
Sdružení a komora ocenily
osobnosti, fi rmy i instituce
za přínos k rozvoji kraje
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Herec, moderátor, publicista a mimořádná osob-
nost kraje – Luděk Eliáš, fi rmy Biocel Paskov a 
Brose, dále Ostravská univerzita, město Třinec, 
Národní divadlo moravskoslezské či Hotel Impe-
rial Ostrava a deset dalších, to jsou lidé, fi rmy a 

instituce, které vybrali představitelé Sdružení pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospo-
dářské komory Moravskoslezského kraje jako ty, 
již pomáhají zviditelnit a dlouhodobě rozvíjet region.
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Ať mír dál zůstává s touto krajinou...
V LETOŠNÍM ROCE JSME DOCÍLILI ČTVRTSTOLETÍ DOBY ZNOVUVYTVÁŘENÍ DEMO-
KRACIE, NOVÝCH STRUKTUR, ALE I CHYB A OMYLŮ. PODÍVÁME-LI SE OBJEKTIVNĚ
NA UPLYNULÉ OBDOBÍ, MUSÍME PŘIZNAT, I PŘES VEŠKERÉ CHYBY, VELKÝ POKROK
A VELKOU POZITIVNÍ ZMĚNU VE SPOLEČNOSTI.

Sdružení pro rozvoj MSK společně s Krajskou hospodářskou 
komorou MSK připravilo ocenění úspěšných podnikatelských 
fi rem, škol, obcí a společenských akcí. Vyvrcholením ocenění 
bylo předání ceny za mimořádný přínos našemu kraji, jedena-
devadesátiletému panu Luďku Eliášovi, člověku, který prožil 
koncentrační tábor, komunistickou šikanu, člověku, který neza-
trpknul, těší se dobrému zdraví i pohodě a věnuje se zejména 
mládeži. Bojuje proti zlu a šíří dobrou náladu.

Zlatým hřebem programu bylo skvělé vystoupení paní Marty Ku-
bišové, lidského symbolu pokory, vytrvalosti, vlastenectví a poli-
tické svobody. Její vystoupení mě vrátilo do mladých let, kdy asi 
před 45 lety jsem byl na koncertě „Zlatých kůzlat“. Paní Marta 
Kubišová je stále úžasná a zejména svým hlasem a upřímnýma 
jiskrnýma očima je stále to zlaté kůzle. Při závěrečné písni, Mod-
litbě pro Martu, málokteré oko v sále zůstalo suché. Děkujeme, 
paní Marto, nejen za neopakovatelný zážitek, ale především za 
to, co dlouhá léta dáváte těm, kteří vás mají rádi a váží si vás.

Závěr celého včera patřil tradičně milým a lidským slovům pana 
otce biskupa, děkana Ostravsko–opavské diecéze Mons. Fran-
tiška Václava Lobkowicze.

Byli jsme účastníky neobvyklého večera, který navodil atmosféru 
lásky, optimismu, porozumění a přátelství. Kéž by tato atmosféra 
nebyla jen průvodním jevem nadcházejících Vánoc, ale stala se 
zlomovým okamžikem v myšlení a vnímání našeho kraje. Šiřme 
toto poselství společně a vytrvale, vrátí se to nejen nám, ale hlav-
ně našim potomkům.

Příjemné prožití závěru letošního roku, krásné Vánoce a mnoho 
zdraví štěstí a úspěchů v novém roce hlavně našim členům, ale 
i všem občanům, přeje 
       
Pavel Bartoš
prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Pokoj lidem dobré vůle!

Poděkování a ocenění pa-
tří všem, kteří se na tom 
aktivně podíleli, nebo ale-
spoň nepřekáželi. Reálný 
život však ukazuje, že je 
to málo, mohlo se udělat 
víc. Dnes je to již historie, 
poučme se z ní a dívejme 
se dopředu hlavně z po-
hledu našich dětí a hlavně 
vnoučat.

V kraji musíme pokračo-
vat dále v transformaci 
hospodářství, což ale ne-
znamená rušit těžký průmysl a strojírenství, ale zásadně ho mo-
dernizovat, rázně navýšit jeho konkurenceschopnost a přidanou 
hodnotu. Musíme napravovat privatizační a další chyby, podpo-
rovat rozvoj nových odvětví, nejlépe ve vazbě na modernizovaný 
stávající průmysl. Je nezbytné se připravit na očekávané zrušení 
tisíců pracovních míst v hornictví a zřejmě i hutnictví. Musíme vy-
tvořit podmínky pro vznik nových pracovních míst s ohledem na 
kvalifi kaci obyvatel regionu. Jako velmi důležitou vidím potřebu 
zlepšit podmínky pro živnostenské, malé a střední podnikání. Je 
potřeba také podpořit tvorbu vysoce kvalifi kovaných a atraktiv-
ních pracovních míst, například v oblasti vědy a výzkumu nebo 
přenesením některých centrálních orgánů do našeho kraje. To 
vše je nutné nejen pro stabilizaci obyvatel v kraji, ale i udržení a 
příchod mladých vysoce kvalifi kovaných lidí.

Překonejme pohodlnost v politice, v životě i v práci. Nespolé-
hejme, že někdo jiný vyřeší naše problémy, nespoléhejme jen 
na dary a dotace, to vede k morální devastaci. Vytvářejme mo-
tivační prostředí vedoucí k lepšímu životu, takové prostředí, 
kde každý může být odpovědný sám za sebe a vlastní rodinu, a 
společnost, ať se stará pouze o ty, kteří toho objektivně nejsou 
schopni. Věřím, že je to nejlepší sociální politika.

Blížíme se k závěru letošního roku, koncem listopadu se čle-
nové Sdružení a vzácní hosté sešli již popatnácté na vánočním 
koncertě „Region pro sebe“. Pro mnohé, možná i pro všechny, 
to byl neopakovatelný zážitek. Byl připraven velmi kvalitní pro-
gram, plný sál diváků a atmosféra nadcházejících Vánoc a dů-
stojné oslavy pětadvaceti let od sametové revoluce. 

