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Nový projekt Krajské hospodářské komory Moravskoslezského 
kraje je zaměřen na podporu malých a středních podniků

KOMORNÍK BUDE SLOUŽIT
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Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje odstartovala           
v srpnu letošního roku projekt, jímž chce přispět k pozitivnímu zvidi- 
telňování nejen svých členů, ale také dalších podnikatelských subjektů 
regionu. Projekt je zaměřen na podporu konku- 
renceschopnosti malých a středních firem. Vždyť ty 
představují 89,5 procenta z celkového počtu našich 
362 členů! Zmíněný úkol ostatně patří ke stěžejním 
cílům komory, která je mimo jiné jedním ze spolu- 
zakladatelů Moravskoslezského paktu zaměstna- 
nosti a podílí se také na programech, jimiž chce kon- 
kurenceschopnost regionu podpořit vedení kraje          
i města Ostravy. 

K důležitým aspektům konkurenceschopnosti patří 
také dostatečná informovanost o aktivitách jednotli- 
vých podnikatelů. Celkový obraz našeho regionu 
není příliš pozitivní. Lidé v kraji i v ostatních částech 
republiky jsou informováni především o tom, jak vy- 
soká je zde míra nezaměstnanosti, jak se potýkáme 

se smogem, kde všude jsou ekologické zátěže a podobně. Minimálně se 
však hovoří o tom, že náš kraj je plný pracovitých a velice schopných lidí, 
malých a středních podnikatelů, kteří se svému oboru věnují už mnoho 

let, jsou úspěšní v tom, co dělají, a jsou konkuren- 
ceschopní nejen v krajském měřítku. Chtěli bychom 
proto přispět ke změně tohoto obrazu, ukázat kraj        
z jiného, pozitivního úhlu pohledu. Ostatně motto 
projektu, zaměřeného na komunikaci s veřejností, zní 
MUSÍME SI POMÁHAT aneb KDO MÁ POŘÁD ČÍST 
JEN NEGATIVNÍ ZPRÁVY?!

Projektem, jenž chceme, společně s našimi dalšími 
aktivitami podporujícími konkurenceschopnost na- 
šich podnikatelů, prezentovat také na konferenci IFO, 
dáváme firmám, které nemají s profesionálním zvidi- 
telňováním svých aktivit zkušenosti, možnost tako- 
vou službu si vyzkoušet.

Podnikatelé, které projekt, jehož garantem komora 
je, zaujme, mohou například o úspěšném dokončení 
zakázky či o produkci své firmy informovat prostřed- 
nictvím profesionálně zpracované tiskové zprávy        
a kvalitní fotodokumentace, pomocná ruka jim bude 
nabídnuta při zhotovení firemního tisku či prezen- 

tačních materiálů šitých přímo na míru. 

Komora své služby rozšiřuje také vydáváním nového interaktivní-             
ho newsletteru, jehož cílem je pozitivně informovat právě o činnosti           
a úspěších malých a středních podniků regionu. Newsletter, který bude 
vycházet šestkrát ročně, dostal název Komorník. Proč? Jde o slovo, jehož 
základ je odvozen od slova komora. A komora newsletter vydává. Navíc 
je Komorník synonymem pro službu. A náš Komorník slouží malým             
a středním firmám Moravskoslezského kraje. Musím přiznat, že svou roli 
při volbě názvu hrálo i preferování typicky českého názvu a také trocha 
nadsázky. Vždyť je obecně známo, že bez nadhledu, humoru a hlavně 
bez pozitivně laděné snahy něco změnit se jen velmi těžko posouvá dál 
nejen veřejné mínění, ale i cokoliv jiného.

Jan Březina 
předseda představenstva

Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Nový předseda Dopravní sekce Sdružení pro rozvoj MSK Miroslav 
Bezděk, ředitel společnosti Dopravní projektování, bude zastupovat 
Krajskou hospodářskou komoru MSK v Dopravní sekci Hospodářské 
komory České republiky. „Krajská komora Moravskoslezského kraje 
spolupracuje se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje v ně- 
kolika sekcích, jednou z nich je i sekce dopravní. Cílem této úzké 
spolupráce je snaha nedublovat jednotlivé činnosti, ale naopak zná- 
sobit účinnost práce jednotlivých sekcí,“ říká Jan Březina, předseda 
KHK MSK. „I proto jsme stáli o to, aby předseda Dopravní sekce za- 
stupoval krajskou komoru v Dopravní sekci Hospodářské komory 
České republiky. Toto členství mu umožní podílet se na zpracovávání 
materiálů strategických jak pro náš region, tak pro celou republiku, 
prezentovat na celostátní úrovni stav dopravní infrastruktury v Mo- 
ravskoslezském kraji a zlepšit také přenos informací.“ 

Střípky
Počátkem září proběhla v prostorách Rotschildova zámečku v Ostravě- 
-Vítkovicích velmi zajímavá diskuse na téma Prognóza vývoje zaměstna- 
nosti v Moravskoslezském kraji ve střednědobém horizontu.  Účastni byli 
nejen zástupci Hospodářské komory ČR  a další významní zaměstnavate-   
lé z regionu, ale také hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas.  
Hlavním hostem panelové diskuse byl vážný kandidát na post prezidenta 
ČR Miloš Zeman v doprovodu lídra krajské kandidátky Strany práv 
občanů Zemanovci Martina Schuberta, který v úvodním vystoupení 
naznačil možné směry, kterými by měl kraj dále kráčet, a vyzval přítomné 
ke  spolupráci slovy viceprezidenta HK ČR Pavla Bartoše:  „Protože jen tak 
to společně dokážeme.“ Více informací, včetně závěrů z diskuse, najdete 
na www.spoz-msk.cz.  

Setkání členů KHK a významných zaměstnavatelů
kraje s populárním prognostikem a kandidátem
na prezidenta České republiky



Tento text píšu v poněkud zvláštním období, je konec prázdnin a začíná 
bláznivá doba závěru roku, kdy všichni chtějí ve zbývajících čtyřech 
měsících do konce roku dohnat, co se jim nepodařilo do prázdnin,              
o prázdninách již vůbec ne. Není však úplná pravda, že o prázdninách 
všichni zaháleli, vláda ČR se usnesla, že koncem prázdnin budou hotovy      
a připomínkovány dva velmi důležité strategické dokumenty. Jedná se        
o aktualizaci Státní energetické koncepce ČR a Surovinovou politiku ČR. 
Paralelně s těmito materiály byla připravována Státní politika životního 
prostředí ČR. Ten, kdo se alespoň trochu orientuje v této problematice, 
dobře ví, že byla otevřena Pandořina skřínka, možná spíše byl vypuštěn 
džin z láhve, který krouží všude a zejména tam, kde ho nejméně oče- 
káváme. Bohužel došlo k tomu, co odborníci zásadně nechtěli, ale tušili, 
že k tomu dojde. Samozřejmě že se tak stalo. Celá 
ryze odborná problematika, zejména aktualizace 
státní energetické koncepce a surovinová politika, 
je - kromě politického zadání - ryze odborná 
záležitost. Pokud se jedná o politické zadání, mělo 
by vycházet minimálně ze znalosti a uctívání plat- 
ných zákonů a prokazatelných a reálných potřeb 
občanů a podnikatelů v naší vlasti. Pokud hovořím 
o potřebách, pak mám na mysli nejen ty okamžité, 
ale i krátkodobé a zejména dlouhodobé, v kontextu 
současného i budoucího světa a jeho poznání. Do- 
konce i EU si začíná plně uvědomovat význam 
nerostného bohatství na území jednotlivých člen- 
ských zemí.

Proč tento dlouhý úvod? Mám k tomu řadu dů- 
vodů. V oblasti surovin a energetiky pracuji celý 
život, troufám si říci, že mám jisté zkušenosti              
a znalosti z oblasti průmyslu a ekonomiky, a to 
nejen z doby minulé, ale i současné, a částečně         
i z vývoje ve světě. V neposlední řadě jsem členem 
Rady vlády pro energetickou a surovinovou strate-
gii, takže jsem velmi blízko  tvorbě obou strategií.     
V neposlední řadě jsem motivován k této úvaze jako představitel Sdružení 
pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Naše sdružení, společně s Krajskou 
hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, si je dobře vědomo 
strategického významu nerostného bohatství, především v oblasti čer- 
ného uhlí, které se nachází na území našeho kraje, včetně oblasti Fren- 
štátu pod Radhoštěm. Rovněž jsme si plně vědomi hodnot, které před- 
stavují Beskydy a podbeskydské oblasti, jedná se o ojedinělé přírodní 
bohatství, jež je pro celý náš region nenahraditelné. Přesto si myslím, že 
celý problém ojedinělého, pravděpodobně jediného nového velkého černo- 
uhelného ložiska nejen ve střední Evropě, ale pravděpodobně v celé EU, je 
současnou politickou reprezentací vnímán bez kontextu s jeho strate-
gickým významem, velmi populisticky a bez znalosti reality a právního 
prostředí. Zásadně nemohu souhlasit s polopravdami a záměrně zkre- 
slenými argumenty různých ekologických sdružení a aktivit konkrétních 
starostů, které, jak se zdá, přesvědčily současnou vládní garnituru, aby se 
současný návrh Surovinové politiky ČR - a potažmo i aktualizace Státní 
energetické politiky ČR - nezabýval problémem ložiska černého uhlí pod 
Beskydami. Názory odborníků, včetně celé Rady vlády pro surovinovou     
a energetickou strategii, vzaly za své. Nabízí se tedy otázka, k čemu 
vlastně tato odborná stanoviska, vycházející z platné legislativy a sou- 
časných i budoucích potřeb našich občanů a celého podnikatelského 
sektoru jsou. 

Dovolte mi se podívat na celou problematiku komplexně, nezaujatě, bez 
politického aspektu a z pohledu potřeb Moravskoslezského kraje. Před 
rokem 1989 měl jeden z tehdejších mocipánů, soudruh Mamula, své re- 
kreační sídlo v Trojanovicích. Pokud vím, zmíněná obec v té době 
vzkvétala a nikomu to nevadilo, připraveny byly velkolepé plány na využití 
ložiska černého uhlí nacházejícího se pod Beskydami a v okolí. Mělo se 
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vyhloubit 10 až 13 jam, kapacitně posílit, tedy zdvojkolejnit, železniční trať 
mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm, vybudovat kapacitní pa- 
nelové sídliště ve Frenštátě pod Radhoštěm. Roční těžba se měla pohybo-
vat minimálně kolem 4 milionů tun. Plány byly smělé, životní prostředí 
nebylo zásadní překážkou a názory obyvatel, pokud je měl odvahu vůbec 
někdo vyslovit, nebyly brány vážně. V těchto podmínkách byl realizován 
poměrně nedokonalý geologický průzkum celé oblasti a následně bylo 
rozhodnuto, že jako důlně geologický průzkum, nikoliv jako investiční díla, 
budou vyhloubeny dvě svislé jámy v okolí Frenštátu, do hloubky přibližně 
tisíc metrů. Tyto jámy byly za nemalých obtíží skutečně vyhloubeny, 
včetně prvního větrního spojení. Jsou udržovány ve smyslu důlních 
předpisů těžební společnosti OKD již prakticky 20 let, s přibližným ročním 

nákladem zhruba 60 milionů korun. Realizace po- 
třebných povrchových objektů, nutných k vyhlou- 
bení jam a k jejich současnému provozu, včetně 
samotného hloubení, stála nemalé veřejné fi- 
nanční prostředky. Tato hodnota, včetně přísluš- 
ného dobývacího prostoru, se v rámci privatizace 
stala majetkem OKD a následně vlastníků firmy.

