people is close to a hundred thousand .

What solution to accept? There is no simple instruction to follow . First, 
we must perceive the reality of the current state and abandon the idea 
that the situation will be solved by social benefits . It will not! The only 
solution I can see is the radical improvement of the business environ-
ment to create an impetus for business and work and maintaining ex-
isting and creating new jobs . There is a number of tools among which 
it is necessary to mention appropriate investment incentives, activities 
of Moravian-Silesian Employment Pact, effective system of education, 
the use of research and innovation potential of the region, co-opera-
tion between public and private sector, and many others . We must not 
be afraid to delimit regional representation to the exploitation of min-
eral wealth in the region and to address regional energy policy . I see 
a  comprehensive approach to addressing improvement of air quality 
of the Czech-Polish border industrial agglomeration as necessary . An 
essential task is a major improvement in the relationship of our citizens, 
businessmen and politicians to the Moravian-Silesian Region, and in an 
effort to improve its reputation .

Although we are in a difficult period with a number of serious economic 
and social problems we have to appreciate those businessmen, indi-
viduals and institutions which have successfully developed our region 
and make it a good picture with respect and humility . For all those who 
do so, and especially for members of the Union for the Development 
of the Moravian-Silesian Region, I thank and sincerely believe that the 
region will find plenty of willing and capable people who would lead the 
Moravian-Silesian Region from the current dismal state .
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Orgány sdružení
•	 Shromáždění	členů je nejvyšší orgán sdružení, je svoláváno radou nejméně jednou ročně .
•	 Rada je kolektivní statutární orgán složený z členů sdružení, který činnost sdružení řídí . Má 21 členů, které volí na tříleté období shromáždění členů . 

Rada ze svého středu volí prezidenta a viceprezidenty .
•	 Výkonná	rada je tvořena prezidentem a šesti viceprezidenty, její pravomoce 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.	
•	 ČEZ	Distribuční	služby,	s.r.o.	(do 5.	6.	2013)	
•	 Biocel	Paskov	a.s.
•	 Dalkia	Česká	republika,	a.s.	
•	 Dopravní	projektování,	spol.	s r.o.	
•	 FITE	a.s.
•	 Havel,	Holásek	&	Partners	s.r.o.	
•	 HRAT,	s.r.o.	
•	 KOMA	-	Industry	s.r.o.	(od 26.	9.	2013)
•	 Město	Studénka	
•	 OKD,	a.s.
•	 Regionální	rada	OS	ČMKOS	Moravskoslezského	kraje
•	 Ridera	a.s.
•	 RPG	RE	Management	s.r.o.
•	 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.	
•	 Vysoká	škola	báňská	–	Technická	univerzita	Ostrava

Výkonný aparát sdružení
Ing  Kateřina Huvarová – ředitelka 
Ing  Pavel Santarius, Ph D  – projektový manažer, zástupce ředitelky 
ve věcech projektových 
Ing  Svatava Blažková – ekonom, zástupce ředitelky ve věcech eko-
nomiky, ISO a komunikace
Ing  Jiří Tomčík – projektový manažer
RNDr  Jan Beneš – projektový manažer
Ing  Petr Czekaj – projektový manažer
Ludmila Fojtíková	–	sekretariát	(do	4.	10.	2013)
Irena Hluchníková –	sekretariát	(od	7.	10.	2013)

Pracovní nebo mimopracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání 
projektu Zaměstnaný a vzdělaný Moravskoslezský kraj – 13 zaměstnanců . 

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 ., generální ředitel společnosti 

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

Prof  Ivo Vondrák, CSc  
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, rektor školy

Čestným prezidentem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 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	společnosti	

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 finanční ředitel společnosti 

Ing  Pavel Bartoš Doc  Ing  Jiří Cienciala, CSc Ing  Václav Daněk
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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 management . The Committee has five members and it is being elected from the 

Union members by the Assembly of Members . The Committee elects the Chairperson from its ranks .

Composition of the Board
•	 Agentura	pro	regionální	rozvoj,	a.s.	
•	 ArcelorMittal	Ostrava	a.s.	
•	 ČEZ	Distribuční	služby,	s.r.o.	(up	to 5.	6.	2013)	
•	 Biocel	Paskov	a.s.
•	 Dalkia	Česká	republika,	a.s.	
•	 Dopravní	projektování	spol.	s r.o.	
•	 FITE	a.s.
•	 Havel,	Holásek	&	Partners,	s.r.o.	
•	 HRAT,	s r.o.
•	 KOMA	-	Industry	s.r.o.	(from	26.	9.	2013)
•	 Město	Studénka	
•	 OKD,	a.s.
•	 Regionální	rada	OS	ČMKOS	Moravskoslezského	kraje
•	 Ridera	a.s.
•	 RPG	RE	Management	s.r.o.
•	 Sdružení	pro	výstavbu	komunikace	I/11-I/57
•	 Statutární	město	Ostrava
•	 ŠKODA	VAGÓNKA	a.s.
•	 Technoprojekt,	a.s.
•	 Třinecké	železárny,	a.s.
•	 VOKD,	a.s.	
•	 Vysoká	škola	báňská	–	Technická	univerzita	Ostrava

The Executive Apparatus of the Union
Ing  Kateřina Huvarová – Director
Ing  Pavel Santarius, Ph D  – Project Manager, Deputy Director for 
Projects
Ing  Svatava Blažková – Economist, Deputy Director for Economy, 
ISO and Communications
Ing  Jiří Tomčík – Project Manager
RNDr  Jan Beneš – Project Manager
Ing  Petr Czekaj – Project Manager
Ludmila Fojtíková	–	secretary	(up	to	4.	10.	2013)
Irena Hluchníková –	secretary	(from	7.	10.	2013)

Contract or outside employment for a fixed term valid within the period 
of the “Employed and Educated MS Region” project – 13 employees .

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

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 

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

Prof  Ing  Václav Roubíček, CSc is the Honorary President of the Un-
ion for the Development of the Moravian-Silesian Region in memoriam .

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 

Ing  Ivo Klimša Prof  Ivo Vondrák, CSc  Dr  -Ing  Ján Fabián
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Členská základna sdružení
Členskou základnu tvořilo k 31 . prosinci 2013 celkem 155 členů .

1 .  .A .S .A ., spol . s r .o . – provozovna Ostrava
2 . 1st International School of Ostrava, s .r .o .
3 . 5 Points Group a .s .
4 . ACCOUNT Morava s .r .o . 
5 . Agentura ERFA s .r .o .
6 . Agentura pro regionální rozvoj, a .s .
7 . AGROS spol . s r . o . 
8 . AHA TRADING s .r .o . 
9 . AHOL – Střední odborná škola, s .r .o . 

10 . AHOL – Vyšší odborná škola o .p .s . 
11 . AHRA – Consulting, s .r .o . 
12 . AIESEC Ostrava 
13 . AK 1324, s .r .o . 
14 . apollo LED s .r .o .
15 . ArcelorMittal Ostrava a .s .
16 . ArcelorMittal Tubular Products Karviná a .s . 
17 . Asociace turistických regionů ČR
18 . AUTO Heller s .r .o .
19 . BEST OSTRAVA s .r .o .
20 . Bezpečnostně technologický klastr, o .s .
21 . Biocel Paskov a .s . 
22 . CITY	INVEST	OSTRAVA,	spol.	s r.o.	
23 . Clarion Congress Hotel Ostrava 
24 . COPY	STAR,	s.r.o.
25 . Crest Communications Ostrava s .r .o .
26 . CZECH INTERNATIONAL, a .s . 
27 . ČAPEK – WinDUO, s .r .o .
28 . ČD Cargo, a .s . 
29 . ČECH – ENGINEERING, a .s . 
30 . Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o .s . 
31 . Česká televize, Televizní studio Ostrava
32 . České dráhy, a .s .
33 . České plavební a vodocestné sdružení
34 . Česko-polská obchodní komora
35 . ČEZ Korporátní služby, s .r .o . 
36 . Dalkia Česká republika, a .s . 
37 . Do &	Do ORLOVÁ	družstvo	umělců	
38 . Dodávky automatizace, spol . s r .o .
39 . Dopravní podnik Ostrava a .s . 
40 . Dopravní projektování, spol . s r . o .

