
na přípravě hospodářské
restrukturalizace kraje

1
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 www.msunion.cz

1 / 2 0 1 6

Pokračování na str. 2, 3 a 4

Jak to vidí prezident Sdružení

Rozhovor s vládním zmocněncem

MSPakt se aktivně zapojil
do problematiky OKD

Rozhovor s ředitelem Sdružení

Noví členové: Erudio Patria,
Semperfl ex Optimit

Noví členové: FORLEX, New Dimension

Dopravní sekce

Moravskoslezský automobilový klastr 

Kraj, Komora a Sdružení budou
dále spolupracovat

Společnost Tieto

Témata čísla 1/2016

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Představitelé Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje, především prezident Pavel Bartoš a viceprezident
a vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký
a Karlovarský kraj Jiří Cienciala, se aktivně podílejí spo-
lečně s dalšími regionálními partnery v rámci krajské 
tripartity na přípravě materiálů pro koncepční a sys-
témové řešení restrukturalizace hornictví a ochranu 
hutnictví v kraji tak, aby měla co nejmenší negativní 

dopad na region a jeho obyvatele i stát. Osud těžební
fi rmy OKD ovlivní budoucnost celého regionu. Jde
o tisícovky pracovních míst. Stejně je tomu i v případě 
hutních podniků v regionu, které jsou také ohroženy, 
pokud vláda neochrání české hutnictví před levnou 
čínskou ocelí.
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Sdružení se aktivně podílí
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Pavel Bartoš:
Současnost a budoucnost
našeho kraje
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Pavel Bartoš
prezident Sdružení

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje se intenzivně za-
bývá nejen současným stavem našeho kraje, ale zejména jeho 
budoucností.

Položme si otázku: Jakou budoucnost si přejeme, jakou bu-
doucnost očekáváme? 
Mnoho věcí, zejména pozitivních, nemůžeme změnit nebo změ-
níme jen velmi obtížně. Na dosah hustě zasídlené a průmyslové 
aglomerace se nachází krásná příroda, a nejsou to jen Beskydy 
a Jeseníky, ale celá řada krásných koutů přírody, kterou mnohdy 
ani nevnímáme, což je velká škoda.

Pak je zde celá řada věcí, které budovaly generace našich před-
ků, rozvíjely kraj využívajíce jeho bohatství, jak nerostného, ze-
jména uhlí a rudy, tak přírodního, daného množstvím dřeva a 
dostatkem vod, a v neposlední řadě i příznivými klimatickými 
podmínkami.

Vývoj kraje nebyl vždy šetrný k životnímu prostředí, ale čas uká-
zal, že životní prostředí má pro člověka významnou hodnotu, 
a jak kraj bohatl, tak se začal starat o životní prostředí. Kdo je 
objektivní, ten tento posun, zejména v posledním čtvrtstoletí, 
ocení. Výrazně se zlepšilo ovzduší, kvalita vod, stav naší přírody, 
celkově vzato se zlepšil výrazně prostor, ve kterém žijeme. Ale 
stále máme co zlepšovat.

Položme si otázku: Vnímáme to vůbec?
Dovedeme ocenit, co se všechno podařilo zlepšit pro náš život? 
Nebo stále žijeme v zažitém klišé „černá Ostrava a ocelové srd-
ce republiky“? Omlouvám se zbytku kraje, ale co platilo o Ostra-
vě, bylo většinou vnímáno jako vizitka celého kraje.

Velmi rizikovou stránkou kraje je jeho hospodářská struktura a 
velmi pomalá transformace. Transformace, ale na co? Musíme 
se nutně ptát, co je špatné na tom, že těžíme černé, zejména 
koksovatelné uhlí, co je špatné na tom, že dokážeme vyrábět 
kvalitní ocel, která je základem pro náš strojírenský průmysl. Do-
vedeme vyhodnotit, jaký dopad na bezpečnost České republiky 

má tento průmysl, jednoznačně si ho dovolím nazvat průmyslem 
strategickým. A navíc to umíme.