V původním návrhu Surovinové politiky ČR byl 
logicky uveden úkol vyhodnotit dosavadní geo- 
logické informace o ložisku a v případě, že budou 
vyhodnoceny jako nedostatečné, vytvořit pod- 
mínky k ověření geologické situace konkrétními 
ražbami tak, aby byl získán dostatek údajů pro 
stanovení dalšího využívání ložiska. To znamená, 
za jakých podmínek a jakým způsobem je ložisko 
těžitelné, nebo zda je ekonomicky, případně          
z jiných důvodů netěžitelné. Tento postup ne- 
přináší pro povrch absolutně žádné nebezpečí      
a přinesl by i pro stát cenné údaje o svém nerost-
ném bohatství v dané lokalitě, jehož je ve smyslu 
Horního zákona vlastníkem. Pod tlakem různých 
nezodpovědných skupin došlo k politickému roz- 

hodnutí, že po dobu platnosti této surovinové politiky se stát ložiskem 
Frenštát nebude zabývat. Toto rozhodnutí je špatné, pro ČR škodlivé            
a samotnou věc neřešící. Neříká, co bude dál s povrchovými i důlními díly, 
jak se vyřeší tlak stavebních úřadů na jejich odstranění a kdo bude tyto 
veškeré náklady z krátkodobého i dlouhodobého hlediska hradit. Nutně 
musím položit otázku, jaká je politická odpovědnost k tomuto rozhodnutí, 
zda ti, kdo ho učinili, jsou si plně vědomi jeho následků? Nepatřím mezi 
zběsilé zastánce bezohledné těžby nerostných surovin, kladu si vždy 
otázku „Kdy a jak těžit?“, nikoliv zda „Těžit, či netěžit?“, přičemž odpověď 
demagogů bez znalosti věci je jasná: „Netěžit!“ Celá problematika bývá 
totiž pojímána tak, že se těží ve prospěch nenasytných vlastníků dobý- 
vacích prostorů. Opak je pravdou. Obecně se těží nerosty, a je jedno, kde 
ve světě je těžba lokalizována, ve prospěch nenasytného trhu, tedy 
spotřebitelů, včetně občanů. Pod rouškou ochrany krajiny a životního 
prostředí, zmiňovaným „aktivistům“ je úplně jedno, že pod jejich tlakem 
se bude devastovat krajina a životní prostředí tam, kde nejsou tak přísné 
legislativní požadavky na ochranu životního prostředí, vyvážíme tedy 
nejen ekologickou zátěž, ale i pracovní místa a cenné těžební know-how, 
které jsme vytvářeli dlouhá staletí. Dalšími závažnými faktory jsou eko- 
nomické otázky, včetně dopadů na konkurenceschopnost a bezpečnost 
České republiky.

Nezbývá než věřit, že špatná a nezodpovědná rozhodnutí budou pod 
tlakem zodpovědné odborné i laické veřejnosti přehodnocena ve pro- 
spěch dlouhodobé prosperity a stability České republiky.

Pavel Bartoš
viceprezident HK ČR

prezident Sdružení pro rozvoj MSK

Kráčíme správným směrem? Nebo jinak…
Víme, jaký je správný směr?



Zasedání Rady Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Dne 11. června 2012 zasedala v Městském úřadě ve Studénce Rada Sdru- 
žení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Program byl zaměřen na změny 
v orgánech Sdružení, činnost sekcí, průběh a přípravu hlavních akcí a pro- 
jektů v letošním roce. Rada Sdružení uložila Výkonné radě Sdružení 
usilovat o stabilizaci a zachování významných akcí pořádaných na území 
Moravskoslezského kraje (např. Czech Raildays, Gastro festival atd.).

Rada projednala a schválila následující změny v orgánech Sdružení. Na 
uvolněná dvě místa v 21členné Radě Sdružení byly kooptovány město 
Studénka, které zastupuje současný místostarosta Miroslav Fabian, a Do- 
pravní projektování, spol. s r.o., jež zastupuje ředitel Miroslav Bezděk. To 
bude také schvalováno na dalším shromáždění členů. Rada dále pověřila 
Miroslava Bezděka funkcí předsedy Dopravní sekce při Sdružení a jeho 
zastupováním Miroslava Fabiana. Tajemníkem Dopravní sekce zůstává 
Martin Dostál.

Další jednání Rady Sdružení se uskuteční 1. října 2012 v Karviné.

Vánoční koncert REGION PRO SEBE - 12. prosince 2012
Mamaison Business & Conference Hotel Imperial

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje připravuje vánoční koncert Region pro 
sebe, který se koná pod záštitou biskupa 
ostravsko-opavské diecéze Františka Václa- 
va Lobkowicze. Toto tradiční předvánoční 
setkání členů Sdružení se uskuteční letos již 

potřinácté. Součástí programu bude také předání ocenění lidem, firmám     
a institucím, jež pomáhají zviditelnit a rozvíjet region. Ocenění Za přínos       
k rozvoji Moravskoslezského kraje uděluje Sdružení společně s Krajskou 
hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje v kategoriích: malá           
a střední firma; velký podnik; města, obce a neziskový sektor; vzdělávací 
instituce a výzkumné organizace; úspěšná akce v kraji. V rámci slavnost-
ního večera vystoupí Josef Laufer, Sylvie Bee a studenti Janáčkovy kon- 
zervatoře a Gymnázia v Ostravě.
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Sekce PPP se zaměřuje na projekty energetických úspor
Sekce PPP, která vznikla v roce 2010, aby podpořila spolupráci veřejného 
a privátního sektoru při realizaci investičních celků, v současné době 
intenzivně spolupracuje na realizaci dlouhodobého projektu Moravsko- 
slezského kraje v oblasti energetických úspor (EPC). 

„První projekty EPC již stojí na startu, pokračuje práce na energetických 
úsporách na území Ostravy a na krajské úrovni je už rozpracována i druhá 
sada těchto projektů,“ konstatuje tajemník a člen sekce Vít Ruprich s tím, 
že zástupci Sekce PPP představili tematiku EPC také na letošním Kon- 
gresu starostů a primátorů, který Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje v červnu už tradičně zorganizovalo v Klimkovicích. „Na naši před- 
nášku o metodě financování energetických úspor bezprostředně rea- 
govalo několik zástupců obcí. V současné době už probíhá komunikace 
mezi nimi a firmami, které zmíněné projekty realizují,“ pokračuje Vít 
Ruprich s tím, že ucelený pohled na zmíněnou problematiku může Sekce 
PPP obcím Moravskoslezského kraje nabídnout i díky úzké spolupráci se 
členskými organizacemi Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 
„Zástupci obcí reagovali pozitivně také na dopis, v němž jim Sekce PPP 
nabídla bližší představení projektu EPC. Vítají především fakt, že díky 
zapojení do projektu EPC nebudou realizací energetických úspor, napří- 
klad v podobě zateplení budov nebo přechodu na jiná topná média, 
výrazněji zatíženy obecní rozpočty,“ dodává tajemník sekce a pozna-
menává, že zmíněné téma energetických úspor sice ke klasickým PPP 

projektům v podobě koncesních smluv nepatří, nicméně v konečném 
důsledku přece jen vede k propojení činnosti veřejného sektoru s privátní 
sférou. I proto chce Sekce PPP věnovat svou pozornost projektům EPC        
i v budoucnu. 



5v centru dění

Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po technických profesích je dlouho- 
době diskutovaným a ožehavým problémem. Členské i nečlenské firmy 
KHK MSK proto vítají spuštění nového projektu „Technické vzdělání – Brána 
k úspěchu“, podporujícího, jak již název sám napovídá, technické vzdělá- 
vání a technické profese. Tento projekt nejen že navazuje na předchozí 
dlouholeté zkušenosti a aktivity komory v této oblasti, ale navíc je rozšiřuje 
o zapojení žáků základních škol. Tímto dochází k cílenému působení i na 
nižší věkové skupiny a dojde tak k podchycení a rozvíjení zájmu žáků ZŠ       
o techniku, kteří tak budou zbavováni předsudků a negativních stereotypů, 
na základě kterých považují děti a leckdy i jejich rodiče technické vzdělání 
za nudné, nezáživné, obtížné a málo perspektivní. Praxe přitom denno- 
denně dokazuje, že opak je pravdou.

Realizátoři projektu koncipovali projekt tak, aby řešil danou problematiku 
systémově a v celé její šíři. Zaměřuje se proto jak na výše zmíněné žáky 
druhého stupně ZŠ a jejich rodiče, tak na stávající studenty technických 
středních škol a jejich pedagogy. Děti ze základních škol díky realizovaným 
aktivitám mohou najít inspiraci potřebnou při výběru střední školy, středo- 
školáci pak budou motivováni k setrvání ve studovaném oboru a násled-
nému nastartování profesní kariéry v technických odvětvích. V rámci klíčo- 
vé aktivity číslo 1 a jejího produktového balíčku je naplánováno 90 akcí 
zaměřených na navázání a rozšíření spolupráce škol (ZŠ i SŠ) a firem. 

Jedná se o:
 Projektové dny v podnicích pro žáky 

SŠ a ZŠ, 
 Den s podnikovým managementem 

pro žáky SŠ, 
 Firemní prezentace pro žáky SŠ, 
 Besedy s odborníky pro žáky ZŠ a SŠ.

Prostřednictvím klíčové aktivity č. 2 „Nebojte se střední školy – podpora 
technického experimentu“ dostanou žáci ZŠ možnost seznámit se s pro- 
středím vybraných středních škol a zapojit se aktivně při ukázkách výuky 
formou provedení technického experimentu a na závěr si výsledky svého 
snažení odnést domů.

Cílem třetí klíčové aktivity je prostřednictvím studentských projektů zapojit 
nadané žáky pod vedením odborných garantů do samostatného řešení 
reálných problémů praxe. I když rozjezd celého projektu připadl až na kvě- 
ten letošního roku, podařilo se ještě před prázdninami připravit a realizovat 
7 projektových dnů v podnicích a podpořit tak 220 žáků a studentů z na- 
šeho kraje.

realizační tým projektu

Technické vzdělání – Brána k úspěchu
Studenti SŠ Bohumín ve společnosti 
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. (Ocelár- 
na), KA 1 - projektový den, červen 2012

Nová pravidla pro výběr dodavatelů v OPPI
Příjemci dotace OPPI dělají při výběru často chyby. Nejčastěji se stává, že 
není vyhlášeno výběrové řízení anebo je vyhlášeno chybně (např. není 
dodržena lhůta zveřejnění nebo není zakázka uveřejněna na požado- 
vaném místě), nejsou dodrženy podmínky stanovené dokumentem „Pra- 
vidla pro výběr dodavatelů“, bývají stanoveny diskriminační podmínky 
zvýhodňující některé skupiny potenciálních účastníků VŘ a jiné naopak 
vylučující, dochází také k úmyslnému dělení zakázky za účelem vyhnout 
se výběrovému řízení, mění se zadávací dokumentace i po vyhlášení 
výběrového řízení. Od 1. září začnou platit nová pravidla pro výběr doda- 
vatelů v Operačním programu Podnikání a inovace. Z tohoto podnětu 
organizuje Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, BIC 
Ostrava a agentura CzechInvest informační seminář. Cílem semináře je 
seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace se správ- 
ným postupem a nejčastějšími chybami spojenými s výběrem doda- 
vatele. Školit bude zástupce oddělení metodiky strukturálních fondů         
z agentury CzechInvest. Po ukončení semináře je možná individuální kon- 
zultace nejen k novým pravidlům výběru dodavatelů, ale i k plánovaným 
výzvám k podávání žádostí o dotace z Operačního programu Podnikání 
a inovace. Účast na seminářích je bezplatná.

Datum konání: čtvrtek 27. září 9.00-12.30 hod. 
Místo konání: Ostrava - Mamaison Business & Conference Hotel Imperial 
(Tyršova 6, GPS souřadnice: N 49°50'3.578", E 18°17'23.498")
Účastnický poplatek: ZDARMA, přihlášky: www.khkmsk.cz  
Dotazy: EEN@khkmsk.cz, tel. +420 597 479 335, 330
Kontakt: KHK MSK, Eva Šimečková, Natálie Šitavancová
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
EEN@khkmsk.cz, tel.: +420 597 479 330, 335, 328
www.khkmsk.cz, www.enterprise-europe-network.cz
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

Hledáte partnera pro obchodní, výrobní
či technologickou spolupráci?
Krajská hospodářská komora MSK organizuje nebo se organizačně 
podílí na řadě dvoustranných jednání firem, jejichž cílem je zpro- 
středkovat účastníkům navázání nových obchodních kontaktů. Do 
konce roku jsou v plánu akce konané v Ostravě, ale i v zahraničí 
(Polsku a Německu). Akce bývají pořádány při sektorově zaměřeném 
veletrhu. Vstupní poplatek je buďto symbolický, anebo v případě 
dotované akce je vstup zcela zdarma. 

Další informace o semináři na www.khkmsk.cz.

Kontakt: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Eva Šimečková, Natálie Šitavancová
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
EEN@khkmsk.cz, tel.: +420 597 479 330, 335, 328
www.khkmsk.cz. www.enterprise-europe-network.cz
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu  



Konference Safety Engineering 2012 v Ostravě
Sdílení nejnovějších poznatků a zkušeností 
předních evropských odborníků z oblasti 
bezpečnostního inženýrství nabídne v říjnu       
v Ostravě 3. mezinárodní vědecká konfe- 
rence Safety Engineering 2012.

Konference se koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR      
a Iva Vondráka, rektora Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, 
jedním z partnerů konference je také Sdružení pro rozvoj Moravskoslez-
ského kraje. Konference, která se uskuteční 17. října od 9 hodin v multi- 
funkční aule Gong, zároveň připomíná 10. výročí založení Fakulty bezpeč- 
nostního inženýrství na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava. 