Začátek koncertu byl netradiční, generální partner koncertu 
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím svého předsedy předsta-
venstva Tapase Rajderkara prezentoval ekologická opatření na-
šeho největšího hutního podniku, cílená především na zlepšení 
ovzduší v kraji. Věřím, že učinil vstřícný krok k zakopání válečné 
sekery mezi průmyslovou a občanskou sférou.
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Pavel Bartoš
prezident Sdružení

25 let
od 17. listopadu

1 9 8 9



Luděk Eliáš:
Z minulosti se musíme poučit!
JEDNÍM Z TĚCH, KTERÝM TLESKAL NA SLAVNOSTNÍM GALAVEČERU
REGION PRO SEBE PLNÝ KONGRESOVÝ SÁL MAMAISON IMPERIAL HOTELU
OSTRAVA, BYL TAKÉ LUDĚK ELIÁŠ – HEREC, MODERÁTOR, PUBLICISTA
A VÝJIMEČNÁ OSOBNOST.
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dagožkou střední průmyslové školy v Ostravě jsme také vytvořili 
na toto téma přenosnou výstavu. Na základě reakcí studentů 
jsem hluboce přesvědčen, že naše činnost má smysl. Někdy 
jsou až pohnuti, když slyší, co museli lidé prožít a čím museli 
projít, domnívám se proto, že to v nich zůstane a že minimálně 
nikdy nepřijmou názory těchto militantních skupin.

Letos jsme si připomněli 25 let od 17. listopadu 1989, jak jste 
tu dobu prožíval tehdy, jak se na ni díváte nyní?  Jak ji vidíte se 
zkušenostmi člověka, který prožil nacismus i komunismus?  
V  roce 1989, to jsem již byl starý člověk, bylo mi 67 let.  Pokud 
jde o nacismus, tak to byla obrovská tragédie, moji rodiče skon-
čili v Osvětimi, i celá řada příbuzných, a já na základě drobných 

štěstíček a náhod jsem přežil. V Te-
rezíně jsem se stal jako dvacetiletý 
členem ilegální komunistické stra-
ny a trvalo to dost dlouho po válce, 
než jsem pochopil, že ten zásadní 
rozpor mezi ideologií bratrství a 
skutečností – třídním systémem 
– je tak propastný, že tam člověk 
být nemůže. To byl také důvod, 
proč jsem veřejně vystoupil v 68. 
roce proti vstupu vojsk. To bylo 
naprosto v rozporu s idejemi, se 
kterými do té strany člověk vstou-
pil. Tak jsem byl právem vyhozen 
a označen za nepřítele socialismu. 
To je už ale úplně jiná kapitola. Ta 
podstata pro mě tkví v nacistickém 
útlaku, ten komunistický jsem zažil 
v nesrovnatelně menší míře. Jistě, 
byl jsem odevšad vyhozen, nemo-
hl jsem publikovat, hrát, to ale není 

důležité. Tam mně již nešlo o život. Bylo to skličující, v té době 
jsem měl dvě děti, dcera usilovala dostat se na vysokou ško-
lu, syn byl odveden na vojenskou službu, ženu vyhodili z práce. 
Útlak tady nesporně byl, ale pokud vím, již se nepopravovalo. 
Skončily rozsudky smrti z politických důvodů.

V roce 1989 jsem nebyl vzhledem k mému věku a zdravotnímu 
stavu zvlášť aktivní, nabízeli mi, abych řídil divadlo, odmítl jsem, 
necítil jsem se již na to. Dnes ale mohu prokázat službu působe-
ním na mladé lidi. Pamětníci už téměř nejsou, tak se domnívám, 
že ta role je nezastupitelná. 

Karin Pelikánová

I ve svých více než devadesáti letech je neuvěřitelně činorodý, 
pravidelně jezdí besedovat na střední školy a vypráví studentům 
své zážitky z doby války i pohnutých dní srpna 1968. 

Luděk Eliáš (1923) se k divadlu dostal paradoxně v terezínském 
ghettu. Byl tam jako Žid deportován z obsazeného území Čech 
a Moravy. Přežil Osvětim, Birkenau, Sachsenhausen, nálety i po-
chod smrti. Po válce působil v několika divadlech, od roku 1956 
v Divadle Petra Bezruče v Ostravě, kde byl i ředitelem. Byl také 
rozhlasovým moderátorem a šéfredaktorem. V roce 1968 se pří-
mo podílel na svobodném pookupačním vysílání. 

Dostal jste ocenění za přínos k rozvoji 
Moravskoslezského kraje. Je to pro vás 
určitě jedno z mnoha ocenění, která jste 
v posledních letech získal. Co pro vás 
znamenají?
Nevím, čím jsem si to zasloužil, protože 
pro vaše Sdružení jsem nemohl nic vyko-
nat. Nicméně, co v současnosti dělám, 
je to, že se snažím své zkušenosti předat 
mladým generacím. Rasové problémy 
totiž opět začínají narušovat naši společ-
nost, a tak na základě mého přesvědčení, 
že z minulosti, kterou má generace muse-
la prožít a byla ve své době jedinečná, je 
nutné se poučit. V době, kdy jsem před 
lety na 1. máje potkal skupinku mladých 
lidí s ostříhanými hlavami s různými rasi-
stickými nápisy a vlajkami, jsem se roz-
hodl, že musím něco udělat. Vycházím 
z toho, že lidé už na to zapomněli, že je 
to i z neznalosti, do jakých hrůz je může ideologie zavést. Jsem 
členem Českého svazu bojovníků za svobodu, ostravského 
předsednictva, a organizujeme ve spolupráci s učiteli dějepisu 
a dalšími na tohle téma na školách besedy. Jsme skupinka čtyř 
pamětníků, kromě mě ještě dvě ženy, které jako děti zažily Te-
rezín, a jeden muž. Chceme informovat a varovat dnešní mladé 
lidi, kam až může dojít ideologie rasové nerovnosti. Důležité také 
bylo, že existuje celosvětová organizace Centrum vzdělávání a 
dialogu (ICEJ), která nám prostřednictvím své delegátky – paní 
Hlávkové – pomáhá. Besed jsme už absolvovali stovky. Já sám 
jsem v polovině třetí stovky. A musím říct, že se nám daří zau-
jmout pozornost studentů. Sledují přednášky velmi intenzivně a 
pozorně. Jezdíme většinou na gymnázia, zdravotní a průmyslové 
školy, bohužel zatím málo na učiliště. Ve spolupráci s jednou pe-
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fi nanční ředitelka tradičního výrobce viskózové buničiny v regio-
nu, Biocelu Paskov, Kateřina Kupková. Ocenění si odnesla také 
fi rma Brose. 

Ve skupině MĚSTA, OBCE a NEZISKOVÝ SEKTOR uspělo město 
Třinec, dále obce Stonava, Třanovice a mikroregion – Sdružení 

obcí Osoblažska.