41 . Družstvo ENVICRACK
42 . DTO CZ, s .r .o .
43 . EDLiT s .r .o . 
44 . Ernst	&	Young,	s.r.o.	
45 . Euro Press Group s .r .o .
46 . Fakultní nemocnice Ostrava
47 . Fishnet, s . r . o . 
48 . FITE a .s .
49 . FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost 
50 . FULLCOM s .r .o . 
51 . Garáže Ostrava, a .s . 
52 . ha-vel family s .r .o . 
53 . Havel,	Holásek	&	Partners	s.r.o.
54 . HM PARTNERS s .r .o .
55 . HOMOLA a .s . 
56 . HRAT, s .r .o . 
57 . HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a .s . 
58 . Hutnictví železa, a .s . 
59 . Institut společenské odpovědnosti, o .p .s . 
60 . IT Cluster, o .s . 
61 . Jagello 2000
62 . Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková 

organizace
63 . JIŘÍ FRONĚK - CATR, s .r .o .
64 . KB - BLOK systém, s .r .o . 
65 . Klastr	HYDROGEN-CZ,	o.s.
66 . Knowledge Management Cluster, o .s . 
67 . Kocián	Šolc	Balaštík,	advokátní	kancelář,	s.r.o.
68 . KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost
69 . Kofola a .s .
70 . KOMA - Industry s .r .o .
71 . Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o .p .s . 
72 . Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
73 . Krnovské opravny a strojírny s .r .o .
74 . Letiště Ostrava, a .s .
75 . LIBROS OSTRAVA, spol . s r .o .
76 . LOCAL TV PLUS, spol . s r .o .
77 . Magnus Regio s .r .o .
78 . Mamaison	Business	&	Conference	Hotel	Imperial	Ostrava
79 . MENERGO a .s . 

Seznam	členů	Sdružení	pro	rozvoj	Moravskoslezského	kraje	k	31.	prosinci	2013

Struktura členské základny podle odvětví
 Průmysl
 Distribuční společnost
 Stavebnictví
 Vzdělávání a výzkum
 Regionální a obecní instituce
 Poradenství a finance
 Služby

12 %

7 %

4 %

17 %

29 %

8 %

23 %
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Membership Base of the Union
As of December 31, 2013 the membership base consisted of 155 members in total .

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

100 . Ostravská univerzita v Ostravě
101 . Ostravské vodárny a kanalizace a . s .
102 . Ostravské výstavy, a .s .
103 . OZO Ostrava s .r .o .
104 . Park Inn by Radisson Hotel Ostrava
105 . Pars Komponenty s .r .o .
106 . Plavba a vodní cesty o .p .s .
107 . POE EDUCO, spol . s r . o . 
108 . POLAR televize Ostrava, s .r .o .
109 . Pop Academy o .s .
110 . Porr a .s ., odštěpný závod – Morava
111 . PULARY,	s.	r.	o.
112 . Regionální rada odborových svazů ČMKOS Moravskoslezské-

ho kraje
113 . Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci 
114 . REGIONÁLNÍ	VYSOKOŠKOLSKÉ	INFOCENTRUM,	o.s.
115 . RESPECT OSTRAVA, s .r .o .
116 . Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 
117 . Ridera a .s .
118 . Rotary Club Ostrava International o .s .

119 . RPG RE Management, s .r .o . pobočka Ostrava
120 . RPIC-ViP s .r .o . 
121 . Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o .p .s .
122 . Samostatný dětský oddíl Brontosauři 
123 . Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA 
124 . Sdružení obcí Hlučínska
125 . Sdružení pro přeložku a  výstavbu komunikace I/11 v  úseku 

Havířov-Třanovice
126 . Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
127 . Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a .s .
128 . Skanska a .s ., divize Pozemní stavitelství – závod Morava Sever
129 . Slezská univerzita v Opavě
130 . Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s .r .o .
131 . Specialist Service, s .r .o .
132 . Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska
133 . Statutární město Havířov
134 . Statutární město Karviná
135 . Statutární město Opava
136 . Statutární město Ostrava
137 . Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, 

příspěvková organizace 
138 . Subterra a .s .
139 . Svaz českých a moravských výrobních družstev
140 . Svazek měst a obcí okresu Karviná
141 . ŠKODA	VAGONKA	a.s.
142 . Teburg s .r .o .
143 . Technoprojekt, a .s .
144 . TŘINECKÉ	ŽELEZÁRNY,	a.	s.
145 . UNIHOST Sdružení podnikatelů v  pohostinství, stravovacích 

a ubytovacích službách ČR
146 . VADE MECUM BOHEMIAE s .r .o .
147 . VAE a .s .
148 . VOKD, a .s . 
149 . VPV TRADING OSTRAVA a .s . 
150 . VVUÚ, a .s .
151 . Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
152 . Vysoká škola podnikání, a .s .
153 . Zásobování teplem Vsetín a .s . 
154 . Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
155 . Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

The List of Members of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region as of December 31, 2013

Membership base structure per sectors
 Industry
 Distribution Companies
 Construction
 Education and Research
 Regional and Municipal Institutions
 Consulting and Finance
 Services

12 %

7 %

4 %

17 %

29 %

8 %

23 %



10

v ý r o č n í  z p r á v a  a n n u a l  r e p o r t  2 0 1 3

Činnost sdružení 2013

Investiční a podnikatelské prostředí kraje

•	 Účast	sdružení	v pracovní	skupině	pro	řešení	
krizové situace v Moravskoslezském kraji

Vzhledem k vážnosti hospodářské situace v kraji byla v závěru července 
2013 ustavena Pracovní skupina pro řešení krizové situace v Morav-
skoslezském kraji . Pracovní skupina byla vedena ministrem průmyslu 
a obchodu Jiřím Ciencialou a sdružení v ní aktivně zastupoval a nadále 
zastupuje jeho prezident, Pavel Bartoš . 

Cíle pracovní skupiny:
– definovat příčiny krize průmyslových podniků v kraji, navrhovat vari-

antní východiska a řešení pro jejich dlouhodobou eliminaci, 
– realizovat opatření s vlastníky podniků na úrovni vlády, ministerstva 

průmyslu a obchodu a Moravskoslezského kraje,
– vypracovat dlouhodobou hospodářskou strategii kraje se zachová-

ním a modernizací tradičního průmyslu a podporou nových podnika-
telských aktivit, s využitím stávajícího, ale i očekávaného kvalifikační-
ho potenciálu lidských zdrojů .

•	 Pracovní	skupina	pro	podporu	umisťování	investic
Pracovní skupina pro podporu umisťování investic v Moravskoslezském 
kraji zahájila svou činnost v květnu 2013 a zapojilo se do ní 24 členů 
sdružení . Pod vedením Martina Zuštíka, generálního ředitele členské 
organizace Technoprojekt, a .s ., se aktivně podílela na organizaci i pro-
gramu	konference	 Investment	&	Business	Forum,	zpracovala	seznam	
překážek investorům se specifiky Moravskoslezského kraje a nabídku 
služeb, které jsou členové pracovní skupiny ochotni a schopni poskyt-
nout přicházejícím investorům . V souvislosti s potřebou nových investic 
v  kraji bylo v  listopadu 2013 uspořádáno pro členy sdružení setkání 
s generálním ředitelem agentury CzechInvest, na kterém proběhla pre-
zentace aktuálních kroků agentury pro Moravskoslezský kraj a diskuse 
ke konkrétní situaci v kraji s ohledem na nové investice a obsazování 
brownfields . 