Klíčová témata, jako například bezpečnost procesů, bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci a požární ochrana, budou na konferenci představena 
evropskými lídry v daných oborech a přednášky nastíní také současnou vizi 
Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu a směřování bez- 
pečnostního výzkumu. „Naším cílem je propojit tuto evropskou vizi se zku- 
šenostmi na národní úrovni a posílit tak strategické cíle definované na- 
příklad v Národním akčním programu bezpečnosti a ochrany zdraví           
při práci pro období 2011 a 2012,“ uvedl za organizátory Aleš Bernatík                
z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava.

Konference zároveň nabídne odborné veřejnosti a studentům Fakulty bez- 
pečnostního inženýrství interaktivní program v atraktivní lokalitě národní 
kulturní památky Dolní oblasti Vítkovic v multifunkční aule Gong. Podrob- 
né a aktualizované informace o konferenci, programu, přihláškách atd. 
najdete na adrese www.safetyengineering2012.cz. Účast na konferenci 
je bezplatná.

Tereza Gavlíková
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.

V situaci, kdy domácí poptávka slábne, a to jak na straně vlády, tak u do- 
mácností samotných, vystupuje o to důrazněji do popředí úloha exportu, 
který představuje jednu ze čtyř základních složek HDP. O významu 
exportu pro českou ekonomiku bylo již řečeno mnohé, o podpůrných 
nástrojích taktéž. Ne vždy však mají teoretické záměry také svůj reálný 
výsledek. Rozsah služeb naší ekonomické diplomacie by se měl roz- 
šiřovat, v důsledku rozpočtových úspor však dochází spíše k redukci. 
Deklarovaná podpora vstupu českých firem na nové trhy mimo EU je 
spíše platonická a kompetenční nejasnosti mezi ministerstvem průmyslu 
a ministerstvem zahraničí celou situaci rozhodně neusnadňují. I za těchto 
okolností se ovšem bilance českého zahraničního obchodu zvyšuje ne- 
bývalým tempem a uznání za to patří především jednotlivým exportu-
jícím firmám. 

Centrum mezinárodního obchodu při Krajské hospodářské komoře MSK 
(CMO) v rámci svých možností pokračuje v podpoře malých a středních 
firem při jejich úsilí o úspěch na zahraničních trzích. V  souladu se snahou 
o zpřístupnění trhů mimo EU byla ve spolupráci s MSK v květnu zorgani-
zována podnikatelská mise do ruské Vologdy. Jako součást odborné 
přípravy na tuto cestu se uskutečnil seminář na téma Obchodní pří- 
ležitosti v Rusku. Se zpřístupněním trhů ve třetích zemích souviselo také 
setkání zástupců našich firem s tureckým obchodním radou, který v ob- 
sáhlé prezentaci představil podnikatelské příležitosti v této rychle ros- 
toucí zemi na hranicích Evropské unie. 

Během prázdninových měsíců probíhala jednání v konkrétních firmách, 
při kterých byla mimo jiné získávána zpětná vazba ohledně aktivit CMO          
a diskutovaly se hlavní bariéry komplikující zahraniční obchod.

Centrum mezinárodního obchodu
Pokud firmy projeví zájem, mají možnost zdarma využít diagnostický 
nástroj, který je jedním z produktů mezinárodního projektu FutureSME 
řešeného u nás VŠB-TUO. Jde o nástroj zaměřený na zvýšení efektivity 
procesů a na optimalizaci strategie řízení, který je inspirován metodikami 
Six Sigma, resp. Benchmarking a adaptován na prostředí malých a střed- 
ních firem. Diagnostika v podstatě spočívá v porovnání současného 
způsobu podnikání a řízení firmy s modelem prosperujícího adaptivního 
podniku v několika klíčových oblastech. Úspěch našich výrobců v mezi- 
národní konkurenci se odvíjí mimo jiné od jejich schopnosti inovovat       
a inovace se nemusí týkat jen výrobků samotných, ale také metod řízení 
firmy a procesů v ní probíhajících.

Počátkem září se uskutečnil seminář s mezinárodní účastí nazvaný Roz- 
víjení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v Evropě, na 
kterém vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, skotské 
univerzity i poradenské firmy a také zástupci našich klastrů a některých 
firem. Cílem semináře bylo seznámit české firemní zástupce s podnikatel-
ským prostředím ve Skotsku včetně tamních zkušeností se zmíněným 
projektem, prezentovat záměry české vlády pro nadcházející období             
v oblasti podpory inovací a samozřejmě slyšet názory našich podnikatelů 
ať již přímo v rámci programu, nebo v řízené diskusi.

V posledním čtvrtletí letošního roku bude pokračovat série odborných          
i teritoriálních seminářů, dvoustranných jednání firem, stejně jako na- 
bídek účasti v podnikatelských misích do perspektivních zemí.

Jiří Tomčík
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Integrovaný operační program (IOP) Operační program Podnikání
a inovace (Program Potenciál)V rámci Integrovaného operačního programu byla prodloužena lhůta pro 

podávání projektů zaměřených na investiční podporu sociální ekono-
miky. Podle původně vyhlášené výzvy č. 8 IOP pro oblast intervence 3.1c) 
bylo možné podávat projektové žádosti do 29. června 2012. Nově došlo      
k prodloužení této lhůty a projektové žádosti je možné předložit do          
30. června 2013.

Podpora v rámci výzvy směřuje k zahájení ekonomických aktivit, které 
budou dlouhodobým zdrojem vlastních příjmů sociálního podniku, a to      
s využitím místních materiálních i lidských zdrojů, a k vytvoření pracovních 
míst pro osoby ze znevýhodněných sociálních skupin. Dotaci lze získat do 
výše 80 % způsobilých výdajů projektu. 

Oprávněným žadatelem jsou fyzické osoby (OSVČ) a tyto formy právnic- 
kých osob: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, koman-
ditní společnost, družstvo, veřejná obchodní společnost a podnikatelské 
právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních práv- 
ních předpisů. Žadateli mohou být také nestátní neziskové organizace, a to 
obecně prospěšná společnost a evidovaná (církevní) právnická osoba.

Program Potenciál je zaměřen na zřízení nebo rozšíření vývojového centra 
zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně 
vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou 
součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění 
technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, 
výrobních procesů a technologií.

Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl 
zahájen 13. 8. 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem 
registračních žádostí končí 15. 10. 2012. Příjem plných žádostí bude 
probíhat od 17. 9. 2012 do 16. 11. 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu 
činí 2 mld. Kč. 

V případě zájmu o další informace se prosím obracejte na projektovou 
manažerku Andreu Juřenovou, tel. +420 733 125 452, nebo e-mail 
andrea.jurenova@hrat.org.

Mezinárodní dvoustranná jednání firem
BUSINESS RENDEZ-VOUS Ostrava 2012
V říjnu uspořádá Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 
jako realizátor Centra mezinárodního obchodu akci s názvem BUSINESS 
RENDEZ-VOUS. Komora akci organizuje ve spolupráci s partnery sítě 
Enterprise Europe Network a za podpory řady dalších institucí z ČR i za- 
hraničí (Krajský úřad MSK, hospodářské komory, ambasády, vysoké školy, 
technologická centra…). Cílem BUSINESS RENDEZ-VOUS je poskytnout 
účastníkům jedinečnou příležitost navázat na jednom místě mnoho 
kontaktů během jediného dne. Zájemci z řad podnikatelů, vysokých škol, 
technologických center, výzkumných organizací se mohou nezávazně 
přihlásit do konce září. Čím dříve se přihlásí, tím déle bude jejich nabídka 
či poptávka propagována, a tím se zvyšuje pravděpodobnost, že se na 
akci přihlásí také jejich potenciální obchodní partner. Účastníci obdrží       
v předstihu časový harmonogram schůzek s firmami dle vlastního vý- 
běru. Mezi již přihlášenými jsou firmy z ČR, Polska, Slovenska, Rumunska, 
Chorvatska, Izraele a Německa. Vloni se této akce zúčastnilo 113 zá- 
stupců firem a inovačních center z České republiky, Slovenska, Polska        
a Německa a zrealizovali 426 schůzek.

Datum konání: pátek 12. 10. 2012, 8.00-17.00 hod. 
Místo konání: Ostrava - Mamaison Business & Conference Hotel Imperial 
(Tyršova 6, GPS souřadnice: N 49°50'3.578", E 18°17'23.498")
Účastnický poplatek: ZDARMA
Komu je akce určena: podnikatelům, technologickým centrům, VŠ
Přihlášky: www.khkmsk.cz  
Dotazy: EEN@khkmsk.cz, tel. +420 597 479 335, 330
Kontakt: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Eva Šimečková, Natálie Šitavancová a Markéta Mannová
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
EEN@khkmsk.cz, tel.: +420 597 479 330, 335, 328
www.khkmsk.cz, www.enterprise-europe-network.cz
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

Proexportní seminář
JAK OBCHODOVAT S INDIÍ
Indie představuje jeden z největších trhů světa, což s sebou přináší 
velké možnosti i mnoho otázek a nejistot, kterým je třeba věnovat 
patřičnou pozornost. Krajská hospodářská komora Moravskoslez-
ského kraje a Svaz průmyslu a dopravy ČR připravují seminář, který 
by měl exportérům pomoci při vstupu na indický trh. Seminář se 
uskuteční dne 25. října 2012. Podnikatelé získají informace nejen        
o exportních příležitostech indického trhu, ale rovněž o jeho vývoji, 
o nástrojích pro exportní financování, nejčastějších chybách, legisla-
tivních požadavcích a úskalích, včetně praktických tipů pro market-
ing, obchod i zakládání firmy na indickém trhu. Účast firem na se- 
mináři je bezplatná. 

Další informace o semináři na www.khkmsk.cz.

Kontakt:
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Eva Šimečková, Natálie Šitavancová
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
EEN@khkmsk.cz, tel.: +420 597 479 330, 335, 328

www.khkmsk.cz 
www.enterprise-europe-network.cz
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu  
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V červenci 2012 byla 
vyhlášena poslední série 
výzev pro podávání žá- 

dostí o dotace ze 7. rámcového programu, jejichž poskytovatelem je 
Evropská komise.  Pro tento rok byla alokována nejvyšší suma za celé 
období ve výši 8,1 miliardy eur, čímž se zvyšují šance na úspěch žadatelů. 
Od následujícího roku budou rámcové programy sdruženy pro 
zjednodušení čerpání pod program HORIZONT 2020. 

V rámci projektů zaměřených na spolupráci více subjektů z různých států 
byly pokryty tyto tematické oblasti: zdraví; zemědělství, potraviny a bio- 
technologie; informační a komunikační technologie; nanovědy, nanotech- 
nologie, materiály a nové výrobní technologie; energie; životní prostře- 
dí, doprava; socioekonomické a humanitní vědy; bezpečnost; kosmický 
výzkum; společné technologické iniciativy; výzkumné infrastruktury; 
výzkum pro MSP; věda ve společnosti; rozvoj výzkumných politik; mezi- 
národní spolupráce; jaderné štěpení a ochrana před radiací. Dále byly 
vyhlášeny výzvy v oblasti žadatelů-jednotlivců, u kterých je možné zvolit 
libovolné tematické zaměření. Většina výzev pro podávání žádostí bude 
ukončena v listopadu 2012 a v lednu 2013. 

Regionální kontaktní organizace pro 7. RP v Moravskoslezském kraji 
(RKO MSK) pořádá 13. září a 2. října 2012 v areálu VŠB-TUO nezpo- 
platněné informační semináře zaměřené na prezentaci výzev v oblastech 
bezpečnost, ICT, životní prostředí, doprava, energetika, nanotechnologie, 
materiály a nové výrobní technologie. Seminář týkající se přípravy a řízení 
projektů 7. rámcového programu se bude konat 16. nebo 17. října 2012.

Pro bližší informace navštivte www.rko-msk.cz
nebo http://www.vsb.cz/9700/cs/okruhy/7.RP/
Anna Němcová, VŠB-TUO, Centrum podpory inovací
anna.nemcova@vsb.cz, tel.: +420 597 329 103

9spektrum událostí

UPOZORNĚNÍ
Informace k problematice chybějícího rodného 
příjmení na nových občanských průkazech 

Klient s novým občanským průka- 
zem, který žádá o výpis z REJTŘÍKU 
TRESTŮ, musí doložit své rodné pří- 
jmení, např. rodným listem nebo 
výpisem z evidence obyvatel z ma- 
triky. 

Výpis z rejstříku trestů NELZE vydat osobě, u které je i na první 
pohled evidentní, že u ní ke změně rodného příjmení nedošlo nebo 
nemohlo dojít (např. tedy u: mladistvé osoby či osoby s vyznačeným 
rodinným stavem „svobodná/ý“ v OP) .

Jedná se o požadavek Rejstříku trestů a ve formuláři CzechPOINT je 
tento údaj stále povinný a jako takový musí být relevantně ověřen. 

Autoburzu s nejdelší tradicí v republice, která trvá už od roku 1988, 
motoristé naleznou v areálu v Ostravě-Vítkovicích u mimoúrovňové 
křižovatky Rudné s Místeckou ulicí.