V kategorii VZDĚLÁVACÍ 
INSTITUCE a VÝZKUMNÉ 
ORGANIZACE vybrala po-
rota Ostravskou univerzitu 
v Ostravě, Střední odbor-
nou školu – AHOL a areál 
Dolní oblast Vítkovice. Jako 
ÚSPĚŠNOU AKCI v kraji 
vyhodnotila porota Havířov 
v květech a Tradici palič-
kované krajky. Mimořádné 
ocenění si odnesl Luděk 
Eliáš – výjimečná osobnost 
kraje, herec, moderátor,

publicista, který přežil Osvětim, Birkenau, Sachsenhausen, nálety 
i pochod smrti. 

Slavnostní galavečer Region pro sebe je tradičním předvánočním 
setkáním členů Sdružení a významných představitelů kraje, měst 
a obcí. „Touto formou jim chceme poděkovat za spolupráci a po-
přát jim všechno nejlepší do nového roku. Letos si připomínáme 
již dvacet pět let od 17. listopadu 1989, proto jsme tak trochu sym-
bolicky pozvali paní Martu Kubišovou a její magický hlas rebelky,“ 
řekl Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj MSK. 

Jsme stabilní a spolehlivou fi rmou se zkušenými lídry ve 
svém vedení. Našim zákazníkům nabízíme vysoký standard 

služeb ve smyslu rychlého a fl exibil-
ního reagování na jejich požadavky.
Rádi bychom si udrželi toto postave-
ní a ještě jej vylepšovali, stali se ještě 
známějším zaměstnavatelem v Mo-
ravskoslezském kraji, a to jako stabil-
ní zaměstnavatel využívající špičkové 
technologie a nabízející zajímavý so-
ciální program pro své zaměstnance.

I do budoucna chceme podporovat rozvoj našich studentů, 
podporovat studium technických oborů, které mají v tomto re-
gionu svou historii. Chceme nabízet zapojení studentům i peda-
gogům do různých zajímavých projektů naší fi rmy – například
v oblasti logistiky, technologií, vývoje a jiných. Vidíme  propojení
našich špičkových odborníků a akademické sféry jako velmi
obohacující pro obě strany.
(kap)

V Mamaison Imperial Hotelu Ostrava za to dostali 26. listopadu 
2014 ocenění.  Bylo to na slavnostním galavečeru Region pro 
sebe, který letos už popatnácté pořádalo Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje a kde vystoupila Marta Kubišová.  
„Také letos jsme se pokusili vybrat ty, kteří mají svůj podíl na 
tom, že se kraj rozvíjí, kteří mají dlouhodobě dobré výsledky. A 
jsem rád, že je z čeho vybírat,“ řekl prezident Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš. Do soutěže nominovalo 
několik stovek členů Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospo-
dářské komory MSK své favority, z nichž pak představitelé obou 
institucí vybírali nejlepší.

V kategorii PODNIK dostala ocenění za přínos k rozvoji Moravsko-
slezského kraje společnost GASCONTROL, dále výrobce obalo-
vého materiálu z lepenky – Model Obaly, a také společnost, která 
se stala loni inovační fi rmou roku, MEPAC CZ. Mezi oceněnými 
podniky byl také jeden ze zakládajících členů Sdružení – Biocel 
Paskov. „Je to pro nás velká pocta, ale i závazek, možná i symbol 
toho, že u nás lidé rádi pracují, že jsme reprezentantem dobrého
byznysu v kraji, kterým bychom chtěli i nadále zůstat,“ uvedla
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Ocenění pro nás znamená potvrzení,
že svou práci děláme na špičkové úrovni, uvádí
Niclas Pfüller-von Wobeser, jednatel společnosti Brose

Společnost Brose je jedna z těch, které Sdružení a Komora
ocenily za dlouholetý přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje.

Co pro vás ocenění znamená?
Ocenění pro nás znamená potvrzení, že svou práci děláme
na špičkové úrovni. Je zároveň také i velkým závazkem
k pokračování v neustálém rozvoji naší fi rmy, našich zaměst-
nanců a v dalším prohlubování naší fi remní kultury. Tento zá-
vazek je nejen vůči vlastním zaměstnancům a jejich rodinám,
ale lidem v rámci celého Moravskoslezského kraje.

Jaké má vaše fi rma střednědobé plány v Moravskoslezském kra-
ji? Kam by měla v nadcházejících letech směřovat, jak by se měla 
dále rozvíjet?
V České republice působí Brose v závodech v Kopřivnici a 
Rožnově pod Radhoštěm, kde celkem zaměstnává více než 
2500 pracovníků. Jsme největším výrobním závodem skupiny 
Brose z pohledu velikosti i počtu zaměstnanců. Během svého 
působení jsme se stali lídrem v zaměstnanosti na Kopřivnic-
ku a podílíme se i na dění města Kopřivnice a jejích obyvatel.

4
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Cítíme se být nedílnou součástí
historie regionu,
říká ředitel Hotelu Imperial Michael Seifert

než sto let nedílnou součástí kulturního a společenského života 
ve městě a to už je samo o sobě důkazem, že svou práci děláme 
dobře. Vždyť posuďte sami, kolik je v regionu fi rem, které se 
mohou pochlubit více než stoletou tradicí.                           (kap)

Hotel nabízí svým hostům energií nabité a přitom poklidné místo 
k pobytu. Všech 162 pokojů dýchá pohodlím a útulnou atmosfé-
rou domova. Během své více než stoleté historie prošel několika 
rekonstrukcemi a výsledkem je pestrý kaleidoskop barev, tvarů 
a materiálů. Každý pokoj působí individuálně a prostorně a díky 
příjemným detailům uspokojí i nejnáročnější hosty. Široká škála 
služeb činí z Hotelu Imperial ideální místo pro delší i krátkodo-
bé pobyty – mimo jiné směnárna, express check-in a check-out, 
přístup pro handicapované hosty, garáž, parkoviště, myčka aut, 
prádelna, čistírna, kadeřnictví, kosmetický salon, wi-fi  internet 
připojení, fi tnesscentrum či rozsáhlé služby Relax centra se sau-
nou, masážemi a bazénem se slanou mořskou vodou.