•	 Investment	&	Business	Forum
14.	ročník	mezinárodní	konference	Investment	&	Business	Forum	kona-
ný v říjnu 2013 v Ostravě, proběhl za účasti prezidenta republiky Miloše 
Zemana, premiéra Jiřího Rusnoka i ministra průmyslu a obchodu Jiří-
ho Ciencialy . Hlavními tématy byly perspektivy dalšího hospodářského 
rozvoje kraje a  investiční příležitosti . Konference poukázala na  to, že 
nezbytnou podmínkou rozvoje kraje jsou nové investice, úspěšné struk-
turální změny v hospodářství a zaměstnanosti, kvalitní technické vzdě-
lání na všech stupních a spolupráce soukromého a veřejného sektoru 
ve vědě, výzkumu a inovacích . V programu vystoupili také představitelé 
Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy, zástupci inves-
torů, CzechInvestu, Sdružení pro zahraniční investice – AFI a významní 
představitelé podnikatelské reprezentace kraje . 

•	 Vánoční	trhy
Ve dnech 17 . až 22 . prosince 2013 organizovalo sdružení v ČEZ Aréně 
tradiční vánoční trhy zaměřené na podporu drobných prodejců a pod-
nikatelů . S ohledem na počet prodejců, jichž bylo přes dvě stovky, šlo 
o největší akci tohoto typu v regionu . Způsob organizace trhů umožnil 
malým podnikatelům poměrně snadno a za přijatelných finančních pod-
mínek nabídnout své zboží v exponovaném termínu . V případě sdružení 
umožnil zisk z této akce práci na jiných rozvojových a neziskových pro-
jektech a aktivitách .

 

Dopravní infrastruktura

•	 Dopravní	sekce
Dopravní sekce pracovala pod vedením Miroslava Bezděka, ředitele 
členské organizace Dopravní projektování, spol . s r .o . Ve spolupráci se 
všemi členy sekce a Moravskoslezským krajem bylo provedeno ověření 
všech významných infrastrukturních akcí vyplývajících z  koncepčních 
materiálů a odborných podkladů, na kterých se sdružení podílelo a po-
dílí . V návaznosti na záměry kraje v rámci transevropské dopravní sítě 
byl aktualizován přehledný grafický materiál „Priority přípravy a realizace 
významných pozemních komunikací a železničních tratí v rámci rozvoje 
TEN-T“, jehož prostřednictvím sdružení prosazuje krajské dopravní pri-
ority . Sekce se také aktivně podílela na odborné přípravě a programu 
mezinárodní konference TRANSPORT .

•	 Pracovní	skupina	–	Memorandum	o spolupráci	při	
řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční 
infrastruktury v Moravskoslezském kraji

Pracovní skupina pracovala pod vedením Ing . Miroslava Fabiana, mís-
tostarosty členské organizace město Studénka a její činnost byla nadále 
zaměřena na  koordinaci přípravných i  realizačních prací v  oblasti že-
lezniční infrastruktury a dopravních systémů Moravskoslezského kraje . 
V roce 2013 připravila v dohodě s Moravskoslezským krajem nové me-
morandum, které stvrdilo zájem ministerstva dopravy, Správy železnič-
ní dopravní cesty, s .o ., Moravskoslezského kraje, Českých drah, a .s ., 
a sdružení spolupracovat na přípravě a realizaci v memorandu vymeze-
ných krajských priorit od roku 2014 . 

•	 Konference	TRANSPORT
17 . ročník mezinárodní konference TRANSPORT, konaný v  listopadu 
2013 v Ostravě, byl zaměřen na prezentaci dosavadních postupů i bu-
doucích záměrů při výstavbě dopravní infrastruktury Moravskoslezské-
ho kraje a  jeho napojení na  evropskou dopravní síť . Hlavními tématy 
byly spolupráce v rámci Baltsko-jaderského koridoru a územní spolu-
práce regionů TRITIA . V  programu vystoupili představitelé odpověd-
ných ministerstev za dopravu z České republiky, Polska a Rakouska 
a představitelé sousedících regionů ze Slovenska a Polska . Účastníkům 
konference byla prezentována příprava a  realizace projektů silničních, 
železničních i  vodních, včetně priorit rozvoje Letiště Ostrava . V  rámci 
konference bylo za účasti ministra dopravy ČR slavnostně podepsáno 
Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji že-
lezniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji . 

•	 Baltic-Adriatic	Transport	Cooperation
V srpnu 2013 byl ukončen mezinárodní Projekt Baltic-Adriatic Transport 
Cooperation, na jehož realizaci se sdružení podílelo . Projekt byl realizo-
ván od dubna 2010 při spolupráci s dalšími 18 partnery z Itálie, Polska, 
Rakouska a Slovenska . Projekt se zabýval nadnárodními přepravními 
proudy v rámci nově koncipovaného evropského koridoru Balt-Jadran 
procházejícího také územím Moravskoslezského kraje . Mezi hlavní vý-
stupy projektu patří dopravní model Moravskoslezského kraje a síť kon-
taktních míst pro hospodářskou spolupráci . Na projektu se významně 
podílela členská organizace Dopravní projektování, spol . s r .o .

•	 Napojení	Moravskoslezského	kraje	na vodní	cestu
K napojení Moravskoslezského kraje na vodní cestu vydalo v roce 2013 
sdružení stanovisko, ve kterém mimo jiné požaduje: 
– dokončení studie proveditelnosti výstavby vodního koridoru Dunaj–

Odra–Labe, jejíž zpracování zadala ministerstvu dopravy vláda ČR,
– aby ke  zpracování studie byli přizváni zástupci sdružení a  Krajské 

hospodářské komory Moravskoslezského kraje,
– po ministerstvu dopravy jednat s polskou stranou o zařazení toho-

to vodního koridoru do  systému preferovaných dopravních staveb 
v rámci sítě TEN-T . 
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Union’s Activities 2013

Investment and Business Environment 
of the Region

•	 Participation	of	the	Union	in	working	group	for	
resolving crisis situation in the Moravian-Silesian 
Region

Given the seriousness of the economic situation in the region, at the end 
of July 2013 a working group was established to deal with emergencies 
in the region . The working group was led by the Minister of Trade and 
Industry Jiří Cienciała, and the Union was and has been actively repre-
sented by its President, Pavel Bartoš .

Working Group’s Objectives:
– To define the causes of the crisis of industrial enterprises in the regi-

on, suggesting alternative assumptions and long-term solutions for 
their elimination, 

– To implement measures with business owners at the level of the go-
vernment, the Ministry of Industry and Trade and the Moravian-Sile-
sian Region 

– To develop a long-term economic strategy for the region, with main-
taining and upgrading traditional industries and encouraging new 
business ventures, utilizing existing, but also expected qualification 
potential of human resources .

•	 Working	group	for	support	the	allocation	of	
investments

Working group for support the allocation of investments in the Moravian-
Silesian Region started its activity in May 2013 and 24 members of the 
Union were involved . Led by Martin Zuštík, CEO of Union member Tech-
noprojekt, a .s ., the working group actively participated in the organization 
and	program	of	the	conference	Investment	&	Business	Forum;	compiled	
a list of obstacles to investors with the specifics of the Moravian-Silesian 
Region and offered services that members of the working group are will-
ing and able to provide to incoming investors . In connection with the need 
for new investment in the region, a meeting with the CEO of CzechInvest 
agency was organized for the members of the Union in November 2013 . 
The current steps of the agency were presented followed by discussion 
about the specific situation in the region with regard to new investments 
and brownfields occupation .

•	 Investment	&	Business	Forum
The 14th	 annual	 international	 conference	 Investment	 &	 Business	 Forum	
held in October 2013 in Ostrava, took place with participation of the Presi-
dent of the Czech Republic, Miloš Zeman, the Prime Minister Jiří Rusnok 
and the Minister of Trade and Industry Jiří Cienciala . The main topics were 
prospects for further economic development of the region and investment 
opportunities . The conference pointed out that a necessary condition for 
the development of the region are new investments, successful structural 
changes in the economy and employment, quality of technical education 
at all levels and cooperation between the private and public sector in sci-
ence, research and innovation . The program also featured representatives 
of the Moravian-Silesian Region, City of Ostrava, representatives of inves-
tors, CzechInvest and the Association for Foreign Investment – AFI and 
prominent business leaders from the region . 