Tržiště pro motoristy, na kterém návštěvníci najdou nejen autodoplňky         
a náhradní díly vozů, ale také nářadí, stroje, stavební součásti i hračky, 
starožitnosti a kuriozity, je v provozu každou sobotu a neděli za každého 
počasí. „A nejen to. Máme zde také stálé nájemce, jejichž prodejny jsou 
otevřeny v průběhu celého týdne,“ vysvětluje Svatava Huťková, členka KHK 
MSK a provozovatelka jediné trvalé autoburzy v Moravskoslezském kraji.      
A dodává, že pro víkendové prodejce zde byly v srpnu zprovozněny nové 
dřevěné a samozřejmě uzamykatelné stánky. Tato investice v celkové 
hodnotě 300 tisíc korun přispěla ke zpříjemnění prostoru tržiště, které si 
chce i do budoucna zachovat typickou atmosféru trhů, na něž jsou 
návštěvníci zvyklí například ze zahraničí. I proto se zde od září letošního 
roku konají každou první sobotu v měsíci floristické trhy plné květin a po- 
můcek pro zahradníky. „Uvítáme však také spolupráci se subjekty, které by 
na ploše tržiště chtěly prezentovat své aktivity zaměřené na motorismus. 
Prostor mohou dostat firmy zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti 
automobilismu, rádi upozorníme na unikátní studentské práce, které jsou 
inspirovány vším kolem vozidel, tržiště je také ideálním prostředím pro 
představení nových tipů vozů nebo různých motoristických rarit a zajíma-
vostí a podobně. Vystavovatelé tak mohou jen během víkendu oslovit 
zhruba čtyři tisíce návštěvníků, kteří v sobotu a neděli na naši autoburzu       
o ploše 13 545 m² zavítají.“

Jediná trvalá autoburza v kraji

Dotace 7. rámcového programu



Oblastní kanceláře České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavě (ČKAIT) zahájily svoji činnost v prosinci 1992. „Pod ob- 
last Ostrava patřila v rámci vyššího územně samosprávného celku MSK 
kromě Ostravy od začátku města Třinec, Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, 
Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín, Bohumín, Opava a Krnov. Tedy města        
z pěti okresů. Později se připojil i Bruntál, původně zařazený pod oblast 
Olomouc,“ vzpomíná na začátky Svatopluk Bijok, který je od roku 2003 
předsedou oblasti Ostrava. „Jako první byl vedením kanceláře, včetně 
rozjezdu činnosti komory v Moravskoslezském kraji, pověřen v prosinci 
1992 Jan Merenda. O té chvíle byla činnost této oblastní komory prakticky 
zahájena, příjem žádostí o udělení autorizace fungoval v plném rozsahu již 
od února 1993.“ V roce 1993 měla oblast Ostrava 124 členů, z toho sto 
devět inženýrů, jednoho doktora přírodních věd a čtrnáct autorizovaných 
techniků. Dnes eviduje 2502 členů a celá ČKAIT celkem 28 796 členů. 
„Činnost v naší oblasti je prioritně zaměřena na podporu členů, a to 
formou pomoci při zvyšování znalostí v rámci Celoživotního vzdělávání 
autorizovaných osob (CŽVAO), spolupráci s jinými profesními svazy, 
vysokými školami a orgány státní správy, a v neposlední řadě i s inže- 
nýrskými komorami a svazy sousedních zemí,“ pokračuje Svatopluk Bijok. 
„Jen od roku 2001, kdy se CŽVAO stalo oficiální platformou v komoře, jsme 
v Ostravě uspořádali 345 seminářů, konferencí a exkurzí, kterých se zúčast- 
nilo celkem 23 738 osob. V posledních letech jsme rozšířili portfolio ex- 
kurzí i na zajímavé zahraniční stavby nebo veletrhy s tím, že část exkurze je 
vždy věnována také poznání kultury, přírody a historie navštívené země.“ 
Již od prvopočátku se kromě zákonných povinností komora zaměřuje na 
propagaci stavebnictví jako celku a na ochranu zájmu svých členů a také 
jejich klientů. O propagaci českého stavebnictví se snaží i formou soutěže 
o nejlepší stavbu v kraji Stavba roku Moravskoslezského kraje.

www.ckait.cz 
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Na mezinárodní konferenci Investment & Business Forum, která se               
v Ostravě koná ve dnech 25. a 26. září, představí Krajská hospodářská 
komora MSK své projekty, jež jsou zaměřeny na podporu všestranného 
rozvoje regionu.

„Krajská hospodářská komora je garantem a také realizátorem mnoha 
projektů, které jsou zaměřeny především na oblast vzdělávání, růst 
konkurenceschopnosti a také zaměstnanosti v regionu, patří ke spolu- 
zakladatelům Moravskoslezského paktu zaměstnanosti,“ říká Jan Březina, 
předseda KHK MSK. „Zásadním tématem, kterému hospodářské komory    
v Moravskoslezském kraji dlouhodobě věnují velkou pozornost, a které 
zaujímá čelní místo ve všech strategických rozvojových dokumentech 
komory, je oblast odborného a technického vzdělávání. K řešení tohoto 
tématu, které má obzvlášť na průmyslovém Ostravsku stále prioritní 
postavení, komora přispívá již několik let realizací konkrétních projektů. 
Od května letošního roku běží projekt Technické vzdělávání – Brána               
k úspěchu, který navazuje na úspěšné projekty z předchozích let. Hlavními 
cíli bylo a je zlepšit podmínky pro technické vzdělávání na školách, 
přiblížit žákům technické profese, motivovat studenty k výběru i setrvání 
ve zvoleném oboru, zvýšit počet a připravenost absolventů vstupujících 
do praxe. V neposlední řadě projekt usiluje o lepší propojení teoretické 
odborné přípravy s praxí a o celkovou popularizaci technických oborů. Je 
potěšitelné, že do komorových projektů se ochotně zapojují jak technicky 
zaměřené školy, tak celá řada významných zaměstnavatelů. Další z pro- 
jektů nese název TIR Vzdělávání zaměstnanců firem v odvětví dopravy. Jak 
vyplývá z názvu, je zaměřen na zvýšení schopnosti zaměstnanců více než 
šedesáti zapojených členských firem přizpůsobit se měnící se poptávce 

po dopravních službách v období ekonomické recese a získat schopnosti 
umět na změny adekvátně reagovat. Realizací zmíněných projektů, i mno- 
ha dalších, komora naplňuje cíle dané v České republice ojedinělým 
projektem. Tím je Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, strategické part- 
nerství desítek podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí v Morav- 
skoslezském kraji, které postupně vznikalo v průběhu roku 2010 a bylo za- 
vršeno oficiálním podpisem dokumentu o uzavření paktu v únoru 2011 
mezi Moravskoslezským krajem, Sdružením pro rozvoj MSK, Krajskou hos- 
podářskou komorou MSK a Regionální radou Regionu soudržnosti Mo- 
ravskoslezsko.“

Krajská hospodářská komora představí své projekty
na konferenci Investment & Business Forum

O letošním stém výročí Fakultní nemocnice Ostrava jsme hovořili se 
Svatoplukem Němečkem, ředitelem nemocnice. 

„Jakákoliv instituce, která úspěšně funguje sto let, dosvědčuje svou živo- 
taschopnost a kvalitu prověřenou časem. Sté výročí vnímám především 
jako příležitost připomenout předchozí generace skvělých lékařů a dalších 
zaměstnanců, kteří svůj profesní život věnovali právě této nemocnici a je- 
jím pacientům. Přes všechny potíže českého zdravotnictví je dnes Fakultní 
nemocnice Ostrava ve skvělé kondici. Máme týmy špičkových lékařů             
i sester, výborných odborníků v oblasti ekonomiky, techniky a mnoha 
dalších, máme skvělé manažery. Díky celému týmu poskytujeme vynikající 
péči prakticky ve všech medicínských oblastech, máme spokojené pa- 
cienty, naše nemocnice je špičkově vybavená. Těší nás také, že jsme eko- 
nomicky silní a stabilní. Máme jasnou strategii dalšího rozvoje. Jsme nejen 
jednoznačným lídrem medicíny v kraji, ale patříme mezi nejlepší nemoc-
nice v celé zemi. 

Které úspěchy z posledních let jsou podle vás nejvýznamnější?
Naše nemocnice je ekonomicky silná a stabilní díky své ziskové eko- 
nomice. Zní to jednoduše, ale v českém zdravotnictví jsme spíše výjimkou. 
Jsme jednou ze dvou nejlépe hospodařících fakultních nemocnic v zemi. 
Fakultní nemocnice Ostrava je špičkově vybavená, má i moderní budovy, 
které odpovídají 21. století. Za posledních pět let jsme investovali do 
nejmodernějších medicínských technologií i do rekonstrukce budov skoro 
3 miliardy korun! Z těch největších připomenu rekonstrukci infekčního 
pavilonu, kompletní rekonstrukci onkologie. Nemohu nevzpomenout 
unikátní robotický ozařovač CyberKnife pro léčbu onkologicky nemoc-
ných, který je jediný svého druhu v republice. Za dva roky provozu již 
zachránil mnoho životů dříve nevyléčitelně nemocných pacientů. Byli jsme 
první fakultní nemocnicí v republice, která podstoupila komplexní pro- 
věrku kvality své péče i všech ostatních procesů a získala národní akredi-
taci kvality SAK. Jsme doposud jediná fakultní nemocnice v zemi, která 
podstoupila extrémně náročnou prověrku kvality poskytované péče, 
kterou provádí američtí auditoři. Uspěli jsme a získali tak prestižní mezi- 
národní akreditaci JCI, kterou se pyšní ty nejlepší nemocnice na světě. Již 
šestým rokem provádíme prostřednictvím externího auditora rozsáhlý 
dotazníkový výzkum spokojenosti našich pacientů. Těší mě, že i zde do- 
sahujeme špičkových výsledků a trvale patříme mezi tři nejlépe hodno-
cené velké nemocnice. Bez Fakultní nemocnice Ostrava a jejího špičko- 
vého odborného a technického zázemí by v Ostravě také nikdy nevznikla 
lékařská fakulta. Jsem rád, že jsme i v tomto mohli pomoci.

Jak vidíte budoucnost nemocnice v následujících letech?
Z toho, co jsem řekl, jasně vyplývá, že tato nemocnice je ve výborné 
kondici. Poskytuje špičkové služby, disponuje skvělými zaměstnanci, má 
silnou ekonomiku a jasnou strategii dalšího rozvoje. I když ekonomická 
situace českého zdravotnictví je svízelná a hned tak se nezlepší, Fakultní 
nemocnice Ostrava je připravena obstát i v těchto těžkých podmínkách.      
O její budoucnost se nebojím. 

Fakultní nemocnice Ostrava slaví sto let
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Investment & Business Forum 2012 – 
13. ročník mezinárodní konferen- 
ce Investment & Business Forum, 
který se uskuteční 25. a 26. září 
2012 v Ostravě, má motto Spo- 
lečně ke konkurenceschopnosti    
a zaměstnanosti.

Důležité je slovo „společně“, neboť vyjadřuje princip efektivního partner-
ství a spolupráce všech relevantních institucí a klíčových aktérů na úrovni 
kraje, České republiky i mezinárodní (zejména EU).

Očekávaným výstupem konference je získání doporučení a názorů jak na 
rozvoj Moravskoslezského paktu zaměstnanosti (MSPakt) a jeho Integro-
vaný program rozvoje zaměstnanosti, tak i na přípravu Společného 
akčního plánu pro další plánovací období EU 2014 – 2020 Zaměstnaný         
a vzdělaný Moravskoslezský kraj. Tento plán v případě realizace umožní 
financování rozhodujících strategických projektů, které přispějí k řešení 
zaměstnanosti a zkvalitnění vzdělávání v Moravskoslezském kraji. To bude 
rozhodujícím příspěvkem ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu.

Na konferenci vystoupí řada tuzemských i zahraničních expertů k téma- 
tům podle jednotlivých oblastí.

V úvodní části to budou představitelé Moravskoslezského kraje, regio- 
nální metropole Ostravy, Krajské hospodářské komory MSK a pořadatele 
konference – Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Ekonomický expert a člen Národní ekonomické vlády ČR (NERV), Petr 
Zahradník, bude hovořit o konkurenceschopnosti v kontextu projedná-
vaných témat konference a regionálního rozvoje.

Inovativním prvkem konference je promítání krátkých tematických filmů 
na úvod každého ze tří panelů první den konference:
 Konkurenceschopnost a zaměstnanost,
 Konkurenceschopnost a průmysl,
 Konkurenceschopnost a vzdělávání.

Cílem filmů je představit reálně danou problematiku v Moravskoslezském 
kraji a vyslovit otázky, na které budeme v průběhu konference hledat 
odpovědi, a které budou součástí závěrů a doporučení konference.