Jsem velmi zklamán, když čelní vládní představitelé se nechtějí 
zabývat podstatou věci, nebo snad se jí neumějí zabývat. Strate-
gický význam černého koksovatelného uhlí pochopila i komise 
EU, která ho zařadila mezi superstrategické suroviny.

Naše vláda řeší v rozporu s přijatou „surovinovou politikou stá-
tu“ útlum těžby v OKD pouze z pohledu sociálního a z pohledu 
zaměstnanosti, bez ohledu na skutečnost, že zachování pra-
covních míst při těžbě černého uhlí je mnohem levnější a lidsky 
příznivější než veškerá navrhovaná sociální opatření. Nějak si 
nechceme připustit, že je mnohem lepší a sociálně přijatelnější 
„zabezpečit lidem práci než jim vyplácet sociální dávky“.
„Nehasme oheň, ale braňme vzniku ohně.“

Pokud hovořím o černém uhlí, pak musím nutně položit otázku: 
Jak se stát stará o své nerostné bohatství a o svůj majetek? „Hor-
ní zákon“ říká, že vyhrazené nerostné suroviny, mezi něž patří i 
černé uhlí, je bohatstvím státu...

Vyžadujme po státu, ať se chová jako řádný a zodpovědný hos-
podář! Uvědomme si, že stát jsme my, jeho občané, kteří toto 
bohatství svěřili do rukou politiků.

Poslední poznámku chci věnovat silně ohroženému tuzemské-
mu hutnictví, které je bezprostředně ohroženo dovozy levné 
čínské oceli. Tento stav se může ještě zhoršit přiznáním statutu 
tržního hospodářství Číně. Patřím mezi zastánce volného obcho-
du, ale za nezbytných podmínek, kterými jsou rovné podmínky 
v podnikání a dodržování pravidel hospodářské soutěže. Pokud 
toto neplatí, pak musí nezbytně nastat přísná regulace. Obecně 
je toto slabá stránka EU, kdy se vytváří pod rouškou boje s CO2 
situace silně znevýhodňující mnohé evropské výrobce a doslova 
je vyhání za hranice EU. Na druhé straně vytváříme podmínky 
pro dumpingové dovozy řady zboží ze zemí, kde jsou zcela od-
lišné výrobní podmínky, a tím úspěšně likvidujeme tisíce pracov-
ních míst v EU a samozřejmě i v ČR. Zasaďme se o ukončení 
těchto praktik, snad je ještě čas!

Pavel Bartoš,
prezident Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje

Jak to vidí prezident Sdružení
pro rozvoj Moravskoslezského kraje:
„Zachování pracovních míst při těžbě 
uhlí je mnohem levnější než veškerá 

navrhovaná sociální opatření.“



3

že by stát měl zasáhnout, a ne pouze připravovat opatření pro 
propuštěné horníky. I ta jsou důležitá, jenže horníci dobře vědí, 
že rekvalifi kace, nová pracovní místa v průmyslových zónách 
a podobná opatření pomohou jen desítkám, možná stovkám 
propuštěných zaměstnanců, ale ne tisícovkám. Navíc v případě 
opatření, která budou stát nemalé peníze, panují obavy, že je 
ministerstvo fi nancí nepodpoří. Já však nevidím situaci bezna-
dějně. V poslední době je patrná snaha vedení OKD hledat ře-
šení a restrukturalizační kroky. Doufám, že odchod pana Bakaly 
z NWR přinese zefektivnění komunikace s vládou směrem k ře-
šení situace v OKD. Stále si však myslím, že by pan Bakala měl 
nést zodpovědnost za vývoj v OKD.