•	 Christmas	market
On 17–22 December 2013, traditional Christmas market was organized 
in ČEZ Arena aimed at supporting small retailers and entrepreneurs . 
Given the number of vendors that have been over two hundred, it was 
the largest event of its type in the region . Way of organizing the market 
allows small businesses to easily, and in relatively acceptable financial 
conditions, offer their goods in exposed dates . Concerning the Union, 
the profit from this event enabled to work in other developing and non-
profit projects and activities .

Transport Infrastructure

•	 Transport	section
Transport section worked under the leadership of Miroslav Bezděk, 
director of a Union member Dopravní projektování, spol . s .r .o . In col-
laboration with all members of the section and the Moravian-Silesian 
Region, review of all major infrastructure actions resulting from concep-
tual materials and technical documents, in which the Union was and 
has been involved and participated, was done . Following the intentions 
of the region within the Trans-European Transport Network, transparent 
graphic material „Priority of Preparation and Implementation of Major 
Roads and Railways in the Development of TEN-T“ was updated . By 
means of this document, the Union promotes regional transport pri-
orities . The section has also actively participated in the preparation of 
program of the international conference TRANSPORT .

•	 Working	group	–	Memorandum	on	Cooperation	
in the Transport Services and the Development 
of	Railway	Infrastructure	in	the	Moravian-Silesian	
Region

Working group worked under the direction of Miroslav Fabian, the 
Deputy Mayor of the Union member Studénka City, and its activities 
were focused on the coordination of the preparatory and implemen-
tation work in the field of infrastructure and transport systems of the 
Region . In 2013, in agreement with the Moravian-Silesian Region, work-
ing group prepared new memorandum that endorsed the concern of 
the Ministry of Transport, Správa železniční dopravní cesty, s .o ., the 
Moravian-Silesian Region, Czech Railways and the Union to cooperate 
in the preparation and implementation of the memorandum-identified 
regional priorities since 2014 .

•	 TRANSPORT Conference
The 17th Annual International Conference TRANSPORT, held in No-
vember 2013 in Ostrava, was aimed at presenting current practices 
and future plans for the construction of transport infrastructure of the 
Moravian-Silesian Region and its connection to the European trans-
port network . The main topics were the cooperation within the Baltic-
Adriatic Corridor and territorial cooperation between regions of TRITIA . 
The program featured representatives of the ministries responsible for 
transport from the Czech Republic, Poland and Austria and representa-
tives of the neighboring regions of Slovakia and Poland . Preparation and 
implementation of road, rail and water projects, including development 
priorities of Airport Ostrava was presented to the conference partici-
pants . The Memorandum on Cooperation in the Transport Services and 
the Development of Railway Infrastructure in the Region was formally 
signed in presence of the Minister of Transport .

•	 Baltic-Adriatic	Transport	Cooperation
In August 2013 the international project Baltic-Adriatic Transport Co-
operation, in the implementation of which the Union was involved, was 
completed . The project had been implemented since April 2010 with 
the cooperation of other 18 partners from Italy, Poland, Austria and Slo-
vakia . The project dealt with transnational transport streams within the 
newly designed European Baltic-Adriatic corridor passing also through 
the territory of the Moravian-Silesian Region . The main outputs of the 
project include the transport model of the Moravian-Silesian Region and 
the network of focal points for economic cooperation . The Union mem-
ber Dopravní projektování, spol . s .r .o ., has significantly contributed to 
the project .

•	 Connection	of	the	Moravian-Silesian	Region	to	the	
waterway

In 2013, the Union issued an opinion on the connection of the M-S 
Region to a waterway, in which among other things, the following is 
required: 
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Životní prostředí, energetika, revitalizace 

•	 Sekce	životního	prostředí	a energetiky
Sekce pracovala pod vedením prezidenta sdružení a předsedy před-
stavenstva členské organizace FITE a .s . Pavla Bartoše . V průběhu roku 
2013 se zabývala prosazováním zájmů Moravskoslezského kraje v rám-
ci celostátních dokumentů „Státní energetická politika“, „Surovinová 
politika ČR“ a navazujícími připravovanými změnami horního a odpado-
vého zákona . Sekce se také aktivně podílela na prosazení snížení ceny 
na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a jejím uzákoněním . 
Svá stanoviska sekce projednávala na jednáních rady sdružení a po do-
hodě s Hospodářskou komorou ČR a dalšími organizacemi sdružujícími 
podnikatelské subjekty . Činnost sekce byla také zaměřena na prováza-
nost Akčního plánu Ministerstva životního prostředí ČR pro Moravsko-
slezský kraj v návaznosti na aktivity směřující k omezování znečištění 
ovzduší nejen z průmyslu, ale také ve vztahu k lokálním topeništím v in-
dividuální zástavbě . 

•	 ODPADY	21
V květnu	2013	byl	uspořádán	13.	ročník	odborné	konference	ODPADY	
2013, která se zabývala tématy „Výstavba a financování infrastruktury 
odpadového hospodářství v období 2014–2020“ a „2014–2020 zlomo-
vé období české energetiky – příležitost pro odpadové hospodářství?“ . 
Konference tradičně probíhala v rámci celorepublikového cyklu konfe-
rencí	„ODPADOVÉ	DNY	2013“,	které	se	konají	pod	záštitou	Ministerstva	
životního prostředí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR . Partnery 
celého cyklu byl Svaz měst a obcí České republiky, Asociace krajů Čes-
ké republiky a Hospodářská komora České republiky . 

Spolupráce v rámci regionu, vzdělávání, 
zaměstnanost 

•	 Memorandum	o spolupráci	s Moravskoslezským	
krajem a Krajskou hospodářskou komorou 
Moravskoslezského kraje 

5 . června 2013 bylo s  novou reprezentací Moravskoslezského kraje 
uzavřeno memorandum o spolupráci mezi sdružením, Moravskoslez-
ským krajem a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského 
kraje . Memorandum založilo konstruktivní spolupráci a koordinaci čin-
ností všech jeho účastníků v oblastech celkového regionálního rozvoje 
tak, aby vedlo k prosperitě kraje . 

•	 Moravskoslezský	pakt	zaměstnanosti
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti je jednou z priorit Strategie roz-
voje Moravskoslezského kraje do  roku 2020 . Jedná se o  strategické 
partnerství desítek podnikatelských subjektů, škol a  dalších institucí, 
které je dlouhodobým projektem přispívajícím ke zvýšení zaměstnanosti 
a konkurenceschopnosti kraje . Sdružení je nositelem a koordinátorem 
aktivit projektu . V  roce 2013 proběhla v Ostravě k projektu konferen-
ce „Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji 
místních partnerství na podporu zaměstnanosti“ a kulatý stůl na téma 
„Spolupráce škol a firem v rozvoji technického vzdělávání“ .

•	 Kongres	starostů	a primátorů
V  červnu 2013 se pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje 
uskutečnil v Klimkovicích 19 . ročník Kongresu starostů a primátorů Mo-
ravskoslezského kraje . Stěžejními tématy kongresu byly problematiky 
reformy veřejné správy, financování municipalit, nové programovací ob-
dobí EU 2014+, turistické infrastruktury a lokálních topenišť . 

•	 Vánoční	koncert	Region	pro	sebe
14 . ročník tradičního vánočního koncertu a společenského večera, kte-
rý byl zaměřen na neformální podporu regionální komunikace a podě-
kování členům sdružení za  spolupráci, se uskutečnil v  prosinci 2013 
v Mamaison	Business	&	Conference	Hotel	Imperial	Ostrava.	V progra-
mu vystoupili Petra Černocká, Jiří Pracný a studenti členské organiza-

ce Pop Academy . V rámci večera proběhlo slavnostní předání ocenění 
za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje . 