Díky ideální poloze v centru města, snadné dostupnosti, dob-
rým parkovacím možnostem a také díky vyhlášeným gastrono-
mickým službám je Hotel Imperial jednou z nejvyhledávanějších 
MICE destinací Moravskoslezského kraje. Naši zkušení koordi-
nátoři zajistí, aby jakákoliv vaše akce byla úspěšná. 8 multifunkč-
ních sálů a salonků s celkovou kapacitou až 490 osob, moderní 
technické zázemí, exkluzivní cateringové služby a profesionální 
obsluha jsou zárukou 100% spokojenosti.                               (pr)

Imperial Hotel Ostrava má výhodnou polohu přímo v centru 
města – na začátku pěší zóny v bezprostřední blízkosti hlavního 
Masarykova náměstí a nového nákupního a zábavního centra 
Forum Nová Karolina.

Jaký má pro vás ocenění význam?
Osobně toto ocenění chápu jako poděkování všem zaměstnan-
cům, kteří se podílejí a v minulosti podíleli na úspěchu značky 
Imperial. Cítíme se být nedílnou součástí historie nejen Ostra-
vy, ale celého regionu a mě velmi těší, že představitelé kraje to 
vnímají stejně. Velmi si tohoto ocenění vážím a jsem opravdu 
rád, že takto bylo odměněno naše dlouholeté úsilí o poskytování 
profesionálních jak ubytovacích, tak gastronomických či kongre-
sových služeb.

Hotel letos slaví 110 let své existence.
Jak vnímáte tuto tradici?
V první řadě jako závazek. Pokračuji v práci hoteliérů přede 
mnou a věřím, že hotel v ještě lepší kondici předám v budoucnu 
svému nástupci. Je velkou profesní výzvou skloubit historii této 
budovy s moderními hotelovými trendy. Hotel Imperial je více 

Imperial
Hotel Ostrava
Váš domov na cestách

IMPERIAL HOTEL OSTRAVA DOSTAL NA SLAVNOSTNÍM
GALAVEČERU REGION PRO SEBE, KTERÝ SDRUŽENÍ
PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
KAŽDOROČNĚ POŘÁDÁ, OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETÝ
PŘÍNOS K ROZVOJI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.



Téměř dvě stovky byznysmenů, majitelů fi rem, zástupců podni-
ků a představitelů státní správy a samosprávy se 8. října 2014 
sešlo na ekonomické konferenci Investment & Business Forum 
2014 (IFO), která se letos popatnácté konala v Mamaison Busi-
ness and Conference Hotelu Imperial Ostrava.

„Letošní ročník jsme pojali šířeji než v minulých letech. Kromě 
tradičního zaměření, jako je podpora potenciálních investorů
a prezentace nabídky a příležitostí, které může Moravskoslez-
ský kraj poskytnout, jsme věnovali pozornost také problemati-
ce podpory našeho exportu v nových aktuálních podmínkách 
globálního trhu a rovněž tématu přípravy pracovních sil v trhem 
požadované profesní a kvalifi kační struktuře. Řadě zaměst-
navatelů v celé republice citelně chybí technicky kvalifi kova-
ní lidé, ať už jde o řemesla, středoškoláky či vysokoškoláky.
V našem průmyslovém kraji to pociťujeme velmi silně,“ řekl
ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Radúz Mácha.

Kraj potřebuje technicky vzdělané lidi, ale i dostatek pracovních 
příležitostí. Investice v regionu sice rostou, přesto to je stále 
málo. „Je nezbytné se připravit na očekávané zrušení tisíců pra-
covních míst v hornictví a zřejmě i v hutnictví. Musíme proto vy-
tvořit podmínky pro vznik nových míst,“ zdůraznil Pavel Bartoš, 
prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, s tím, 
že je především potřeba podpořit vznik atraktivních pracovních 
míst, například v oblasti vědy a výzkumu. 

Zástupci CzechInvestu na konferenci IFO informovali, že tři prů-
myslové zóny v kraji by mohly být zvýhodněny, to znamená pro 
investory atraktivnější. „Institut zvýhodněných průmyslových 
zón obsahuje návrh zákona o investičních pobídkách, který 
čeká na projednání v parlamentu. O tom, která zóna konkrétně 
bude v tomto režimu, by měla na základě návrhu ministerstva 
průmyslu a obchodu a CzechInvestu rozhodovat vláda,“ uvedla 
mluvčí agentury Petra Menclová. 
Ve vybraných průmyslových zónách budou moci investoři získat 
dotaci až 300 tisíc korun na jedno pracovní místo a nebudou 
muset pět let platit daně z nemovitostí. Ředitel divize investic 
agentury CzechInvest Petr Pospíšil na konferenci IFO také uve-
dl, že v zónách budou minimalizovány investice nutné k tomu, 
aby projekt byl vhodný pro žádost o investiční pobídky. Minimál-
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Na konferenci
Investment & Business Forum 2014
přijely dvě stovky účastníků

ní investice tak podle něj bude ve výši asi 50 milionů korun opro-
ti běžným 100 milionům korun. 

Moravskoslezský kraj také pokračuje v přípravě přeměny areálu 
bývalého Dolu Barbora v Karviné-Dolech v průmyslovou zónu 
a bude usilovat o to, aby stát do kraje skutečně poslal peníze, 
které loni na tento účel slíbil, řekl to na konferenci IFO hejtman 
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Celkové náklady na 
výkupy pozemků a přípravu zóny by se měly vyšplhat na 1,1 mi-
liardy korun. Z toho pětasedmdesát procent má pokrýt státní 
dotace, zbytek má jít z krajského rozpočtu. 

Konference IFO měla letos bohatý doprovodný program, v jeho 
rámci proběhlo 7. října podnikatelské setkání Business Day 
Kazachstánu. Druhou doprovodnou akcí byl Kulatý stůl Mo-
ravskoslezského a Ústeckého kraje, který zorganizoval vlád-
ní zmocněnec Jiří Cienciala v předvečer konání konference IFO 

také 7. října. „Účastníci se shodli na tom, že pomoc státu dvěma 
krajům by měla směřovat zejména do těchto oblastí: tvorba a 
udržení pracovních míst podporou rozvoje podnikání, využívání 
výzkumu, vývoje a inovací pro zvýšení konkurenceschopnosti 
výrobků a služeb, restrukturalizace školství a podpora technic-
kého vzdělávání a dobudování regionální infrastruktury. Jako 
zásadní se jeví zajistit pro tyto kraje fi nanční prostředky. Jednak 
ty, které už byly přislíbeny vládními usneseními dříve, například 
programem revitalizace z roku 2002, a jednak zajistit zvýhodnění 
v nových operačních programech, ale i národních zdrojích,“ uve-
dl Jiří Cienciala. Zmocněnec na základě stanovisek krajských 
tripartit požádá vládu o provedení analýzy dopadů útlumu tra-
dičních průmyslových odvětví a následné zpracování koncepce 
rozvoje Moravskoslezského kraje a Ústeckého kraje, která by 
řešila dokončení restrukturalizace regionů.