Nejen OKD, ale také hutní podniky čelí vážnému nebezpečí. Je šance 
to ještě ovlivnit?
Pokud Evropská unie přizná Číně status tržní ekonomiky, příliv 
levné čínské oceli může zničit české ocelářství, které je koncen-
trováno právě v Moravskoslezském kraji. Ohroženo je v regionu 
patnáct tisíc pracovních míst v hutních podnicích a jejich dceři-
ných společnostech a až čtyřicet pět tisíc navázaných pracov-
ních míst. Firmy investovaly miliardy korun do zvýšení své konku-
renceschopnosti a splnění nejpřísnějších emisních limitů v EU. 
To vše by s přílivem čínské oceli, které nelze konkurovat, přišlo 
vniveč. Hrozí zánik či odchod fi rem z Česka, neuskutečnění plá-
novaných investic, velká ztráta pracovních míst, sociální dopady 
a napětí, v konečném důsledku i zvýšení nákladů a ztrát příjmů 
českého státu. Proto jsme s kolegy z předsednictva krajské tri-
partity požádali vládu ČR, aby zasáhla a ochránila zdejší oce-
lářství a podstatnou část české ekonomiky. Pokud Čína obdrží 
status tržní ekonomiky, budeme usilovat o to, aby vláda patřič-
ným způsobem zajistila ochranu českého průmyslu a zabránila 
kolapsu Moravskoslezského kraje. Bude však záležet hlavně na 
postoji ostatních zemí v EU.
Jana Dronská

Nejlepší variantou je společná dohoda všech zainteresovaných 
stran na postupném a řízeném útlumu dolování, který by umož-
nil pokračování těžby v dolech, kde je to ještě reálné, a zajistil mi-
nimalizaci negativních dopadů na region, říká v rozhovoru vládní 
zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiří 
Cienciala.

O situaci v OKD se diskutuje už několik měsíců jak v regionu, tak na 
vládní úrovni. Zaznívají i názory, že musí proběhnout insolvenční řízení. 
Jaké řešení by podle vás umožnilo udržet těžbu uhlí v kraji?
Konkurz nebo reorganizace může být cestou k řešení problé-
mů OKD a NWR, ale z pohledu dopadů na region v ní vidím 
velká rizika. Proces by probíhal v režii insolvenčního správce a 
věřitelů, o kterých téměř nic nevíme. Jisté je, že nebudou brát 
ohled na sociální aspekty. Stát nakonec stejně ponese náklady 
na odstupné, sociální dávky i technický útlum šachet. Nejvíc na 
to doplatí region. Obávám se, že řada fi rem a podnikatelů zkra-
chuje, rodiny budou na sociálních dávkách, mladí lidé budou 
odcházet pryč a region významně zchudne, pravděpodobně 
vzroste i kriminalita.

Jsem přesvědčen, že tomu můžeme a musíme zabránit. Nejlepší 
variantou je společná dohoda všech zainteresovaných stran na 
postupném a řízeném útlumu těžby, který by umožnil pokračo-
vání těžby v dolech, kde je to ještě reálné, a zajistil minimalizaci 
negativních dopadů na region. Vedení OKD potvrdilo, že je to 
možné. Nemůžeme ovšem nutit vedení, aby udrželo všechny 
doly a všechny zaměstnance za situace, kdy ceny uhlí na trzích 
neustále padají a pro odběratele je levnější dovážet uhlí odjinud. 
Ale můžeme společnými silami udržet práci pro tisíce horníků, 
a tím i práci pro navázané fi rmy. Pochopitelně se to neobejde 
bez pomoci státu. Podotýkám, že nikdo nechce, aby šly peníze 
majitelům OKD, jak někteří mylně interpretují, ale stojí za to přija-
telnou formou udržet stávající pracovní místa.