•	 Spolupráce	na projektu	Practice	Point
Sdružení v roce 2013 spolupracovalo na projektu Practice Point, jehož 
nositelem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava . Cílem 
projektu bylo vybudování a prohloubení vazeb mezi subjekty komerč-
ního i nekomerčního charakteru a vysokou školou . V rámci spolupráce 
byly realizovány akce zaměřené na  odbourávání bariér mezi akade-
mickým prostředím a prostředím podnikovým se zaměřením na obo-
ry strojírenské a elektroenergetické . Proběhly rovněž odborné exkurze 
do některých výrobních podniků a Jaderné elektrárny Temelín . Členské 
organizace sdružení se akcí aktivně účastnily . 

•	 Partnerství	na Kopřivnických	dnech	techniky
Sdružení spolupracovalo na přípravě Kopřivnických dnů techniky, které 
se konaly v červnu 2013 na polygonu TATRA v Kopřivnici . Cílem akce 
byla podpora technického vzdělávání . 

•	 Partnerství	na Veletrhu	řešení
Sdružení bylo hlavním partnerem Veletrhu řešení, jenž se konal v září 
2013 v Ostravě . Byl určen aktivním podnikatelům, kteří hledají funkční 
marketingová řešení, a radil, jak chytrostí a změnou dosáhnout výsledků 
v podnikání . Sdružení tak chtělo podpořit podnikatele v době stagnace 
trhu . 

•	 Zaměstnaný	a vzdělaný	Moravskoslezský	kraj
V roce 2013 pokračovala realizace projektu sdružení, který je zaměřen 
na  implementaci Společného akčního plánu v  oblasti zaměstnanosti 
a  vzdělávání mladých lidí bez zaměstnání, s cílem usnadnit jim vstup 
na  trh práce a zlepšit nabídku technických, řemeslných a dalších ne-
dostatkových profesí v  Moravskoslezském kraji . Jeho realizace bude 
probíhat do června roku 2014 . Projektu se účastní také členské orga-
nizace sdružení . 

•	 Právní	semináře	k rekodifikaci	soukromého	práva
Sdružení	ve spolupráci	s členskou	organizací	Kocián	Šolc	Balaštík,	ad-
vokátní kancelář, s .r .o ., organizovalo v roce 2013 pro své členy aktuální 
semináře k přípravě na rekodifikaci soukromého práva . Vzhledem k záj-
mu o jejich pokračování jsou naplánovány také na rok 2014 .

•	 Regionální	podnikatelský	zpravodaj
Informační zpravodaj o  aktuálním dění, činnosti členů sdružení a  dů-
ležitých událostech v  regionu . Přípravu a  distribuci zajišťuje sdružení 
ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského 
kraje .

•	 Pilotní	magazín	sdružení	na TV POLAR
O aktuálním dění ve sdružení a o jeho členech pravidelně od října 2013 
informoval magazín sdružení na TV POLAR . Jednalo se o dvouminutový 
čtrnáctideník, jehož úkolem bylo zvýšit obecné povědomí o aktivitách 
sdružení a dobré praxi jeho členů . Pro rok 2014 je připravována nová 
forma spolupráce . 
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– Completion of a feasibility study of the water corridor Danube–Oder–
Elbe construction which has been assigned to the Ministry of Trans-
port by the Government, 

– Inviting representatives of the Union for the Development of the Mora-
vian-Silesian Region and the Chamber of Commerce of the Moravi-
an-Silesian Region to process the study

– The Ministry of Transport to deal the entry of this water corridor to the 
preferred transport structures in the framework of the TEN-T with the 
Polish side .

Environment, Energetics, Revitalization 

•	 Section	of	environment	and	energy
The section has worked under the supervision of Pavel Bartoš, the 
President of the Union and the Chairman of the Board of Directors of the 
member organization FITE a .s . During 2013, the section was dealing 
with the promotion of the interests of the Moravian-Silesian Region in 
the framework of the national document „National Energy Policy“, „Raw 
Material Policy of the Czech Republic,“ and following planned changes 
of the mining and waste law . The section has also been actively involved 
in advocating a price reduction of the costs associated with support of 
electricity and in its enacting . Section’s opinion was discussed at meet-
ings of the Union Board and, after reaching agreement, with the Cham-
ber of Commerce of the M-S Region and other business organizations . 
Activities of the section has also been focused on the consistency of the 
Action Plan of the Ministry of Environment for the M-S Region in relation 
to activities aimed at reducing air pollution not only from industry, but 
also in relation to local fireplaces in individual built-up areas .

•	 WASTE	21
In May 2013, the 13th annual WASTE conference was held, addressing 
the issue of the „Construction and Financing of Waste Management 
Infrastructure in the Period 2014–2020“ and „2014–2020 Turning Pe-
riod of Czech Energy – Opportunities for Waste Management?“ . The 
conference traditionally took place in a nationwide series of conferences 
„WASTE	DAYS	2013”,	held	under	the	patronage	of	the	Ministry	of	En-
vironment and the Ministry of Industry and Trade . Partners of the entire 
cycle were the Association of Towns and Municipalities of the Czech 
Republic, the Association of Czech Regions and the Chamber of Com-
merce of the Czech Republic .

Cooperation within the Region, 
Education, Employment 

•	 Memorandum	on	Cooperation	with	the	Moravian-
Silesian Region and the Chamber of Commerce of 
the Moravian-Silesian Region 

On June 5, 2013, the Memorandum on Cooperation between the Un-
ion, the Moravian-Silesian Region and the Chamber of Commerce of 
the Region was signed . Memorandum thus established constructive 
cooperation and coordination of activities of all the participants in the 
areas of overall regional development so it can lead to the prosperity of 
the region .

•	 Moravian-Silesian	Employment	Pact
The Moravian-Silesian Employment Pact is one of the priorities of the 
Development Strategy of the Moravian-Silesian Region up to 2020 . This 
is a strategic partnership of dozens of businesses, schools and other 
institutions, which is a long term project contributing to increasing em-
ployment and competitiveness of the region . The Union is the carrier 
and coordinator of the project activities . In 2013, project conference 
„International Exchange of Experience and Good Practices in Develop-
ing Local Partnerships to Promote Employment“, and a round table on 
„Cooperation between Schools and Businesses in the Development of 
Technical Education“ took place in Ostrava .

•	 Congress	of	mayors	and	lord	mayors
In June 2013, under the auspices of the Moravian-Silesian Region the 
19th Annual Congress of Mayors of the Region was held in Klimkovice . 
Key topics of the congress were the issue of the reform of public admin-
istration, financing of municipalities, the new programming period of the 
EU 2014 +, tourist infrastructure and local heating . 

•	 Christmas	concert	Region	for	itself
The 14th annual traditional Christmas concert and a  social evening, 
which was focused on informal support of regional communication and 
saying thanks to the members of the Union for cooperation, was held 
in	December	2013	 in	Mamaison	Business	&	Conference	Hotel	 Impe-
rial Ostrava . The program featured Petra Černocká, Jiří Pracný and 
students of the member organization Pop Academy . In the evening, 
awards for contribution to the development of the region took place .

•	 Cooperation	on	the	Practice	Point	project
In 2013, Union collaborated on Practice Point project held by the VSB 
– Technical University of Ostrava . The aim of the project was to build 
and deepen ties between the commercial and non-commercial subjects 
and the university . In cooperation, actions aimed at removing barriers 
between academic and business environment with a focus on the fields 
of engineering and electricity were implemented . Also field trips to some 
manufacturing firms and Temelín Nuclear Power Plant took place . Mem-
ber organizations of the Union actively participated in the events .

•	 Partnership	on	Tech	Days	Kopřivnice
The Union cooperated on preparation of Tech Days Kopřivnice, which 
took place in June 2013 at TATRA Polygon in Kopřivnice . The aim of the 
event was to support technical education .

•	 Partnership	on	“SOLUTION”	Trade	show
The Union was the main partner of the SOLUTION Trade show, which 
took place in September 2013 in Ostrava . It was devoted to active en-
trepreneurs looking for solution and advised how to reach good results 
in business by applying changes and smartness . By this, the Union 
wanted to support entrepreneurs at a time of stagnation at the market .