V prvním panelu Konkurenceschopnost a zaměstnanost se budeme 
zabývat zejména problematikou vztahující se k činnosti MSPaktu. Dů- 
ležitým bodem programu bude podpis Dohody o přistoupení Úřadu 
práce ČR k MSPaktu. Podrobněji o problematice MSPaktu na konferenci 
píšeme dále v textu.

Ve druhém panelu Konkurenceschopnost a průmysl vystoupí před- 
stavitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR, Krajské hospodářské komory 
MSK, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a oborových klastrů. Předpo- 
kládáme, že součástí programu tohoto panelu bude také podpis Dohody 
o spolupráci mezi Českou exportní bankou a Krajskou hospodářskou 
komorou MSK, která bude podepsána generálním ředitelem ČEB, a. s.,      
a předsedou představenstva KHK MSK Janem Březinou.
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nový koncept mezinárodní konference
Hovořit se bude nejen k danému tématu, ale i k možnostem řešení 
problémů v této oblasti, jako například:
 jak určit v kraji strategické průmyslové obory k rozvoji podnikání             

a zaměstnanosti,
 jak zvýšit atraktivitu kraje pro podnikatele a investory,
 jak rozvíjet efektivní spolupráci firem v průmyslových klastrech                 

a inovačních aktivitách,
 posílení exportu a zvýšení konkurenceschopnosti firem a kraje.

Třetí panel Konkurenceschopnost a vzdělávání má hlavní téma zamě- 
řeno na připravovanou integraci dvou univerzit v Moravskoslezském kraji 
– VŠB-Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity.

V panelu vystoupí představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělo- 
výchovy ČR, rektoři obou univerzit, Technologické agentury ČR a před- 
stavitelé zahraničních univerzit s konkrétními příklady slučování univerzit 
ve Francii a Dánsku.

V panelu bude diskuse zaměřena zejména na řešení otázek:
 využití zahraničních zkušeností pro úspěšnou integraci ostravských uni- 

verzit,
 jak přispěje integrace univerzit ke zvýšení úrovně výzkumu a vzdělávací 

základy v regionu,
 co udělat pro zvýšení kvality absolventů vysokých a středních škol atd.

Ve všech třech panelech se budeme na závěr ptát na závažnost a aktuál-
nost klíčových projektů ve stávajícím Integrovaném programu rozvoje 

zaměstnanosti, zda reagují na nejdůležitější potřeby a případně 
budeme očekávat návrhy na nové důležité projekty. K tomu bude 
připraven také dotazník pro účastníky konference.

Druhý den konference budou podrobněji diskutována dvě té- 
mata u kulatých stolů.

První kulatý stůl se zaměří na Společný akční plán Zaměstnaný        
a vzdělaný Moravskoslezský kraj, kde budou prezentovány a dis- 
kutovány konkrétní přístupy k tomuto novému nástroji integrova- 
ného přístupu k rozvoji regionu. Kulatého stolu se aktivně zúčastní 
jak představitelé centrálních institucí a orgánů (MMR, MPSV, FDV, 
GŘ ÚP ČR, NERV ČR, Berman Group), tak i členové Výkonné rady 
MSPaktu. Výstupem budou doporučení k řešení problémů a k do- 
pracování návrhu Společného akčního plánu. Více o přípravě Spo- 
lečného akčního plánu píšeme dále v textu.

Druhý kulatý stůl bude podrobně projednávat cíle a postup 
integrace VŠB-Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity    
s cílem vytvoření výzkumné univerzity. Aktivně se zúčastní zástup- 

ci MŠMT, představitelé univerzit, řešitelé projektu Integrace a představitelé 
univerzit z Dánska a ze Štrasburku. Závěry přispějí ke zkvalitnění řešení 
projektu integrace univerzit. Více o integraci univerzit dále v textu.

Účastníci konference, kteří se nezúčastní druhý den plánovaných ku- 
latých stolů, mají možnost navštívit Dolní oblast Vítkovic a seznámit se 
na exkurzi s realizací úspěšného projektu transformace unikátních výrob-
ních provozů na vzdělávací, konferenční, společenské a muzejní prostory.
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Jedním z hlavních témat konference Investment     
& Business Forum 2012 a jejího prvního panelu je 
konkurenceschopnost a zaměstnanost v Morav- 
skoslezském kraji. Toto téma bude sledováno             
v kontextu regionální, národní a mezinárodní 
úrovně. Z pohledu regionu vystoupí s úvodním 
slovem významní představitelé našeho kraje, 

například Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje, Petr Kajnar, 
primátor statutárního města Ostravy, a Jan Březina, předseda předsta- 
venstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje. Dalším 
vystupujícím bude Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravsko- 
slezského kraje, který se ve své prezentaci zamyslí nad motivací k tvorbě 
pracovních míst a k potřebě být zaměstnán. Vizi „chytřejšího“ regionu          
a jeho přípravu v souvislosti s blížícím se novým plánovacím obdobím       
EU 2014 – 2020 představí David Sventek, ředitel Úřadu Regionání rady 
regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Strategické priority a projekty Moravskoslezského paktu zaměstnanosti na 
období 2012 až 2020 představí Zdeněk Karásek, člen Výkonné rady 
Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a ředitel RPIC-ViP. Konference 
IFO 2012 představuje pro realizátory Moravskoslezského paktu příležitost 
ověřit si, zda jsou strategické priority Moravskoslezského paktu zaměst- 
nanosti nastaveny správně, zda klíčové projekty paktu reagují na nejdůle- 
žitější problémy a potřeby regionu v oblasti zaměstnanosti a jaké další 
případné projekty by měl pakt zařadit do svého programu na příští roky.      
V souvislosti s realizací Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, jako 
pilotního projektu v České republice v budování partnerství pro řešení 

problémů na trhu práce, dojde k slavnostnímu aktu podpisu Dohody o při- 
stoupení Úřadu práce ČR k Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti za 
účasti Jiřího Kubeši, generálního ředitele Úřadu práce ČR. 

Mezi vystupujícími k problematice konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 
budou také zástupci institucí působících na národní úrovni. Úlohu Mini- 
sterstva práce a sociálních věcí ČR při vytváření podmínek růstu zaměst- 
nanosti představí ředitel odboru služeb trhu práce Jiří Vaňásek. Daniel 
Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj, seznámí účastníky konfe- 
rence se stavem přípravy Dohody s Evropskou komisí o partnerství v České 
republice. Oblast s úzkou vazbou na zaměstnanost je oblast vzdělávání. 
Svůj příspěvek proto přednese Pavel Kryštof, ředitel Fondu dalšího vzdělá- 
vání, jehož hlavním posláním je realizovat a koordinovat aktivity v oblasti 
dalšího vzdělávání tak, aby se tato forma vzdělávání stala standardní a vše- 
obecně uznávanou součástí vzdělávacího systému a života občanů v ČR.

Pohled a přístup Evropské unie ke konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 
představí Laurent Sens, zástupce Evropské komise, který také bude 
informovat o nástrojích kohezní politiky v dalším plánovacím období EU na 
léta 2014-2020. V rámci následné společné diskuse se budou hledat 
jednak odpovědi na otázky související s realizací a dalším vývojem Morav- 
skoslezského paktu zaměstnanosti, a také na problémy, které z pohledu 
zaměstnanosti dlouhodobě tíží náš region. Jedná se totiž o dvě spojené 
nádoby, kdy by nástrojem na řešení zaměstnanosti v našem regionu měl 
být právě Moravskoslezský pakt zaměstnanosti.

www.mspakt.cz 

Jan Beneš, výkonný manažer MSPaktu, a Petr Czekaj, tajemník MSPaktu

MSPakt zaměstnanosti na konferenci IFO 2012



S blížícím se novým plánovacím obdobím EU 
2014-2020 vystupují stále více do popředí otázky, 
jak dál v následujících letech, na co se zaměřit, co 
prosazovat, jaké reálné cíle si stanovit či z čeho se 
poučit v souvislosti s dosavadním průběhem po- 
malu končícího plánovacího období EU 2007 až 
2013. To jsou namátkou jen některé otázky, na 
které chceme najít odpověď. MSPakt si pro nové 

plánovací období klade za cíl posílit roli paktů zaměstnanosti, včetně jejich 
akceschopnosti s využitím integrovaných programů rozvoje zaměstna- 
nosti, a to nejen na regionální, ale také na národní úrovni. Prosazování 
integrovaného přístupu a integrovaných řešení je plně v souladu s do- 
poručením Evropské komise k využití principu partnerství při implementaci 
evropských fondů v letech 2014-2020.

Jedním z nástrojů takového integrovaného přístupu je tzv. Společný akční 
plán. Jedná se o nástroj, který klade důraz na výsledkově orientovaný 
přístup. Ambicí MSPaktu je připravit pro budoucí plánovací období 2014 
až 2020 Společný akční plán Zaměstnaný a vzdělaný Moravskoslezský 
kraj. Chceme navázat na tři roky práce na integrovaném řešení, které má 
za cíl snížit vysokou nezaměstnanost v našem regionu a zúročit sílu region-
álního partnerství, které za celou aktivitou stojí. K přípravě a ověření Spo- 
lečného akčního plánu chceme využít finanční prostředky z Technické 
pomoci Regionálního operačního programu NUTS II Morav- 
skoslezsko. Důvodem přípravy Společného akčního plánu pro 
období 2014-2020 jsou jednak významná omezení při realizaci 
Integrovaného programu rozvoje zaměstnanosti MSPaktu, kte- 
rá v současné době nevytvářejí dostatečný prostor pro navrže- 
ná integrovaná řešení, a na druhé straně nabízená možnost 
tato omezení překonat v budoucím plánovacím období EU 
pomocí tohoto nového nástroje kohezní politiky – Společného 
akčního plánu.

Cílem projektu je v rámci platformy partnerských a spolupracu-
jících subjektů a expertů navrhnout metodiku pro iniciaci a im- 
plementaci Společného akčního plánu a připravit kapacity pro 
zajištění úspěšné realizace Společného akčního plánu v novém 
plánovacím období EU 2014-2020. Chceme vytvořit příznivé 
prostředí pro iniciaci a stimulaci tvorby projektů vystavěných na 
principech integrovaného přístupu a partnerství u všech skupin 
potenciálních žadatelů, a tedy posílit absorpční kapacity re- 
gionu, podpořit sdílení zkušeností a dobrých praktik s cílem 
propojit poptávku a nabídku na trhu práce v Moravskoslez-
ském kraji.

Příprava Společného akčního plánu je naplánována na období říjen 2012 
až červen 2014. V tomto období postupně proběhnou čtyři fáze přípravy 
Společného akčního plánu:
1. fáze (do 12/2012) – Metodické sladění a určení strategických priorit 
(s využitím doporučení také z konference IFO 2012).
2. fáze (do 04/2013) – Koncept Společného akčního plánu pro jednotli- 
vé priority jako argumentační podklad pro jednání o partnerské smlouvě.
3. fáze (do 02/2014) – Návrhová část Společného akčního plánu jako 
podklad pro tvorbu partnerské smlouvy.
4. fáze (do 06/2014) – Implementovatelný Společný akční plán – 
struktury, kapacity a systémy pro implementaci Společného akčního plánu 
od roku 2015.

Navržené řešení zahrnuje:
 vytvoření metodiky pro iniciaci a implementaci Společného akčního 

plánu v oblasti zaměstnanosti a dílčích argumentačních podkladů 
pro vyjednávání podmínek pro plánovací období EU od roku 2014 
do roku 2020,

 posílení absorpčních kapacit pro úspěšnou realizaci Společného 
akčního plánu – požadavky na kvantitu a kvalitu lidských zdrojů            
i organizační strukturu řízení,

 vytvoření regionální znalosti v oblasti integrovaných řešení na trhu 
práce, definice podmínek a konkrétních kroků pro implementaci 
Společného akčního plánu na základě konsenzu relevantních aktérů 
v Moravskoslezském kraji, což představuje potenciál pro další rozvoj 
potřebných kapacit a stimulaci tvorby projektů v plánovacím ob- 
dobí EU 2014-2020 v rámci všech skupin potenciálních žadatelů.

Výstupy projektu jsou určeny těmto cílovým skupinám:
 cílová skupina jednotlivců - zástupci organizací partnerství, které 

budou rozvíjet své kompetence v oblasti strategického plánování          
a projektového řízení s cílem posílit absorpční kapacity regionu pro 
další plánovací období v souladu s definovanými požadavky,

 cílová skupina organizací – organizace působící na trhu práce (v rámci            
i mimo partnerství), pro něž představuje hlavní benefit vytvoření regio- 
nální znalosti v oblasti integrovaných řešení na trhu práce a možnost 
podílet se na definici podmínek a konkrétních kroků pro implementaci 
Společného akčního plánu.

www.mspakt.cz 

Jan Beneš, výkonný manažer MSPaktu, a Petr Czekaj, tajemník MSPaktu

Příprava Společného akčního plánu
Zaměstnaný a vzdělaný Moravskoslezský kraj
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Motto:
Konvergence je novým paradigmatem, 
které může přinést a vytvořit významné 
výhody v široké oblasti integrace společ- 

nosti jak ve vzdělávání, tak v mnoha sektorech výzkumu a vývoje - od 
péče o zdraví až k inženýrství.