V den konání konference IFO, 8. října, proběhlo rovněž Čes-
ko-ruské setkání podnikatelů formou takzvaného kulatého 
stolu.  V rámci konference IFO měli podnikatelé také možnost 
individuálních konzultací s oborovými specialisty agentury na 
podporu exportu CzechTrade. 
Karin Pelikánová



Primátor Ostravy
Tomáš Macura:
Sdružení je důležitou
organizací v regionu
Město Ostrava patří k dlouholetým členům Sdružení pro rozvoj MSK. 
Bude tomu tak i po změně vedení Ostravy?
Považuji Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje za důle-
žitou organizaci v regionu a členství Ostravy v tomto sdružení 
pak za logické vyjádření významu města v rámci kraje. Změna 
politického vedení města po nedávných komunálních volbách 
na tom nic nemění.

Kde vidíte hlavní oblasti spolupráce?
Hlavním styčným bodem spolupráce by měla být společná pod-
pora ekonomického rozvoje města a celého regionu, a to nikoliv 
v podobě deklarací, ale konkrétních hmatatelných projektů.

Co budete od Sdružení jako člen především očekávat?  Mělo  nebo
mohlo by se něco v jeho fungování změnit? 
Nedovolím si – prozatím bez hlubší znalosti způsobu práce 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje – dávat jakékoliv 
náměty na zlepšení jeho činnosti. Jak jsem uvedl v odpovědi 
na předchozí otázku, očekávám efektivní a na konkrétní výstupy 
orientovanou agendu přinášející oboustranný prospěch.    (kap)
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Na co nezapomenout při sestavování 
zprávy o vztazích za rok 2014?

Pozvánka
na právní seminář

TÉMĚŘ UŽ UPLYNUL PRVNÍ ROK ÚČINNOSTI REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA. K TOMU SE KVAPEM

BLÍŽÍ POVINNOST ZPRACOVAT ZPRÁVU O VZTAZÍCH PRO VŠECHNY SPOLEČNOSTI, KTERÉ TVOŘÍ

KONCERN ČI HOLDING, A TO VE LHŮTĚ TŘÍ MĚSÍCŮ OD SKONČENÍ ÚČETNÍHO OBDOBÍ, TO JE AKTUÁLNĚ

DO 31. BŘEZNA 2015. CO VLASTNĚ REKODIFIKACE NA ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH ZMĚNILA? 

Zpráva o vztazích bude také hodnotit výhody a nevýhody ply-
noucí ze vztahů mezi propojenými osobami. Zároveň vznikne 
povinnost nově uvést, jaká z toho pro ovládanou osobu mohou 
plynout rizika a zda v konkrétním vztahu převládají výhody, nebo 
nevýhody. 

Nové a důležité je, že pokud statutární orgán nebude mít potřeb-
né informace pro vypracování zprávy o vztazích, tuto skutečnost 
bude muset ve zprávě s vysvětlením uvést! 

Získejte přehled o aktuálních problémech nové právní úpravy na 
seminářích KŠB Institutu. www.ksbinstitut.cz

Petra Nováková, advokátka
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
pobočka Ostrava www.ksb.cz

Využijte seminář, jejž připravuje Sdružení pro rozvoj Moravsko-
slezského kraje ve spolupráci s advokátní kanceláří Kocián Šolc 
Balaštík, ve středu 14. ledna 2015 od 9 do 13 hodin v hotelu 
Mamaison (Imperial). 

Náležitosti zprávy o vztazích předepisuje nově zákon o obchod-
ních korporacích (ZOK). Oproti předešlé právní úpravě ZOK  vy-
jmenovává podrobněji a rozsáhleji vše, co by měla zpráva mezi 
propojenými osobami obsahovat. Zpřísnily se i požadavky na 
vypovídací hodnotu zprávy. 

V úvodu by měla být popsána struktura vztahů mezi propojený-
mi osobami, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládá-
ní. Ve zprávě bude statutární orgán dotčené společnosti uvádět 
i přehled jednání učiněných v posledním účetním období, kte-
rá měla za následek vznik újmy a která byla učiněna na popud 
nebo v zájmu některé z propojených osob, a dále významné sku-
tečnosti rozhodné pro posouzení této újmy a jejího vyrovnání. 

Chcete být o krok napřed, připravit se na sestavování zprávy
o vztazích za rok 2014 a seznámit se s výkladovými problémy 
některých ustanovení nového zákona o korporacích – jako napří-
klad jednání člena statutárního orgánu, souběh funkcí a proble-
matické aspekty jeho rušení, konfl ikty zájmů, smlouva o výkonu 
funkce a její vazba na odměňování, rozdělování zisku a zálohy na 
podíl na zisku a podíl SRO/AS a společné jmění manželů? Víte, 
co přinese blížící se technická novela občanského zákoníku?



Mezinárodní
konference Transport
se konala letos již poosmnácté

Na závěr účastníci kon-
ference vyzvali všechny 
zodpovědné instituce 
k urychlenému dobudo-
vání staveb významných 
silničních komunikací 
a železnic „Slezského 
kříže“, ve směru západ-
-východ v Moravskoslez-
ském kraji, zejména ko-
munikace I/11 a I/57, nebo k zařazení silničního a železničního 
koridoru Ostrava-Opava-Krnov-Opole do globální sítě TEN-T. Po-
žadují také například, aby byla zpracována koncepce dopravní 
obslužnosti a logistiky v rámci euroregionu TRITIA. „Chceme 
dokončit dálnici D1 a rychlostní silnice R55 a R49 na území Zlín-
ského kraje, dále také dokončit rychlostní silnici R35 jako další 
kapacitní silniční spojení Moravskoslezského kraje ve směru na 
Prahu, a ve směru na Vídeň urychlení příprav silnice R52,“ stojí 
v závěrech konference TRANSPORT. Účastníci rovněž požadují 

zařadit vodní cesty do věcného záměru zákona o liniových stav-
bách v Česku. Sdružení pro rozvoj MSK společně s hospodář-
skými komorami Opolského a Slezského vojvodství, Žilinského 
a Moravskoslezského kraje vyzvalo vlády a příslušná minister-
stva v České republice, Polsku a na Slovensku, aby se zasadily 
o zahájení společných příprav na propojení oderské vodní cesty 
na úseku Koźle-Ostrava jako součást vodního koridoru DUNAJ-
-ODRA-LABE, dále také chtějí splavnit Váh na území Slovenska 
až do Žiliny. „Výzvu signatáři stvrdili svými podpisy u příležitosti 
konání konference Transport,“ uvedl projektový manažer Sdru-
žení Pavel Santarius.