•	 Employed	and	Educated	Moravian-Silesian	Region
In 2013 the realization of the Union project continued . The project is 
focused on the implementation of the Joint Action Plan in the areas 
of employment and education of young unemployent people, in order 
to facilitate their entry into the labor market and improve the supply of 
technical, craft and other scarce jobs in the region . Its implementation 
will take place up to June 2014 . Member organizations of the Union 
also participate in the project . 

•	 Legal	seminars	on	the	recodification	of	private	law
In	cooperation	with	the	member	organization	Kocián	Šolc	Balaštík,	ad-
vokátní kancelář, s .r .o ., the Union organized topical seminars on the 
recodification of private law for its members . Due to interest in their 
continuation, they are planned also in 2014 .

•	 Regional	entrepreneur	newsletter
Newsletter on current events, activities of business members and im-
portant events in the region . Preparation and distribution is provided 
by the Union, in collaboration with the Chamber of Commerce of the 
Region .

•	 Pilot	magazine	of	the	Union	on POLAR TV
Since the October 2013, the magazine of the Union had informed 
about the current events and activities of its members on TV POLAR . It 
was the two-minute fortnightly whose function was to raise awareness 
about the activities of the Union and good practice of its members . For 
the year 2014, a new form of cooperation is being prepared . 
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Výsledky hospodaření sdružení za rok 2013
Rozvaha (v tis. Kč)
Období 2011 2012 2013
Aktiva 11 884 11 652 11 427
Stálá aktiva 2 557 2 242 127
Dlouhodobý hmotný, nehmotný majetek 337 222 107
Dlouhodobý finanční majetek 2 220 2 020 20
Oběžná aktiva 9 327 9 410 11 300
Zásoby 0 0 0
Pohledávky 2 732 3 245 2 586
Krátkodobý finanční majetek 6 508 6 082 8 664
Přechodné účty aktivní 87 83 50
Pasiva 11 884 11 652 11 427
Vlastní zdroje 10 342 10 495 10 332
Vlastní jmění 287 287 287
Fondy 1 716 1 716 1 716
Nerozdělený zisk minulých let 8 668 8 339 8 492
Hospodářský výsledek –329 153 –163
Cizí zdroje 1 542 1 157 1 095
Krátkodobé závazky 1 531 1 151 1 085
Přechodné účty pasivní 11 6 10

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
Období 2011 2012 2013
Činnost hlavní hosp celkem hlavní hosp celkem hlavní hosp celkem
Náklady 7 879 4 533 12 412 7 233 3 940 11 173 8 433 3 548 11 981
Materiál a energie, zboží 236 8 244 283 10 293 279 16 295
Nakupované služby 3 428 2 875 6 303 2 405 2 697 5 102 2 115 2 127 4 242
Mzdové náklady 2 725 1 195 3 920 2 961 880 3 841 4 188 1 001 5 189
Sociální pojištění a sociální náklady 1 033 409 1 442 1 070 299 1 369 1 433 340 1 773
Ostatní daně, poplatky 7 0 7 8 0 8 7 0 7
Ostatní náklady 215 42 257 270 54 324 197 60 257
Odpisy 111 4 115 115 0 115 111 4 115
Příspěvky a opravné položky 124 0 124 121 0 121 103 0 103
Výnosy 7 277 4 929 12 206 6 941 4 508 11 449 8 172 3 695 11 867
Výnosy z vlastních činností 769 3 738 4 507 800 3 417 4 217 447 2 874 3 321
Ostatní výnosy 139 5 144 131 0 131 102 0 102
Tržby z prodeje majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské příspěvky, dary 3 988 0 3 988 3 591 0 3 591 3 318 0 3 318
Provozní dotace 2 381 1 186 3 567 2 419 1 091 3 510 4 305 821 5 126
Daň	z příjmů 61 62 123 42 81 123 19 30 49
Náklady	vč.	daně	z příjmů 7 940 4 595 12 535 7 275 4 021 11 296 8 452 3 578 12 030
Hospodářský výsledek po zdanění –663 334 –329 –334 487 153 –280 117 –163

Zpráva revizní komise sdružení o ověření roční účetní závěrky
Na základě provedeného ověření účetní závěrky za období od 1 . 1 . 2013 do 31 . 12 . 2013 revizní komise konstatuje:

Účetnictví Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje za rok 2013 je vedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se záko-
nem č . 563/1991 Sb ., o účetnictví . 

Účetní závěrka za rok 2013 zobrazuje reálně majetek společnosti, závazky, vlastní jmění, finanční situaci a výsledky hospodaření za ověřované období .

Revizní komise navrhuje schválit roční účetní závěrku za rok 2013 BEZ VÝHRAD .

V Ostravě dne 10 . března 2014
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Economic Results of the Union in 2013
Balance Sheet (thousands CZK)
Term 2011 2012 2013
Assets 11,884 11,652 11,427
Fixed Assets 2,557 2,242 127
Tangible and Intangible Fixed Assets 337 222 107
Long-term Financial Assets 2,220 2,020 20
Current Assets 9,327 9,410 11,300
Inventories 0 0 0
Receivables 2,732 3,245 2,586
Short-term Financial Assets 6,508 6,082 8,664
Accruals and Deferrals 87 83 50
Liabilities 11,884 11,652 11,427
Own Sources 10,342 10,495 10,332
Equity 287 287 287
Funds 1,716 1,716 1,716
Retained	Profits	from	Previous	Years 8,668 8,339 8,492
Profit and Loss –329 153 –163
Other Sources 1,542 1,157 1,095
Short-term Payables 1,531 1,151 1,085
Accruals and Deferrals 11 6 10

Profit and Loss Statement (thousands CZK)
Term 2011 2012 2013
Activity Principal Additional Total Principal Additional Total Principal Additional Total

Costs 7,879 4,533 12,412 7,233 3,940 11,173 8,433 3,548 11,981
Materials and Energy, Goods 236 8 244 283 10 293 279 16 295
Services 3,428 2,875 6,303 2,405 2,697 5,102 2,115 2,127 4,242
Wages and Salaries 2,725 1,195 3,920 2,961 880 3,841 4,188 1,001 5,189
Social Insurance and Other Social Costs 1,033 409 1,442 1,070 299 1,369 1,433 340 1,773
Other Taxes and Charges 7 0 7 8 0 8 7 0 7
Other Costs 215 42 257 270 54 324 197 60 257
Depreciation 111 4 115 115 0 115 111 4 115
Contributions and Adjusting Entries 124 0 124 121 0 121 103 0 103
Revenues 7,277 4,929 12,206 6,941 4,508 11,449 8,172 3,695 11,867
Revenues from Own Activities 769 3,738 4,507 800 3,417 4,217 447 2,874 3,321
Other Revenues 139 5 144 131 0 131 102 0 102
Revenues from Sale of Property 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Member Contributions, Gifts 3,988 0 3,988 3,591 0 3,591 3,318 0 3,318
Operational Grant 2,381 1,186 3,567 2,419 1,091 3,510 4,305 821 5,126
Income	Tax	 61 62 123 42 81 123 19 30 49
Costs	Including	Income	Tax	 7,940 4,595 12,535 7,275 4,021 11,296 8,452 3,578 12,030
Profit	or	Loss	After	Tax –663 334 –329 –334 487 153 –280 117 –163

Report of the Union’s Auditing Committee on the Annual Financial Statements Certification
Based on the certification of the Financial Statements for the period from January 1, 2013 to December 31, 2013, the Auditing Committee states:

The bookkeeping of the Union for the Development of the Moravian-Silesian Region for 2013 has been kept in compliance with the generally binding 
legal regulations, namely the Act No . 563/1991 Coll ., on Bookkeeping .

The Financial Statements for 2013 reflect an accurate picture of company assets, liabilities, equity capital, the financial situation and the results for 
the relevant period .

Therefore the Auditing Committee proposes that the Financial Statements for the year 2013 be approved WITHOUT RESERVATION .