Vedení Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a Ostravské 
univerzity v Ostravě se rozhodla reagovat na aktuální trendy ve vysokém 
školství ve světě a ve spolupráci s MŠMT realizovat snahu o nastavení 
podmínek pro zvyšování globální konkurenceschopnosti univerzitního 
vzdělávání v České republice. Mění se role a postavení univerzit v zna- 
lostní společnost, moderní univerzity se transformují na 
regionální inovační centra v globálních sítích výzkumu 
vývoje a inovací.

Jedním z aktuálních znaků rozvoje společnosti třetího 
tisíciletí je využívání interdisciplinárního přístupu a propo-
jování výsledků výzkumu a vývoje oborů na první pohled 
výrazně vzdálených. Vznikají nové oblasti konvergence, 
které se velice dynamicky rozvíjejí a propojují technické          
a inženýrské vědy s přírodními vědami. Tato konvergence 
se stává výzvou vzdělávání a výzkumu 21. století, umož- 
ňuje inovace nutné k naplnění rostoucích požadavků pro 
osobní i cenovou dostupnost nových služeb a výrobků. 
Konvergence, tato výzva 3. tisíciletí, začíná nalézat reflexi      
a uplatnění v rozvoji vysokých škol, výzkumných institucí    
a vládních agentur ve vytváření podmínek pro financování 
výzkumu vedoucího k inovacím. Cílem by měla být opti- 
malizace základního výzkumu a zintenzivnění využívání 
výsledků výzkumu a vývoje a nových pokročilých tech- 
nologií s cílem hospodářského růstu a zkvalitnění života 
obyvatelstva.

Tlaky na zvyšování globální konkurenceschopnosti vedou 
k organizování pracovních setkání jako prostředí pro 
diskusi k vzájemnému propojování vědeckých disciplín. 
Přirozeným cílem by měla být změna historické struktury výzkumných 
organizací a univerzit, které jsou doposud organizačně rozčleněny na 
fakulty a katedry podle jednotlivých diskrétních disciplín vědy a výzkumu. 
Tato struktura dále nemůže efektivně rozvíjet nový styl výzkumu a vývoje 
založený na konvergenci, stejně jako se musí změnit struktura a roz- 
členění kategorií v oblasti financování výzkumu a vývoje. Mění se mise, 
poslání univerzit, výzkumných organizací a agentur poskytujících veřej- 
nou podporu výzkumu a vývoje. Změna struktury vzdělávacích a výzkum-
ných institucí by měla být imperativem podporujícím systémovou snahu 
překlenout zastaralou vzdělávací strukturu a vyvinout jak nové modely 
podporující organizační spolupráci, tak i nové a efektivní mechanismy 
veřejné podpory výzkumu a vývoje. Tlak na práci napříč vědními dis- 
ciplínami se projevuje zejména ve vědecké komunitě, vede k procesům 

spojování a integrace univerzit a přitahuje pozornost politiků zabývajících 
se otázkami podpory konkurenceschopnosti vycházející z integrace vě- 
deckých disciplín a stává se výzvou k využití konvergence přírodních           
a technických věd.1

Splynutí, fúze přírodních a technických věd, přináší tlak na fundamentální 
změnu a zrychlení výzkumných a vývojových aktivit. Toto spojování v sobě 
nese potenciál nové revoluce ve vědě – 3. revoluce, včetně vysokého 
inovačního potenciálu přinášejícího ekonomický růst. Vzdělávací a vý- 
zkumné instituce mají jedinečnou šanci využít tuto konvergenci pro 
budoucí rozvoj a tvorbu nových příležitostí pro rozvoj všech vědních 
oblastí. Reakcí na uvedenou globální výzvu je projekt Podpora vytváření 

podmínek pro sdílení kapacit Vy- 
soké školy báňské-Technické uni- 
verzity Ostrava a Ostravské univer-
zity v Ostravě. Projekt řeší potřebu 
výrazného posílení vztahů mezi Vy- 
sokou školou báňskou-Technickou 
univerzitou Ostrava a Ostravskou 
univerzitou v Ostravě prostřednic- 
tvím jejich spolupráce a vytvoře-   
ní podmínek a předpokladů pro 
možnou integraci. Projekt je zpra- 
cován v souladu s Dlouhodobým 
záměrem vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti pro 
oblast VŠ na období 2011 – 2015 
zejména v části diverzifikace vy- 
sokého školství s cílem zefektivnění 
vzdělávací a vědecké, výzkumné, 
vývojové a inovační, umělecké         
a další tvůrčí činnosti na OU a VŠB- 
-TUO. Výsledkem realizovaného pro- 
jektu bude zvýšená spolupráce, 
intenzivnější komunikace, přenos 

informací mezi OU a VŠB-TUO, sjednocené postupy, normy a technicko- 
-organizační procesy vedoucí k možné integraci. V důsledku realizace 
projektu dojde k lepší koordinaci výuky, výzkumu a vývoje a ke zvýšení 
schopnosti reagovat na změny požadavků trhu práce a vést k podpoře 
inovačních řešení. Další spolupráce se projeví v realizaci společných 
projektů, společném využívání výzkumných a vývojových kapacit a vzá- 
jemné kooperaci na všech činnostech (společné semináře, konference, 
tematicky zaměřené workshopy aj.).

V letošním roce se nejvýznamnějším setkáním stává kulatý stůl Integrace 
VŠB-TUO a Ostravské univerzity – vytvoření výzkumné univerzity konaný 
v rámci druhého dne jednán IFO. Univerzity při přípravě této akce využily 
dlouholeté mezinárodní kontakty a oslovily přední Evropské univerzity, 
kde úspěšně proběhly nebo ještě probíhají integrační a transformační 
procesy. V rámci kulatého stolu tak kromě představitelů ministerstva          
a vedení univerzit vystoupí několik zahraničních odborníků. Mauri Airila, 
viceprezident, Univerzita Aalto, Finsko, s tématem: Univerzita Aalto – 
příklad úspěšné integrace univerzit, Berit Eika, děkanka pro vzdělávání, 
Aarhuská univerzita, Dánsko, s tématem: Příklad Aarhuské univerzty – do- 
poručení, Otakar Fojt, vědecký atašé Britské ambasády, při moderování 
uvede zkušenosti z Velké Británie, zástupci poradenské firmy Deloitte 
seznámí přítomné se zkušenostmi z Univerzity ve Štrasburku. Zahraniční 
zkušenosti a pozitivní příklady ze slučování a transformace univerzit by 
měly přinést poučení a nové impulsy pro vybudování moderní výzkumné 
univerzity v Ostravě s výrazným inovačním potenciálem propojující špič- 
kové vzdělávání a výzkum s odběratelskou sférou a průmyslovou praxí.

Vladimír Kebo
koordinátor projektu integrace

1 Sharp A. Phillip: The Third Revolution: The Convergent of the Life Sciences Physical Sciences 
and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Washington D.C.20002, Jan 2011, 
202.789.1828//617.324.9981

Slučování univerzit – pilotní projekt v České republice
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Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu
Již pošestnácté Sdružení pro rozvoj Mo- 
ravskoslezského kraje připravuje mezi- 
národní konferenci TRANSPORT v Ostra- 
vě. Každoročním cílem této významné 
středoevropské konference je koordino-
vat a definovat společný postup při řešení 

napojení Moravskoslezského kraje na základní evropskou dopravní síť      
a také aktivity spojené s výstavbou regionální dopravní infrastruktury.  
Ne jinak tomu bude i v letošním roce, kdy ve dnech 6. a 7. listopadu se 
do Ostravy sjedou odborníci a čelní představitelé významných organizací 
a institucí v oblasti dopravy. Svou účast přislíbil také ministr dopravy 
České republiky, který zároveň pozval do Ostravy své protějšky z Polska, 
Slovenska, Rakouska a Itálie. 

Každoročně pořádaná mezinárodní konference TRANSPORT má své 
opodstatnění, což potvrzuje nejen samotná účast významných osobností 
a přijaté závěry z předchozích ročníků, ale i postupná realizace výstav-    
by páteřních dopravních tahů. Příkladem je již provozovaná dálnice            
z Ostravy směr Praha nebo zmodernizovaný druhý národní železniční 
koridor z Břeclavi do Bohumína. O dokončení dalších projektů tzv. 
Slezského kříže (zejména výstavba páteřních komunikací Ostrava – 
Opava - Krnov a Třanovice – Třinec - Bystřice) bude nutno ještě tvrdě bo- 
jovat. Předmětem letošního ročníku kromě Priorit dopravní infrastruktury 
Moravskoslezského kraje budou mj. témata Revize sítě TEN-T, Baltsko- 
-Jaderská spolupráce, Rozvoj osobní železniční přepravy Česká republika 
– Polsko, Logistika a logistické služby.
 
Realizace jednotlivých dopravních staveb a mezinárodní účast také po- 
tvrzují vytyčený směr rozvoje dopravní infrastruktury, který Sdružení pro 

rozvoj Moravskoslezského kraje iniciovalo koncem minulého století mezi 
jinými i prostřednictvím mezinárodní konference TRANSPORT, a to jak na 
úrovni regionální, tak i přeshraniční.

Kraje po svém vzniku tuto iniciativu podpořily, což dokazují převzaté 
záštity nad letošním ročníkem.  Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj tuto 
konferenci podporují již několik let také finančně. Konference TRANS-
PORT je rovněž finančně podporována z rozpočtu statutárního města 
Ostravy. 

Pavel Santarius
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Projekt BATCo – Baltic-Adriatic Transport Cooperation, na kterém se za 
Českou republiku podílí Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, 
končí páté z celkem sedmi půlročních období.  Partneři projektu, kterého 
se účastní kromě Sdružení dalších 17 členů z Polska, Slovenska, Rakouska 
a Itálie, vypracovávají dopravní model na ose od Baltského moře k Jadranu. 
Ten se skládá z jednotlivých regionálních částí a týká se také Moravskoslez-
ského kraje. Jde vlastně o informace, které zachycují poptávku po dopravě 
včetně ekonomických údajů. Mapují a analyzují dopravní proudy železniční 
i silniční dopravy podle současných trendů a modelují, jak by mohly 
vypadat, kdyby se přesunula část dopravy ze silnice na železnici, což by 

mělo pozitivní vliv nejen na životní prostředí (omezení např. prašnosti           
a hluku), ale také na nehodovost a úmrtnost při silniční dopravě. Zveřejnění 
celého modelu se předpokládá po skončení projektu BATCo. Dopravní 
model může posloužit například pro iniciování dalších infrastrukturních 
projektů, za účelem zlepšení dostupnosti střední Evropy od přístavů              
u Baltského nebo Jaderského moře a také šetrnějším k životnímu prostředí. 
Půjde především o podporu projektů na modernizaci železnice a zlepšení 
jejích služeb, například v osobní dopravě snížením cestovních časů, zlep- 
šením komfortu cestování, či v nákladní dopravě vznikem nových tras           
a zvýšením frekvence spojů. V Moravskoslezském kraji by se dal tento 
model využít také například při podpoře výstavby vysokorychlostní trati 
vedoucí přes náš region.

V rámci projektu BATCo se také pracuje nad záměrem zřízení sítě národ-
ních kontaktních míst (informačních byznys center) na ose mezi severem     
a jihem Evropy. O jejich možné funkčnosti se diskutovalo během 
pracovního jednání všech partnerů na konci července v rakouském Grazu. 
V České republice se zvažuje zřízení jednoho kontaktního místa, a to              
v Ostravě, jehož zkušební provozování zajišťuje Sdružení pro rozvoj Mo- 
ravskoslezského kraje. Tato síť se může opírat i o logistická centra, již 
existující nebo budovaná, např. polský Sławków, rakouský Graz nebo italský 
Trieste. V Moravskoslezském kraji by to mohlo být rozvíjející se logistické 
centrum u ostravského letiště. 

Celý projekt BATCo, který probíhá od března 2010, byl prodloužen do 
srpna 2013. Evropská unie ho podpoří 2,8 milionu eur prostřednictvím 
programu CENTRAL EUROPE.  