Konferenci TRANSPORT fi nančně podpořily z veřejných rozpo-
čtů Moravskoslezský a Zlínský kraj a statutární město Ostrava. 
Karin Pelikánová

Představitelé ministerstev dopravy Česka, Polska i Slovenska
a řada odborníků na dopravu a logistiku přijeli 4. listopadu 
2014 do Ostravy na osmnáctý ročník konference TRANSPORT.
K hlavním tématům patřily priority dopravní infrastruktury Morav-
skoslezského kraje a spolupráce při jejich řešení s okolními pří-
hraničními kraji na Slovensku a v Polsku v rámci ESÚS TRITIA, 
dále spolupráce zemí na dopravní ose Balt–Jadran či projekty 
nadnárodního významu v regionu, týkající se vodní či železniční 
dopravy.

Účastníci konference zaměřili svou pozornost především na 
urychlení a dokončení dopravních staveb v rámci tzv. Slezského 
kříže v Moravskoslezském kraji, včetně jejich napojení na Slo-
vensko a Polsko. Představitelé ministerstev, státních fi rem, Mo-
ravskoslezského kraje i Opolského vojvodství a Žilinského sa-
mosprávního kraje na konferenci informovali o stavu přípravy a 
realizace významných komunikací a železnic v jednotlivých regi-
onech, které jsou součástí ESÚS TRITIA. „Moravskoslezský kraj 
nutně potřebuje rychle dokončit páteřní dopravní infrastrukturu 
v regionu, celý spoj z východu na západ – od slovenských hranic 
přes Ostravu a Opavu až k polské hranici. Kvalitní dopravní in-
frastruktura je rozhodující pro rozvoj podnikání i zaměstnanost,“ 
zdůraznil prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kra-
je Pavel Bartoš. 

Dalším tématem byla vodní doprava, kde se jednalo především 
o napojení Moravskoslezského kraje na vodní cestu. Hovořilo 
se také o spolupráci v rámci evropského dopravního koridoru 
Balt–Jadran, který prochází Moravskoslezským krajem. V tomto 
bloku konference zazněly příspěvky například o aktuálním stavu 
projektové přípravy dopravních staveb na koridoru či o legislativ-
ních bariérách, které výstavbě mohou zabránit. Účastníci konfe-
rence TRANSPORT diskutovali také o výhledových projektech 
v železniční dopravě.
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Bariéry, které brání společnému obchodování, 
se dají vyřešit, říká velvyslanec Běloruské republiky v ČR
Vasilij Markovič

Velvyslanec Běloruska navštívil Ostravu, 
setkal se s představiteli kraje i podnikateli

koridorů. České společnosti projevují zájem o projekty moder-
nizace energetických systémů, výstavbu metra, o farmaceutický 
průmysl, kooperaci ve sféře strojírenství, v automobilovém prů-
myslu, o vytváření uzavřených celků zaměřených na chov hos-
podářských zvířat. 

Jaké jsou podle vás bariéry, které nejvíc ze všeho narušují společné
obchodování a podnikání? Co je zapotřebí zlepšit v tomto směru?
Konkrétní bariéry, které by bránily společnému obchodování a 

nebylo by možné je vyřešit, neexistují. Hlavním 
problémem je opatrnost běloruských a českých 
podnikatelů při vstupu na nové trhy. Ze strany 
politického vedení ČR dlouho zaznívala negativní 
doporučení ve vztahu k ekonomické spolupráci 
s Běloruskem. V současnosti se situace výrazně 
změnila, stále častěji je ze strany vašich úřadů sly-
šet pobízení k diverzifi kaci vývozů a investování. 
Nicméně některé podnikatelské organizace se ze 
setrvačnosti negativních ohlasů ve sdělovacích 
prostředcích v praxi pořád drží stereotypů. To ne-
přispívá k rozvoji obchodních projektů. Je třeba 
si uvědomit, že období pouhého jednoduchého 

exportu českých výrobků do Běloruska skončilo. S ohledem na 
nezbytné povinné provedení administrativně náročných tendrů 
je dost obtížné spoléhat pouze na formu klasického dovozu do 
Běloruska.  Avšak možnost reálného řešení existuje, a to cestou 
vytvoření společného nebo takzvaného zahraničního podniku 
plného cyklu výroby a prodeje. Takové účasti pak budou brá-
ny jako příspěvek do základního statutárního fondu společného 
podniku, a tím pádem budou osvobozeny od cla. 

Chci zdůraznit, že Bělorusko dnes již opravdu reálně nabízí za-
hraničním investorům možnost  nejen posouzení, ale vzájemně 
výhodné realizace společných investičních projektů.

naší republiky a konkrétně Moravskoslezského kraje bychom 
měli proto více prezentovat v těchto zemích, návštěva pana vel-
vyslance je k tomu dobrou příležitostí,“ uvedl ředitel Sdružení 
pro rozvoj Moravskoslezského kraje Radúz Mácha. Dopoledne 
20. listopadu přivítali běloruskou delegaci na Krajském úřadě 
Moravskoslezského kraje, kde při jednáních obě strany předsta-
vily možnosti spolupráce mezi Běloruskem a Českou republikou 
na úrovni krajů i obou zemí. Odpoledne běloruská delegace na-
vštívila Dolní oblast Vítkovice a setkala se s podnikateli.  Velvy-
slanec informoval o potenciálu vzájemně výhodné spolupráce, 
dále je seznámil s tím, jak Bělorusko podporuje zahraniční inves-
tice, hovořil o právních předpisech, které v Bělorusku platí pro 
podnikání, a představil zajímavé projekty pro české podnikatele. 
Ti měli řadu otázek. Schází jim dostatek informací. 
(kap)

Velvyslanec Běloruské republiky v ČR Vasilij Markovič v rámci 
své návštěvy Moravskoslezského kraje poskytl exkluzivní rozho-
vor řediteli Sdružení pro rozvoj MSK Radúzi Máchovi. Jeho plný 
text najdete na www.msunion.cz

Pane velvyslanče, jak se rozvíjí v současné době obchodní vztahy
mezi Českem a Běloruskem? 
Ekonomická a obchodní spolupráce mezi ČR a Běloruskem je 
v současné době pro nás prioritní a je nejrychleji rostoucí oblas-
tí v našich bilaterálních vztazích. V roce 2013 jsme 
zaznamenali rekord v této oblasti za celé dosavadní 
období vzájemné spolupráce mezi našimi zeměmi.  
Podle celosvětového ekonomického hodnocení se 
v roce 2013 Česko umístilo na 14. místě, pokud jde 
o obrat zboží, na 27. místě v běloruském exportu a 
na 9. místě v dovozu do Běloruska. Základ struktury 
exportu zboží z Běloruska do České republiky tvo-
ří zejména kovové výrobky, syntetická vlákna, díly 
a příslušenství pro automobily a traktory, draselná 
hnojiva, traktory, kombajny, ropné produkty, sklola-
minát a výrobky ze dřeva.