In Ostrava on March 10, 2014
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Společný dokument Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslez-
ského kraje

Strategický cíl:
Dosáhnout	v Moravskoslezském	kraji	v období	let	2020	až	2025	průměru	zemí	EU	v HDP/obyvatele

Konkrétní cíle do roku 2020:

1  Doprava
Usilovat o dokončení základní dopravní infrastruktury v kraji a perspek-
tivní řešení tras vysokorychlostních železnic a  vodních cest . Usilovat 
o  koncepční zlepšení dopravní obslužnosti v  kraji i  v  rámci uskupení 
TRITIA . Posilovat roli Letiště Ostrava a zvyšování bezpečnosti dopravy, 
zejména silničního provozu .

2  Suroviny a energetika
Zajišťovat dlouhodobou surovinovou a  energetickou stabilitu Morav-
skoslezského kraje a kvalitní životní prostředí, zejména čistotu ovzduší . 
Podpořit investice do  modernizace rozvodných sítí v  kraji, vyhodno-
covat investice do ekologizace provozů . Podpořit vytvoření regionální 
energetické koncepce schopné „ovlivňovat“ vývoj regionální energetiky .

3  Životní prostředí a staré ekologické zátěže
Účinněji a rychleji odstraňovat staré ekologické zátěže, mimo jiné i s vy-
užitím revitalizačních projektů souvisejících s odstraněním následků tě-
žební a hutní činnosti . 

4  Vzdělávání 
Podporovat technické vzdělávání na všech stupních, včetně základních 
škol a celoživotního vzdělávání . Usilovat o propojení vzdělávacích insti-
tucí a podnikatelského sektoru technického zaměření .

5  Věda, výzkum a inovace
Soustavně podporovat vědecko-výzkumnou základnu kraje s konkrét-
ními výstupy v inovacích a konkurenceschopnosti . Zvýšit úroveň odbor-
ného vzdělávání . Měřit a vyhodnocovat spolupráci krajských vysokých 
škol s podniky v kraji .

6  Podnikatelský výrobní sektor
Prosadit a  aktivně se podílet na  zpracování „Rámce hospodářského 
rozvoje Moravskoslezského kraje“ . Zaměřit se rovněž na živnostenský 
sektor a na malé a střední podniky .

7  Cestovní ruch a podpora venkova
Podporovat rozvoj venkova, příhraničních oblastí a  cestovního ruchu 
jako dalších zdrojů nových pracovních míst . 

8  Zaměstnanost
Soustavně podporovat udržení stávajících a  vznik nových pracovních 
příležitostí . Zlepšit spolupráci mezi zaměstnavateli, vzdělávacími institu-
cemi a úřady práce . Netříštit síly jednotlivých aktérů působících na trhu 
práce, ale řešit problematiku koordinovaně v rámci Moravskoslezského 
paktu zaměstnanosti .

9  Služby a sociální programy
Podporovat potřebné služby s  jejich navázáním na  snižování neza-
městnanosti a vhodné sociální programy . Zamezit sociálnímu vyloučení 
a chudobě . 

10  Přeshraniční spolupráce a TRITIA
Posílit všestrannou přeshraniční spolupráci v euroregionu TRITIA a zvý-
šit jeho celkový vliv v rámci Evropské unie .

11  Dotační prostředky EU
Směrovat dotační prostředky Evropské unie po roce 2013 na výše uve-
dené cíle .  Zlepšit koordinaci a celkovou efektivnost jejich využití . 

12  Život v Moravskoslezském kraji
Podporovat vznik komplexního a dlouhodobého systému zaměřeného 
na zamezení odlivu zejména mladých a schopných lidí .

13  Mediální obraz kraje
Přispívat k zásadní změně dosavadního negativního mediálního obra-
zu kraje na skutečný objektivní obraz . V prezentacích zdůrazňovat, že 
Moravskoslezský kraj je perspektivním místem pro žití a podnikání . Pro 
naplnění cíle zlepšit spolupráci s „masmédii“ .

14  Spolupráce s vládním zmocněncem 
Vytvořit a schválit systém dlouhodobé a efektivní spolupráce s vládním 
zmocněncem pro Moravskoslezský a Ústecký kraj .

Hlavní cíle do roku 2020

Uvedené cíle jsou otevřeným dokumentem, který bude každoročně vyhodnocován 
a doplňován podle konkrétního vývoje do roku 2020 s uplatňováním dlouhodobých 
vizí do roku 2030.

„Hlavní cíle“ budou schváleny Shromážděním členů Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje a Shromážděním delegátů Krajské hospodářské komory 
Moravskoslezského kraje a budou dále rozpracovány v samostatném prováděcím 
dokumentu.
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Collective Document of The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region and The Chamber of 
Commerce of the Moravian-Silesian Region

Strategic Goals:
To	reach	the	average	of	EU	countries	in	GDP	per	inhabitant	between	the	years	2020	and	2025

Concrete Objectives by 2020:

1  Transport
To strive for completion of basic transport infrastructure in the region 
and promising solution of high-speed railways and waterways . To strive 
for conceptual improvement of transport services in the region and 
within TRITIUM coalition . To strengthen the role of the Ostrava Airport 
and improving transport safety, especially of road traffic .

2.	Raw	Materials	and	Energy
To provide long-term stability of raw material and energy in Moravian-
Silesian Region as well as a good environment, especially air quality . To 
encourage investment in the modernization of distribution networks in 
the region, to evaluate investments in greening operations . To support 
the creation of a regional energy concepts able to „influence“ the devel-
opment of regional energy sector .

3  Environment and  Old Ecological Burdens
Effectively and quickly remove old environmental burdens, using, be-
sides other things, the revitalization projects associated with the elimi-
nation of the consequences of mining and metallurgical activities .

4  Education 
To promote technical education at all levels, including elementary 
schools and lifelong learning . To strive for linking educational institutions 
and the business sector of technical focus .

5  Science, Research and Innovation
Consistently support the research base in the region, with specific out-
puts in innovation and competitiveness . To increase the level of training . 
To measure and evaluate cooperation between universities and busi-
nesses in the region .

6  Entrepreneurial Productive Sector
To promote and actively participate in the processing of „Framework of 
Economic Development of the Region .“ To focus also on the trade sec-
tor and small and medium enterprises .

7  Tourism and Support of Rural Areas
To encourage the development of rural and border areas and of tourism 
as an additional source of new jobs .

8  Employment
Consistently support the retention of existing and creation of new em-
ployment opportunities . To improve cooperation between employers, 
educational institutions and offices . Not to fragment strengths of the 
various actors in the labor market, but to address the issue in a coordi-
nated manner in the Moravian-Silesian Employment Pact .

9  Services and Social Programs
To support the necessary services in their connection to the reduction 
of unemployment and appropriate social programs . To prevent social 
exclusion and poverty .

10  Cross-border Cooperation and TRITIA
To strengthen all-round cooperation in cross-border euro-region TRITIA 
and increase its overall influence within the European Union .

11  EU Funding
To direct grant funding from the European Union after 2013 to the above 
mentioned objectives . To improve coordination and overall effectiveness 
of their use .

12  Life in the Moravian-Silesian Region
To encourage the creation of a comprehensive and long-term system 
aimed at preventing the outflow of mainly young and capable people .

13  Media Image of the Region
To contribute to a fundamental change of existing negative media image 
of the region into a  truly objective picture . To emphasize in presenta-
tions, that the Moravian-Silesian Region is a promising place to live and 
do business . To improve cooperation with mass media in order to fulfill 
the objective .

14.	Cooperation	with	the	Government	Agent
To create and approve a system of long-term and effective cooperation 
with the Government Agent for Moravian-Silesian and Ústí nad Labem 
Regions .

Main Objectives by 2020

These objectives are an open document, which will be evaluated annually 
and supplemented according to specific development up to 2020 with the 
implementation of long-term vision for the year 2030. 

The “Main Objectives” will be approved by the Assembly of Members of the 
Union for the Development of the Moravian-Silesian Region and the Assembly of 
Delegates of the Chamber of Commerce of the Moravian-Silesian Region and will 
be further elaborated in a separate implementing document.
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Hlavní činnosti a akce sdružení budou zaměřeny na postupné naplňo-
vání „Hlavních cílů do  roku 2020“ v partnerství s Krajskou hospodář-
skou komorou Moravskoslezského kraje a Moravskoslezským krajem 
a ve spolupráci se členy sdružení . 