Pavel Santarius

Vzniká nadnárodní model dopravy,
který poslouží k lepšímu využití železnice  

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje se zabývá podporou do- 
pravní infrastruktury od roku 1995. Vymezeny byly základní cíle, ustano-
ven poradní sbor pro dopravní infrastrukturu a v květnu roku 1997 
uspořádán první ročník mezinárodní konference TRANSPORT. Zahájena 
byla příprava potřebných koncepčních podkladů a aktivní komunikace       
s okolními regiony a významnými institucemi okolních států. Tyto prin- 
cipy koordinované podpory našich infrastrukturních projektů se projevily 
i v rozšíření trasy VI. panevropského dopravního koridoru o větev VI. B 
vedoucí od června roku 1997 naším krajem a celým moravským územím 
České republiky. V Moravskoslezském kraji je to již konkrétně vyjádřeno 
dálnicí D 47, komunikací R 48 a modernizovaným II. tranzitním želez- 
ničním koridorem. V tomto pásmu se nachází i ostravské mezinárodní 
letiště a vznikají logistická centra. K optimálnímu využití dopravy na této 
mimořádně významné severojižní dopravní trase, která je součástí trans- 
evropské dopravní sítě TEN-T, se přihlásily všechny evropské státy a re- 
giony, kterými koridor prochází. To potvrzuje i mezinárodní projekt 
Baltic-Adriatic Transport Cooperation, kterého se v současnosti velmi 
aktivně účastní Sdružení. Důraz je přitom kladen na optimalizaci do- 
pravních systémů s uplatněním vysokorychlostních tratí a zejména větší 
využití dopravy kombinované a mezinárodních logistických center při 
celkovém snížení vlivů dopravy na životní prostředí. Současná transev-
ropská dopravní síť se dále upřesňuje s perspektivou do roku 2030.           
V našem případě je již velmi naléhavé zaměřit soustředěnou pozornost 
na dopravní směr západovýchodní.

Miroslav Fabian

Evropské souvislosti 

Schéma hlavní evropské dopravní sítě do roku 2030



Doprava je v centru našeho zájmu 
S novým předsedou Dopravní sekce Sdružení pro rozvoj Moravskoslez-
ského kraje Miroslavem Bezděkem, ředitelem společnosti Dopravní 
projektování, jsme hovořili o hlavních cílech této sekce...

„Naším prvořadým posláním je zabývat se jak 
dopravou silniční a železniční, tak i kombinova- 
nou dopravní obslužností v celém Moravskoslez-
ském kraji. Prioritou je pro nás napojení Morav- 
skoslezského kraje na hlavní evropské dopravní 
trasy a řešení moderní regionální dopravy. Pečlivě 
posuzujeme každou klíčovou stavbu v Moravsko-
slezském kraji, kterou je nutné realizovat v nej- 
bližších letech, a podílíme se na zajištění finan- 
cování z národních finančních zdrojů a ze zdrojů 
Evropské unie. V současné době připravujeme 
materiál s názvem „Priority přípravy a realizace 
významných pozemních komunikací a železnič- 
ních tratí“. Ve zkratce chceme pomáhat a koordi-
novat plány a činnosti mnoha sdružení v kraji, 
která bojují za zlepšení dopravní situace právě ve 
svém regionu. Těchto sdružení je opravdu hodně 
a je více než nutné, aby Ministerstvo dopravy ČR    
a ostatní orgány státní správy dostaly ucelený 
materiál o prioritách našeho kraje, v němž budou 
zahrnuty samozřejmě veškeré významné projekty. 
Dalším důležitým úkolem je příprava mezinárodní konference TRANS-
PORT, která jednoznačně pomáhá ve zviditelnění našeho regionu nejen        
v rámci České republiky, ale i v dalších evropských státech.“ 

Co se Dopravní sekci v uplynulých letech podařilo?
„Je všeobecně známo, že v roce 2007 došlo v důsledku finanční krize             
k útlumu řady staveb pozemních komunikací. Díky činnosti Sdružení pro 
rozvoj MSK i dílčích sdružení se však pokračuje v projekčních pracích            

a téměř nepřetržitě se jedná o tom, aby poza- 
stavené projekty byly znovu spuštěny a bylo zajiš- 
těno jejich financování. Zcela jistě jsme rádi, že se 
nám díky těmto podpůrným krokům podařilo spus- 
tit stavbu silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou. Nyní 
se tedy nejedná o zahájení projektu, ale o pokra- 
čování a tato jednání bývají vždy o krůček snazší. 
Urychlené řešení kritické dopravní situace v trase 
komunikací I/11 – I/57 s kapacitním napojením na 
Slovensko (tzv. Slezský kříž) je jednou z našich pri- 
orit. A podařilo se nám prosadit i řadu významných 
železničních staveb, z nichž mohu připomenout mo- 
dernizaci a elektrizaci traťového úseku Ostrava- 
-Opava, nasazení nových elektrických jednotek CITI 
Elefant na přímé spoje Opava - Český Těšín a také 
urychlená modernizace III. tranzitního železničního 
koridoru směrem na Třinec a Slovensko. Ty jsou 
podporovány v rámci Memoranda o spolupráci při 
řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční 
dopravy MSK. To bylo pod vedením Sdružení a po 
dohodě s MD ČR a MSK podepsáno v roce 2001, 

dodatek pak v roce 2006. V současné době se pracuje na studii a pro- 
jekčním návrhu na průjezd železničním uzlem Ostrava. Tato stavba je 
zařazena do sítě TEN-T.“
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Priority Moravskoslezského kraje
Navazují na koncepční a odborné podkladové materiály, na kterých se 
Sdružení od roku 1995 aktivně podílelo. Po vzniku krajů to byly zejména:

 Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury MSK.
 Koncepce rozvoje dopravní obslužnosti MSK.
 Programy rozvoje Moravskoslezského kraje.
 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko.
 Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji 

železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji.
 Další koncepční a podkladové materiály včetně závěrů všech dosavad-

ních ročníků mezinárodní konference TRANSPORT od roku 1997.

Současný postup aktualizace priorit uvádí v rozhovoru předseda Doprav- 
ní sekce Miroslav Bezděk.

V rámci dopravní obslužnosti bude všem oblastem v kraji věnována potřebná pozornost.

Nahlédnutí do roku 2030
Tato časová perspektiva souvisí           
s předpokládaným vývojem trans- 
evropské dopravní sítě, ale i s po- 
třebným pohledem na dlouho- 
dobý vývoj v našem kraji a celém 
několikamilionovém euroregionu 
spolu s katovickou a žilinskou ob- 
lastí. To se týká předpokládaného 
vývoje průmyslu, stavu životního 
prostředí, ale i dalších parametrů 
jako cen energií a pohonných 
hmot. Potřebné je stabilizovat ná- 
zor na využití vysokorychlostních 
tratí, vodní cesty nebo napojení na 
širokorozchodnou železnici.

V našem Moravskoslezském kraji je nutné více se zabývat celkovou 
efektivností dopravy a kvalitou dopravní obslužnosti s podporou bez- 
pečné a ekologicky šetrné dopravy hromadné – zejména kolejové –           
a s vyšším využitím alternativních pohonů. Své místo tady nesporně má 
i doprava cyklistická. Důležité je přitom kvalitně vyhodnocovat vý- 
vojové trendy z pohledu dopravních intenzit a připravovat vhodné 
projekty pro nové rozpočtové období EU po roce 2013. I to je potřebné 
brát v úvahu při upřesňování regionálních priorit.

Miroslav Fabian



CZECH RAILDAYS 2012

Dny NATO v Ostravě 

V červnu se v Ostravě uskutečnil již 13. ročník mezinárodního veletrhu 
železniční techniky Czech Raildays 2012. U jeho vzniku v roce 2000 stálo 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, protože železnice a s ní 
spojené průmyslové obory mají v našem kraji mimořádnou tradici a také 
perspektivu.

Prostřednictvím veletrhu se letos prezentovalo 178 firem a společností, 
počet návštěvníků přesáhl 6300. Jeho součástí byly i doprovodné od- 
borné konference a další pracovní a společenská setkání. Příští 14. ročník 
se uskuteční v termínu 18. až 20. června 2013 opět v Ostravě, tj. v Mo- 
ravskoslezském kraji, kam tato akce patří.

Miroslav Fabian
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Rekordní zastoupení jak v počtu techniky na zemi i ve vzduchu, tak v počtu 
účastnících se zemí. Řada premiér v rámci statických i dynamických 
ukázek. Takový byl letošní ročník prestižní mezinárodní akce Dny NATO        
v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky. Jako vždy s bez- 
platným vstupem. Největší svátek fanoušků letectví proběhl 22. a 23. září      
v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Organizátory jsou sdružení Jagello 
2000, Velitelství společných sil Armády České republiky, Hasičský záchran- 
ný sbor Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství Moravskoslezského 
kraje Policie České republiky, Letiště Leoše Janáčka Ostrava a Územní stře- 
disko záchranné služby Moravskoslezského kraje. Akci výrazně podpořilo 
statutární město Ostrava, generálním partnerem byla společnost Saab 
Czech a mediálním partnerem vydavatelství Aeromedia.

www.natodays.cz

Vysoká škola podnikání, a. s., pořádá ve dnech 10. a 11. října 2012 mezi- 
národní konferenci Strategy in Transition. Jedná se o satelitní konferenci, 
která je součástí širšího mezinárodního fóra, které už po 30 let pořádá 
každoročně americký institut Strategic Management Society se sídlem      
v Chicagu. Tento institut dlouhodobě mapuje průběh transformace ve 
světových regionech procházejících strukturálními změnami do té doby 
převažující industriální společnosti. Ostravsko, jehož základ prosperity       
v uplynulých dvou stoletích byl postaven na využití zdejších ložisek 
kamenného uhlí a navazujícího ocelářského průmyslu, se již dvě deseti-

letí potýká s překonáváním dědictví tohoto průmyslu. Naše zkušenosti        
s překonáváním těchto problémů jsou natolik inspirativní, že organizátor 
z Chicaga přivítal možnost, aby bylo v Ostravě jedno ze satelitních sídel 
hlavní konference, která bude probíhat v Praze.

Program ostravské konference má několik tematických okruhů a uskuteč- 
ní se v areálu Landek Park. Více informací o programu konference a mož- 
nosti účasti na konferenci naleznete na:

www.vsp.cz

Konferenci Strategy in Transition



Legislativní novinky 
Výběr hlavních změn právních předpisů z oblasti práva živnostenského 
podnikání, životního prostředí, správního a trestního. 

1. Živnostenské podnikání 
Dne 30. května tohoto roku byl publikován zákon č. 169/2012 Sb., kterým 
se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Cílem novely 
bylo snížit administrativní zátěž podnikatelů; to se projevilo ve zjedno- 
dušení některých dosavadních postupů nebo zrušení povinností, které 
byly vyhodnoceny jako nadbytečné. Bližší informace zmiňujeme v při- 
pojeném článku.  

2. Životní prostředí – odpadní vody
Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpad-
ních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vy- 
pouštěných odpadních vod do povrchových vod. Vyhláška č. 123/2012 
Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Jed- 
ná se o nové předpisy nahrazující dosavadní vyhlášku o poplatcích za 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových č. 293/2002 Sb.  Změna 
vychází z novely vodního zákona provedené zákonem č. 150/2010 Sb., 
který upravil zmocňovací ustanovení § 91 odst. 3, § 92 odst. 2 a následu-
jících. Tím došlo k rozdělení dosavadní problematiky do dvou „poplat- 
kových“ prováděcích předpisů. Z hlediska obsahu regulace se jedná o for- 
mální, nikoliv věcnou změnu právní úpravy. Účinnost nových předpisů 
nastala 1. června 2012. 

3. Archivnictví
Pod č. 167/2012 Sb. byla 30. května letošního roku publikována novela 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně ně- 
kterých zákonů. Novela zejména dopracovává systém pro nakládání         

s dokumenty v digitální podobě a vytvoření digitálních archivů. Současně 
se doplňuje jednotná úprava přijímání a odesílání dokumentů v digitální 
podobě. Podnikatele bude především zajímat, že se zúžil dosavadní 
okruh tzv. soukromoprávních původců dokumentů, kteří jsou povinni 
uchovávat předepsané dokumenty a umožnit z nich výběr archiválií. Za- 
tímco dosud zákon dopadal na všechny podnikatele zapsané v obchod-
ním rejstříku, nově se týká jen obchodních společností a družstev s vý- 
jimkou bytových. U obchodních společností a družstev se zároveň zužuje 
i rozsah dokumentů, které podléhají archivačním povinnostem; tyto jsou 
vyjmenovány v příloze č. 1 zákona. Nová úprava nabyla účinnosti 1. čer- 
vence 2012. 