Vláda připravila balíček opatření na pomoc propuštěným horníkům, 
na druhé straně ale odbory OKD vyhlásily stávkovou pohotovost a 
připravují protestní akce. Neměl by se stát více angažovat při řešení 
situace v OKD?
Vyhlášení stávkové pohotovosti bylo logickým vyústěním situa-
ce. Zveřejňované informace jsou nedostatečné nebo protichůd-
né. Panuje nervozita, zaměstnanci mají obavy o svou budouc-
nost. Na druhé straně by aktivnější postoj odborů mohl přispět 
pozitivně k zintenzivnění jednání o dalším vývoji v OKD. Dnes 
už je snad všem jasné, že při privatizaci OKD došlo k mnoha 
chybám, a nabízí se i otázka, jestli se vůbec OKD mělo privati-
zovat. Teď bychom, podobně jako v Polsku, měli pravomoc řídit 
restrukturalizaci dolů. U nás má stát bohužel jen omezené mož-
nosti ovlivnit vývoj v OKD. Ale já patřím mezi zastánce názoru, 

Jiří Cienciala:
Řešení situace v OKD musí být
společné a dlouhodobé



začalo pracovat,“ doplnil Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro 
rozvoj MSK. Vláda na podzim schválila, že během tohoto roku 
nechá zpracovat potřebné analýzy a následně strategii dokon-
čení restrukturalizace v Moravskoslezském kraji. „Za důležité 
považujeme získání nových nápadů a námětů na různá opatření, 
která bychom pak mohli ve spolupráci s příslušnými ministerstvy 
rozpracovat,“ vysvětlila Jana Dronská, tisková mluvčí vládního 
zmocněnce.

Organizátoři připravili tři diskusní panely. Jeden se zabýval pro-
blémy, které náš kraj v současnosti nejvíce „pálí“. Dalším téma-
tem byla vize, jak by měl náš kraj v představách mladé generace 
vypadat v roce 2030. Třetí skupina řešila, jak bychom měli vy-
chovávat novou generaci, aby jí dění v kraji nebylo lhostejné, ale 
naopak, aby se aktivně podílela na rozvoji regionu. V diskusi se 
probíraly příčiny odlivu obyvatel z našeho kraje, kvalita vzděláva-
cího systému, podmínky podnikatelského prostředí, důležitost 
průmyslu a inovací nebo uplatnění talentovaných lidí. Účastní-
ci se shodli na tom, že kraji chybí dlouhodobá, smysluplná a 
„smart“ vize.

V současné době je nejpalčivějším problémem regionu útlum 
těžby a s ním spojené dopady – nejen na horníky, ale na fi rmy, 

Poprvé v Ostravě
debata s mladými
o budoucnosti kraje
V Ostravě proběhla nevšední akce s nelehkým cílem. Tím bylo 
zmapovat názory a získat náměty mladých lidí, kterým záleží na 
tom, aby se Moravskoslezský kraj rozvíjel a byl dobrým místem 
pro život i práci nejen pro tuto generaci. První diskusní fórum 
kraje nazvané „QUO Vadis MSK očima mladých“ uspořádalo 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje společně s Patri-
oty MSK, Impact Hubem Ostrava, RainFellows a kanceláří vlád-
ního zmocněnce. 

 „Je zřejmé, že tento region, přestože už prošel velkými změna-
mi, má další transformaci ještě před sebou a my musíme řešit, 
jakým směrem se chceme dál ubírat,“ uvedl vládní zmocněnec 
Jiří Cienciala. „Mladí lidé mohou vidět priority trochu jinak a 
také jsou ve věku, kdy začínají rozhodovat, začínají podnikat, 
zakládají rodiny. Jejich názory určitě mohou přispět, stejně jako 
postoje například tripartity, k vytvoření strategie, na které už se 
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Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
se aktivně zapojil do řešení problematiky OKD