Pro naplňování hlavních cílů budou vedle výkonného aparátu sdružení 
pracovat tyto odborné sekce a pracovní skupiny sdružení: 
- sekce investiční, 
- sekce dopravní, 
- pracovní skupina Memorandum o spolupráci při řešení dopravní ob-

služnosti a rozvoji železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji,
- sekce životního prostředí a energetiky,
- pracovní skupina pro zlepšení vnímání Moravskoslezského kraje,
- pracovní skupiny Moravskoslezského paktu zaměstnanosti . 

Z dlouhodobých projektů bude pokračovat realizace projektů:
- Moravskoslezský pakt zaměstnanosti,
- Společný akční plán „Zaměstnaný a vzdělaný Moravskoslezský kraj“,

Příprava nových projektů bude zaměřena na tyto oblasti:
- zlepšování pozitivního vnímání Moravskoslezského kraje,
- dopravní dostupnost v rámci Evropského seskupení pro územní spo-

lupráci TRITIA,
- podpora napojení Moravskoslezského kraje na vodní cestu,
- strategické průmyslové zóny pro Moravskoslezský kraj a umisťování 

investorů,
- podnikatelské strategie pro sektor průmyslu,
- technologická a vývojová centra včetně start up funkcí,
- regenerace brownfields a průmyslové krajiny pro nové projekty .

Hlavní akce roku 2014 
•	 Průmyslová	krajina	(24.	března	2014,	Horní	Suchá)
8 . ročník odborného diskusního setkání ke komplexnímu řešením kraji-
ny ovlivněné průmyslovou činností .

•	 Odpady	21	(13.	a	14.	května	2014,	Ostrava)	 	
14 . ročník odborné konference k problematice odpadového hospodář-
ství se zaměřením na energetické využívání komunálního odpadu .

•	 Investiční	seminář	(26.	května	2014,	Praha)	 	
Prezentace investičního prostředí a příležitostí v Moravskoslezském kraji .

Hlavní činnosti a akce roku 2014
•	 Kongres	starostů	a primátorů	(10.	června	2014,	Klimkovice)
20 . ročník kongresu celokrajského rozsahu se zaměřením na národní 
dotační programy, rozpočtové určení daní, nové programovací období 
EU a bezpečnost občanů ve městech a obcích .

•	 Konference	 k  projektu	 Společného	 akčního	 plánu	 „Brána	
k technické	kariéře“	(červen	2014,	Ostrava)
Závěrečná konference k projektu s cílem seznámit odbornou veřejnost 
s konceptem Společného akčního plánu jako intervencí pro zkvalitnění 
nabídky mladých lidí do technických a dalších nedostatkových profesí 
v Moravskoslezském kraji .

•	 Investment	&	Business	Forum	(říjen	2014,	Ostrava)
15 . ročník konference zaměřené na propagaci investičních příležitostí 
v kraji, prezentaci nového systému investičních pobídek a nejvýznam-
nějších průmyslových zón .

•	 Workshopy	pracovních	skupin	Moravskoslezského	paktu	za-
městnanosti	(září	až	říjen	2014,	Ostrava)
Workshopy k  vyhodnocení dosavadní činnosti Moravskoslezského 
paktu zaměstnanosti a zpracování návrhu strategie a programu paktu 
na období 2014–2020 .

•	 TRANSPORT	(4.	listopadu	2014,	Ostrava)
18 . ročník konference s mezinárodní účastí k rozvoji dopravní infrastruk-
tury s cílem napojení Moravskoslezského kraje na hlavní evropskou do-
pravní síť .

•	 Region	pro	sebe	(26.	listopadu	2014,	Ostrava)
15 . ročník vánočního koncertu a  společenského večera k  neformální 
podpoře regionální komunikace s poděkováním členů sdružení za spo-
lupráci a předáním ocenění za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje .

•	 Vánoční	trhy	(prosinec	2014,	Ostrava)
Tradiční akce zaměřená na podporu drobných prodejců a podnikatelů 
určená pro širokou veřejnost .

•	 Pravidelná	 setkání	 s  představiteli	 veřejné	 správy	 k  řešení	 
	 problémů	podnikání		v kraji
•	 Oborová	diskusní	setkání	
•	 Právní	a odborné	semináře	
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Main activities and actions of the Union will focus on the progressive 
implementation of the „Main Objectives by 2020“ in partnership with 
the Chamber of Commerce of the Moravian-Silesian Region and the 
Moravian-Silesian Region, and in cooperation with the members of the 
Union .

To fulfill the main objectives, besides the executive apparatus of the 
Union, will work the following expert sections and working groups of 
the Union: 
- Investment Section,
-  Transport Section, 
-  Working Group Memorandum on Cooperation in the Transport Servi-

ces and the Development of Railway Infrastructure in the Moravian-
-Silesian Region,

-  Section of Environment and Energy,
-  Working Group on Improving the Perception of the Moravian-Silesian 

Region,
-  Working Group of the Moravian-Silesian Employment Pact .

From the long-term projects, implementation of the following projects 
will continue:
- The Moravian-Silesian Employment Pact,
- Joint action plan “Employed and Educated Moravian-Silesian Region“

Preparation of new projects will be focused on these fields:
- Improving of positive perception of the Moravian-Silesian Region,
- Transport accessibility within the European Grouping of Territorial Co-

operation TRITIA,
- Support for connection of the M-S Region to a waterway,
- Strategic industrial zones for the region and placement of investors,
- Business strategies for the industrial sector,
- Technological and development centers, including the start-up func-

tions,
- Regeneration of brownfields and industrial land for new projects .

Main Events in 2014 
•	 Industrial	Landscape	(March	24,	2014,	Horní	Suchá)
8th annual professional discussion for a comprehensive solution to the 
country affected by industrial activities .

•	 Waste	21	(May	13–14,	2014,	Ostrava)
14th annual specialized conference on waste management focusing on 
waste to energy plants .

•	 Investment	Seminar	(May	26,	2014,	Prague)
Presentation of the investment environment and opportunities in the 
region .

•	 Congress	of	Mayors	(June	10,	2014,	Klimkovice)
20th Region-wide Annual Congress with a focus on national subsidy 
programs, tax revenue, new programming period of the EU and the 
safety of citizens in towns and villages .

•	 Joint	Action	Plan	“Gateway	to	Technical	Career”	Conference	
(June	2014,	Ostrava)
The final conference of the project, held in order to familiarize profes-
sionals with the concept of a joint action plan for interventions such as 
improvements in quality offer of young people in technical and other 
scarce jobs in the region .

Main Activities and Actions in 2014

•	 Investment	&	Business	Forum	(October	2014,	Ostrava)
15th annual conference aimed at promotion of investment opportunities 
in the region, presenting a new system of investment incentives and the 
most important industrial zones .

•	 Workshops	of	The	Moravian-Silesian	Employment	Pact	Work-
ing	Groups	(September–October	2014,	Ostrava)
Workshops to evaluate the past activities of the Moravian-Silesian 
Employment Pact and the drafting of the Pact strategy for the period 
2014–2020 . 

•	 TRANSPORT	(November	4,	2014,	Ostrava)
18th annual conference with international participation to the develop-
ment of transport infrastructure to connect the M-S Region to the main 
European transport network .

•	 “Region	for	Itself”	(November	26,	2014,	Ostrava)
15th Annual Christmas concert and informal social evening to promote 
regional communication and to thank the members of the Union for 
cooperation and handover of awards for contribution to the develop-
ment of the region .

•	 Christmas	Market	(December	2014,	Ostrava)
Traditional event for the general public, aimed at supporting small retail-
ers and business owners .

•	 Regular	meetings	with	representatives	of	public	authorities	to 
 solve business problems in the region 
•	 Specialist	Discussion	Meetings	
•	 Legal	and	Professional	seminars
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