4. Trestní právo
Zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, 
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a některé další zákony, má obdobné 
zaměření; zavádí nový způsob alternativního způsobu vyřízení věci            
v trestním řízení. Konkrétně jde o takzvaný institut dohody o vině a trestu. 
Využití dohody bude možné, pokud výsledky vyšetřování dostatečně 
prokážou závěr, že trestný čin spáchal obviněný, a ten se současně plně 
dozná. Jednání o dohodě o vině a trestu zahajuje státní zástupce, a to jak 
na návrh obviněného, tak i bez návrhu. Uzavřená dohoda podléhá 
schválení soudu; proti schválené dohodě již nebude možné se odvolat. 
Státní zástupce bude mít současně možnost dohodnout s obviněným 
rozsah a způsob náhrady škody za poškozeného do výše uplatněného 
nároku. Novela zároveň rozšiřuje již existující možnosti pro využití tzv. 
odklonů v trestním řízení, kterými jsou podmíněné odložení podání 
návrhu na potrestání, podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání. 
Účinnost nové úpravy nastala 1. září 2012.
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Novinky v živnostenském zákonu
po 30. červnu 2012
Ještě před začátkem letních prázdnin nabyla účinnosti další z novel zá- 
kona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; nese číslo 169/2012 
Sb. Jejím hlavním cílem bylo snížit nadbytečnou administrativní zátěž 
podnikatelů a odstranit zbytečné odchylky od správního řádu.

Novela přinesla několik zjednodušení a novinek, které by podnikatelé 
měli uvítat. Nově už například nemusejí označovat svou provozovnu tak- 
zvaným identifikačním číslem provozovny. Tento údaj je něco jiného než 
identifikační číslo osoby (známé „IČO“), které musí být na provozovně         
i nadále. Podnikatelé se ale zbavili povinnosti uvádět jeden identifikační 

údaj navíc. Živnostenské úřady také začaly více fungovat jako tzv. cen- 
trální registrační místa (CRM). To podnikatelům usnadňuje povinné hlá- 
šení změn údajů, protože od června už nemusí kvůli změně údajů na- 
vštěvovat různé orgány a instituce, často sídlící na různých adresách. 
Postačí, pokud změny nahlásí živnostenskému úřadu, který o nich dále 
informuje příslušné subjekty. Fyzické osoby mohou využít nové možnosti 
zvolit si automatickou změnu místa podnikání při změně trvalého byd- 
liště. Pokud se pro ni rozhodnou, nemusí již změnu místa podnikání           
v případě změny bydliště hlásit odděleně.

Další novinka ale asi podnikatele nepotěší. Souhlas s umístěním provo-
zovny už jim nemůže dát nikdo jiný než vlastník nemovitosti. Nově už 
tedy není možné, aby souhlas udělil například nájemce nemovitosti, což 
v praxi může zpočátku působit potíže. Dílčích změn doznala i úprava 
dobrovolného přerušení živnosti, jakož i pozastavení živnosti, což je 
jedna ze sankcí ukládaných za porušení předpisů. Podrobně je v usta- 
novení § 13 živnostenského zákona řešeno pokračování v provozování 
živnosti při úmrtí podnikatele. Provedené změny se dotkly také kvali- 
fikačních požadavků na určité živnosti. Provozovateli péče o děti do 3 let 
věku v denním režimu mohou být nově nejen nositelé kvalifikace pro 
všeobecnou sestru, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asis- 
tentky, záchranáře nebo sociálního pracovníka, ale také osoby s kvali- 
fikací pro povolání učitele mateřské školy.

Darina Kovačíková, advokátka 
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

pobočka Ostrava (www.ksb.cz)



Společnost PST CLC, poskytova-
tel komplexních služeb v ob- 
lasti logistiky, spedice a celních 
služeb, působí na českém a ev- 
ropském trhu již přes 20 let. 

„Firma byla založena v roce 1991 a o sedm let později se transformovala      
z původní společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.            
Zpočátku jsme se orientovali hlavně na poskytování celních služeb, ale jak 
postupně narůstaly požadavky našich klientů, rozšiřovala se i naše na- 
bídka. Přibyly služby spediční a logistické. Nyní zaměstnáváme více než 
250 odborníků a poskytujeme široké spektrum celních, spedičních a lo- 
gistických služeb,“ popisuje začátky společnosti PST CLC, a.s., její výkonný 
ředitel a předseda představenstva Rudolf Malý.

Uplynulý jubilejní rok 2011 byl pro logistickou společnost PST CLC 
mimořádně úspěšný – její tržby za toto období dosáhly objemu 248 mili- 
onů Kč, zisk před zdaněním 19 milionů Kč a nárůst v oblasti hospo- 
dářského výsledku před zdaněním činil 43 %. Rok 2011 byl již třetím rokem 
v řadě, kdy společnost dosáhla zlepšujících se hospodářských výsledků.  
„Za těmito výsledky stojí spousta práce. Naše služby poskytujeme širo- 
kému okruhu zákazníků, pro které jsme vytvořili základní síť strategicky 
umístěných logistických center s navazujícími zasílatelskými a celními pra- 
covišti a pokrýváme tak celé území České republiky. A právě dlouhodobá 
spolupráce s našimi zákazníky a především individuální přístup k jejich 
požadavkům s cílem vybudování nejen vztahu obchodního, ale i partner-
ského, je pro nás prioritou. Mezi naše dlouholeté významné zákazníky 
patří například firma Philip Morris ČR, a. s., se kterou jsme navázali spolu- 
práci již v roce 2006. Koncem roku 2007 se tato spolupráce významně 
rozšířila o poskytování komplexních logistických služeb pro hlavní výrobní 
závod v Kutné Hoře a dále se rozvíjí do současnosti. Dalším krokem bylo 
vybudování logistického centra v bezprostřední blízkosti výrobního zá- 
vodu v Kutné Hoře a vytvoření efektivního a ekologického propojení vý- 
roby a skladu v podstatě v jednom objektu s využitím nejmodernějších 
skladových manipulačních technologií a techniky,“ doplňuje informace   
Dalibor Sosna, business development director PST CLC, a. s. Dalším 
významným zákazníkem společnosti PST CLC je jeden z lídrů automo-
bilového průmyslu v ČR firma Barum Continental, spol. s r.o., které od roku 
2010 poskytujeme komplexní logistické služby. „Nabídli jsme společnosti 
moderní logistické řešení spočívající v nahrazení stávajících prostor novými 

sklady s rozšířenou kapacitou s využitím nejmodernějších manipulačních 
technologií. Pro Continental jsme vybudovali ve Strančicích a Pohořelicích 
dvě nová logistická centra o celkové ploše 30 tisíc m2. Z nich pak zajišťu- 
jeme v úzké spolupráci s ČSAD Uherské Hradiště následnou distribuci 
pneumatik v rámci České i Slovenské republiky. Spolupodíleli jsme se tak 
na plánované změně distribučního systému našeho partnera v České               
a Slovenské republice. Kromě toho tady díky naší investici vzniklo 70 až 100 
nových pracovních míst. Dalším segmentem, kterému se PST CLC dlou- 
hodobě věnuje, je oblast potravin a FMCG, kde je většina klientů sou- 
střeďována do našeho logistického centra v Úžicích u Prahy, tak abychom 
mohli pro naše partnery hledat to nejefektivnější řešení, které se skládá jak 
ze skladovacích operací, tak distribučních tras k jejich zákazníkům,“ po- 
kračuje Dalibor Sosna a dodává, že významným klientem v oblasti celních 
služeb je rovněž společnost FOXCONN, která v České republice působí          
v Pardubicích a Kutné Hoře. „PST se může pyšnit tím, že je jejím dlouhole- 
tým poskytovatelem celně-deklaračních služeb,“ konstatuje Dalibor Sosna.

Společnost PST CLC již dvacet let rozšiřuje a zkvalitňuje portfolio svých 
služeb v oblasti komplexní logistiky, nyní se však snaží přispět rovněž              
k výrazně vyšší úrovni informování veřejnosti v této oblasti. Proto spustila 
první český specializovaný informační portál zabývající se moderními 
trendy v dovozní a celní problematice www.e-dovoz.cz. „Portál nabízí od- 
borné i širší veřejnosti nejnovější aktuality a relevantní informace o proble- 
matice příslušné evropské i české dovozní a celní legislativy. Vše důležité      
z této oblasti nyní může kdokoli najít na jediné adrese, navíc prezentované 
přehlednou, čtivou a intuitivní formou. Partnery portálu, kteří přispívají         
k jeho vysoké odborné úrovni, jsou Celní správa České republiky, Dopravní 
noviny, Svaz spedice a logistiky ČR a Logistická Akademie,“ popisuje tuto 
službu Rudolf Malý.

PST CLC je také držitelem certifikátů kvality ISO, AEOF a dalších osvědčení 
nejvyššího stupně. Společnost neustále rozšiřuje, zkvalitňuje a propojuje 
portfolio služeb i na míru vytvářených inovativních řešení, vždy směrem            
k zákazníkovi a k jeho budoucím potřebám.

Společnost PST CLC, a. s., změnila od 1. 8. 2012 vlastnickou strukturu, při- 
čemž jediným akcionářem se stává zahraniční investor Mitsui-Soko. Nový 
akcionář má zájem o další rozvoj společnosti a tato fúze již teď přináší 
významné rozšíření portfolia služeb. Všechny identifikační znaky společ- 
nosti jsou zachovány. Došlo pouze ke změnám ve statutárních orgánech 
společnosti, kde struktura stávajícího představenstva byla doplněna o jed- 
noho zástupce Mitsui-Soko. Dosavadní akcionář Miroslav Bradna je místo- 
předsedou představenstva. Kontinuita podnikání a řízení společnosti je 
garantována i tím, že ve vedení společnosti pokračuje stejný management 
jako doposud.              www.pst-clc.cz

Logická a progresivní logistika PST CLC…
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 Denní distribuce v rámci ČR a střední Evropy
 Importy a exporty v rámci ČR a střední Evropy
 Přepravy do celého světa (silniční přeprava, námořní 

přeprava, letecké cargo, železniční přeprava)
 Specializace zejména na kamionovou a námořní přepravu 

a přepravu kovů po Evropě
 7 moderních logistických center po celé České republice
 70 tisíc m2 skladovacích prostor k dispozici
 Celní a daňové sklady s moderním WMS řešením
 Všechny standardní systémy vyskladnění (FIFO, FEFO, 

podle šarže ad.)
 On-line přístup k SW informacím
 Kontrola kvality a management objednávek
 Diagnostika a kontrola vraceného zboží
 Distribuce zboží ke konečnému zákazníkovi
 Added Value Services - etiketování, kolkování, balení        

a přebalování, sdružování a rozdružování
 Zpracování speciálních příbalů a multipacků (3+1 aj.), 

vkládání reklamních předmětů



GASTRO FESTIVAL OSTRAVA
UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích 
službách ČR, Ostravské výstavy, a. s., a Střední škola společného stravování 
Ostrava-Hrabůvka opět pořádají Gastro festival Ostrava, který proběhne ve 
dnech 18. a 19. října na výstavišti Černá louka v Ostravě. V letošním roce 
dochází k několika změnám. Z organizačních důvodů bude výstavní část 
omezena, budou se zde prezentovat pouze partneři a sponzoři pro- 
bíhajících soutěží.

V rámci Gastro festivalu Ostrava proběhne regionální kolo soutěže 
GASTRO JUNIOR – BIDVEST CUP 2012/2013, jehož náplní je soutěž gastro-
nomických škol v oborech kuchař, číšník a cukrář. Dalšími soutěžemi 
festivalu pak budou slavnostní tabule a soutěže v oborech barista a če- 
pování piva. Doprovodnou soutěží je carving – soutěž ve vyřezávání ovoce 
a zeleniny. Při této příležitosti bude prezentován projekt České centrály 
cestovního ruchu – CzechTourism Kudy z nudy. Představitelé města Ostravy 
a Moravskoslezského kraje tuto akci, která slouží k rozvoji gastronomie         
i cestovního ruchu, aktivně podporují. Záštitu nad Gastro festivalem 
Ostrava převzali, stejně jako v minulých letech, náměstkyně hejtmana Věra 
Palková a předseda krajské hospodářské komory Jan Březina. 

Loňský 11. ročník Gastro festivalu Ostrava byl vybrán Sdružením pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje a Krajskou hospodářskou komorou MSK jako 
nejúspěšnější akce regionu v roce 2011. To nás zavazuje, abychom v této 
tradici pokračovali a snažili se, aby i další ročníky byly stejně úspěšné            

a sloužily nejen ke zvýšení úrovně gastronomie, ale také k propagaci a zvi- 
ditelnění našeho města a kraje nejen v České republice, ale i v zahraničí. 
Zveme co nejširší veřejnost k návštěvě výstaviště Černá louka v Ostravě ve 
dnech  18. a 19. října 2012.

Karla Bubová
tajemnice, UNIHOST
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Regionální podnikatelský zpravodaj je informační médium, které 4x ročně vydávají Sdružení pro rozvoj MSK a Krajská hospodářská komora MSK. Adresa obou organizací: 
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, www.msunion.cz, tel.: +420 595 693 880, www.khkmsk.cz, tel.: +420 597 479 333. Registrační číslo: MMO-109/99-PP.
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