Ve struktuře dovozu zboží do Běloruska z ČR převládají zejmé-
na elektrické přístroje, stroje a zařízení různého druhu, polyme-
ry etylenu a  propylenu, kapalná čerpadla, kovové konstrukce 
ze železa nebo oceli, osobní auta a léky. Rozvijí se investiční 
spolupráce. V současné době v Bělorusku ofi ciálně pracuje 
100 podniků, do kterých byl investován český kapitál. Omezují-
cím faktorem oboustranné ekonomické a obchodní spolupráce 
po dlouhou dobu byl nedostačující limit pojistného krytí inves-
tičních projektů v Bělorusku ze strany EGAP. V říjnu 2014 se tato 
situace zásadně změnila, hranice pojištění byla zvýšena. V rámci 
vytváření Euroasijské ekonomické unie je jedním ze společných 
perspektivních směrů spolupráce vytváření dopravních a logis-
tických center na území Běloruska a modernizace dopravních 

Podpořit vzájemnou obchodní výměnu i spolupráci mezi regiony 
– Moravskoslezským krajem a oblastmi Běloruska – bylo cílem 
návštěvy mimořádného a zplnomocněného velvyslance Bělo-
ruské republiky v ČR Vasilije Markoviče, obchodního rady Bělo-
ruska v ČR Viktara Ševcova a jejich doprovodu. Běloruská dele-
gace měla 20. listopadu 2014 v Ostravě nabitý program. Kromě 
setkání s představiteli kraje, Sdružení pro rozvoj Moravskoslez-
ského kraje, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského 
kraje i například s vládním zmocněncem pro Moravskoslezský 
kraj se sešla s více než čtyřmi desítkami zástupců podniků a 
fi rem z regionu, kteří mají zájem navázat s Běloruskem obchodní 
styky. 

„Bělorusko patří do skupiny Společenství nezávislých států. 
V těchto státech má Česko ohromný prostor pro obchodně eko-
nomickou spolupráci. Investiční příležitosti i exportní možnosti 9



Aktivity MSPaktu:
rozvoj teritoriálních paktů i vznik observatoře trhu práce
ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU MORAVSKOSLEZSKÉHO PAKTU ZAMĚSTNANOSTI (MSPAKT)

ZPRACOVALI BĚHEM LETOŠNÍHO PODZIMU METODIKU PRO ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ TERITORIÁLNÍCH

PAKTŮ ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČR. 

a uživatelů. Uživatelé výstupů observatoří, 
jako krajská samospráva, zaměstnavatelé, 
vzdělávací instituce, tak budou mít na jed-
nom místě strukturované analýzy nutné pro 
rozhodování v oblasti regionálních vzdělá-
vacích a rozvojových strategií a současně 
pro krajské pobočky úřadu práce. „Data 

mohou být užitečná pro efektivní zacílení aktivní politiky zaměst-
nanosti, projektů Evropského sociálního fondu a poradenské 
činnosti v dotyčných regionech,“ řekl Jan Beneš.

„Z dalších aktivit MSPaktu lze zmínit například přípravu projek-
tu na pilotní ověření konceptu Společného akčního plánu jako 
intervence pro zkvalitnění nabídky mladých lidí do technických 
a dalších nedostatkových profesí v MSK,“ doplnil Jan Beneš. 
MSPakt se zapojil také do přípravy Regionální sektorové do-
hody k zajištění fungování systému dalšího vzdělávání v oblasti 
technických profesí a kvalifi kací a ke zlepšení vzájemné spolu-
práce mezi zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi a veřejnou 
správou v kraji. MSPakt se rovněž podílí na přípravě prosincové 
celostátní konference k TPZ v Praze a připravuje jednání pracov-
ních skupin MSPaktu, které se uskuteční v lednu a únoru 2015. 
O všech těchto aktivitách budeme informovat v dalších vydáních 
zpravodaje a na webu MSPaktu – www.mspakt.cz.
(ben, kap)
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Ta stanovuje jednotný rámec pro vznik a pravidla pro fungování 
TPZ v regionech a umožňuje jejich fi nancování v následujících 
letech z veřejných zdrojů, především z ESIF. V krajích by měly 
také vznikat regionální observatoře trhu práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Úřad práce ČR po-
tvrdily zájem na vytvoření systému regionálních observatoří trhu 
práce v jednotlivých krajích. „Dohodli jsme se, že projekt regi-
onální observatoře pilotně ověříme v Moravskoslezském kraji
s využitím Operačního programu Zaměstnanost. Vznik regio-
nálních observatoří trhu práce je reakcí jednak na nedostatek 
regionálních podkladů pro mapování, analyzování a modelování 
trhu práce v krajích – včetně vývoje klíčových odvětví, oborů a 
profesí – a jednak současně na chybějící systém, který by výstu-
py z těchto činností smysluplně implementoval do vzdělávacích, 
inovačních a rozvojových politik v jednotlivých krajích,“ vysvětlil 
Jan Beneš, výkonný manažer MSPaktu.

Observatoře se budou především podílet na tvorbě regionálních 
analýz, které budou vycházet ze širokého spektra datových zdro-
jů. Observatoře budou využívat veřejně dostupná data od Úřadu 
práce ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Českého 
statistického úřadu, územních samosprávních celků, Národního 
vzdělávacího fondu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy ČR a dalších organizací a institucí. Současně je budou do-
plňovat vlastními analýzami podle potřeb jednotlivých regionů 

R E G I O N Á L N Í  P O D N I K A T E L S K Ý  Z P R A V O D A J

2015 – Rok průmyslu a technického 
vzdělávání

Nedostatek technicky vzdělaných lidí je velmi naléhavý v celé 
zemi. „Vzhledem ke struktuře ekonomických aktivit v našem 
kraji je poptávka po nich větší než v jiných regionech, proto ak-
tivity spojené s podporou technického vzdělávání nejen velmi 
vítáme, ale budeme se na nich rovněž aktivně podílet,“ uvedl 
ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Radúz Má-
cha s tím, že k řešení tohoto problému chce přispět také Mo-

Svaz průmyslu a dopravy České republiky vyhlásil 29. září na 
svém sněmu rok 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělá-
vání. Záměrem tohoto marketingového projektu je zvýšit zájem 
veřejnosti o technické obory a zejména zviditelnit již existující 
úspěšné projekty podpory technického vzdělávání. Cílem je 
také důrazněji během celého roku poukázat na jeden z klíčo-
vých problémů konkurenceschopnosti České republiky. Tou je 
disproporce mezi více než půlmilionem nezaměstnaných a dlou-
hodobě neuspokojenou poptávkou fi rem po mnoha desítkách 
tisíců technicky vzdělaných pracovníků, které český vzdělávací 
systém zaměstnavatelům nenabízí. „Chceme zásadně změnit 
vnímání průmyslu a technického vzdělávání v České republice. 
Průmysl je moderní a inovativní a potřebuje odborně připravené 
mladé lidi, po kterých je ohromná poptávka. Chceme a musí-
me přesvědčit veřejnost, že technicky vzdělané pracovníky čeká 
lepší pracovní budoucnost než mnohé s humanitním zaměře-
ním,“ zdůvodnil Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a 
dopravy ČR.
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Projekt
MERKUR EDUCATION
chce podpořit technické vzdělávání ve školách

kou a laboratorní výuku. 
Dále také mohou přispět 
na vydání samostatného 
dvouměsíčníku, který je 
určen školám a věnuje 
se problematice tech-
nického vzdělávání a 
využití systému ke zkva-
litnění výuky.

„Všechny tyto aktivity mohou velmi pozitivně ovlivnit názory ve-
řejnosti a vyvolat zvýšený zájem mládeže i veřejnosti o studium 
technických oborů a řemesel,“ řekl Jaromír Kříž.                (kap)

má ambice stát se centrálním místem, které shrnuje existující 
podporu technického vzdělávání. Záměrem je zorganizovat Tý-
den techniky – celonárodní prezentaci průmyslových podniků, 
výzkumných ústavů, vysokých technických škol, odborných škol 
a technicky zaměřených školek, fondů a nadací podporujících 
technické vzdělávání. Vydán by měl být Almanach technického 
vzdělávání. 

Součástí projektu budou rovněž konkrétní a udržitelné kroky na 
podporu technických oborů v jednotlivých regionech. 
(ben, kap)

Přispět ke zlepšení na trhu práce, kde citelně chybí technicky 
vzdělaní lidé, a podpořit technické vzdělávání ve školách všech 
typů chce projekt Merkur Education. Jeho spoluzakladatelem je 
majitel české fi rmy vyrábějící stavebnici Merkur – Jaromír Kříž. 
Projekt je určen fi rmám a podnikům, které se mohou zapojit a 
podpořit ho. 

„Bez atraktivního technického vzdělávání český průmysl ztratí 
svoji konkurenceschopnost. Dopady nedostatečného tech-
nického vzdělávání a nedostatku absolventů technických škol 
způsobují propad do příjmu státního rozpočtu. Pokud se situa-
ce razantně nezmění, bude to ještě horší. Bez odborníků nelze 
očekávat ani výsledky v inovacích, ve výzkumu a vědě, ani eko-
nomický růst a prosperitu,“ upozorňuje Jaromír Kříž.  Cílem pro-
jektu je obnovit výuku technických oborů v základních a střed-
ních školách, získat zájem žáků a studentů o technické studijní a 
učební obory, zkvalitnit odbornost a technické experimentování 
na univerzitách, připravit absolventy univerzit na vědeckou a vý-
zkumnou činnost, a také především vytvořit podmínky pro lepší 
spolupráci mezi odbornými školami a fi rmami. 

Podniky a fi rmy se mohou do projektu zapojit tak, že poskytnou 
vybrané škole v regionu příspěvek na nákup učebních pomůcek 
a učebního vybavení systému Merkur Education pro praktic-

ravskoslezský pakt zaměstnanosti (MSPakt). Sdružení je jeho 
nositelem a vznikl jako strategické partnerství podniků, škol a 
dalších institucí v regionu a klade si za cíl přispět ke zlepšení si-
tuace na trhu práce v kraji. „Podpora technických oborů je plně 
v souladu s dlouhodobou strategií MSPaktu. Členové realizační-
ho týmu MSPaktu proto tuto aktivitu vítají a nabízejí spolupráci 
při její realizaci,“ uvedl Jan Beneš, manažer MSPaktu. 

Rokem by se mělo prolínat několik páteřních aktivit, zejména on-
-line kampaň, vzniknout by měla interaktivní webová stránka, jež 

Všem členům Sdružení
přejeme příjemné prožití

kouzelné atmosféry
vánočních svátků

a do nového roku 2015
pevné zdraví, plnou náruč

štěstí, neutuchající
životní elán a úspěšné

splnění vašich cílů.
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Ocenění za dlouhodobý přínos k rozvoji
Moravskoslezského kraje

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
udělily u příležitosti slavnostního kulturního galavečera REGION PRO SEBE 2014

tato ocenění „Za dlouholetý přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje“

kategorie Podnik 
• GASCONTROL, společnost s r.o.
• Model Obaly a.s.
• MEPAC CZ, s.r.o.
• Biocel Paskov a.s.
• Brose CZ spol. s r.o.

kategorie Vzdělávací instituce
a výzkumné organizace: 
• Ostravská univerzita v Ostravě
• AHOL – Střední odborná škola, s.r.o.
• Dolní oblast VÍTKOVICE

kategorie Města, obce
a neziskový sektor: 
• Město Třinec
• Obec Stonava
• Obec Třanovice
• Mikroregion – Sdružení obcí
 Osoblažska

kategorie Úspěšná akce v kraji: 
• Havířov v květech
• Tradice paličkované krajky

GENERÁLNÍ
PARTNER

PARTNEŘI

HLAVNÍ MARKETINGOVÝ
PARTNER

oblast hotelových služeb:
• Mamaison Business & Conference
 Hotel Imperial Ostrava
        
oblast kultury:   
• Národní divadlo moravskoslezské,
 příspěvková organizace
 
Mimořádné ocenění: 
• Luděk Eliáš

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE DĚKUJE PARTNERŮM GALAVEČERA