zaměstnané osoby. Ty potom po dobu jejich zaměstnanosti 
vzdělává a poskytuje jiným zaměstnavatelům na různě dlouhou 
dobu. A to buď bezúplatně – na zkoušku či k adaptaci na nové 
zaměstnání –, případně za úplatu,“ vysvětlil Jan Beneš. Uvolně-
ný zaměstnanec, například z OKD či od subdodavatelů, by tak 
přechodem do Labour Poolu nebyl nucen změnit svůj statut na 
nezaměstnaného, lépe by se vyrovnal se ztrátou svého zaměst-
nání a zároveň by získal příležitost vyzkoušet si více a různoro-
dých pracovních pozic, zorientovat se na trhu práce, doplnit si 
kvalifi kaci podle požadavků zaměstnavatelů. Získané znalosti a 
dovednosti by mohl ihned prakticky uplatnit u zaměstnavatele 
a uspět na trhu práce. Výše uvedené projekty MSPaktu jsou 
připraveny k realizaci a byly představeny na pracovní skupině 
k řešení situace v OKD, kterou vede vládní zmocněnec pro Mo-
ravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiří Cienciala.

Realizace činností MSPaktu je fi nančně podpořena z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje.               (ben)

V souvislosti s plánovaným útlumem těžby uhlí a propouštěním 
zaměstnanců ve společnosti OKD připravil Moravskoslezský 
pakt zaměstnanosti (MSPakt) tři klíčové projekty k řešení soci-
álních dopadů propouštění zaměstnanců OKD, včetně návrhu 
průzkumu absorpční kapacity fi rem v Moravskoslezském kraji, 
jehož účelem je zjistit možnost znovuzaměstnání uvolňovaných 
pracovníků OKD.

„Konkrétně se jedná o projekt Observatoř trhu práce, v rámci 
kterého by došlo nejprve k realizaci výchozího průzkumu mapo-
vání zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji a jejich schop-
nosti udržet stávající a vytvářet nové pracovní příležitosti nejen 
pro propouštěné zaměstnance OKD,“ upřesnil Jan Beneš, ma-
nažer MSPaktu. Zároveň by v rámci Observatoře byla vytvoře-
na a uživatelům zpřístupněna datová základna regionálních dat 
v oblasti lidských zdrojů podle oborů vzdělání všech úrovní, pro-
fesí a odvětví, včetně predikcí na trhu práce do budoucna.

Dalším navrženým řešením je program Transfer, jehož hlavní cíl 
spočívá ve vytvoření a realizaci služeb pro efektivní transfer za-
městnanců propouštěných z OKD a navazujících fi rem v kraji do 
nových ekonomických aktivit. Při realizaci programu Transfer by 
byly využity zkušenosti z předchozích let z řešení restrukturaliza-
ce hornictví a ocelářství v Moravskoslezském kraji.

„Třetím projektem je 
˝
začleňovací podnik˝ Labour Pool, jehož 

základní charakteristikou je, že zaměstná na dobu určitou ne-
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Jaké klíčové akce Sdružení letos čekají?
Při přípravě klíčových akcí pro letošní rok vycházíme ze spo-
lečného memoranda, které jsme uzavřeli s Moravskoslezským 
krajem a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského 
kraje a v němž je defi nováno celkem deset společných priorit-
ních témat.  Náš plán na letošní rok proto reaguje právě na tyto 
priority, které chápeme jako základ naší práce. 

Ke klíčovým akcím letošního roku patří jednak akce tradiční, jed-
nak i nové. K těm, které probíhají léta, patří například odborná 
konference Odpady, zaměřená na problematiku odpadového 
hospodářství. Organizujeme ji společně se společností FITE 20. 
a 21. dubna. Devátého června potom proběhne Kongres staros-
tů a primátorů Moravskoslezského kraje, který tentokrát bude-
me pořádat v Bohumíně. Tradiční konferenci Transport, která se 
zabývá rozvojem dopravní infrastruktury a letos se bude konat 
již podvacáté, připravujeme na září. V listopadu proběhne rov-
něž již tradiční konference Průmyslová krajina. Zároveň ale také 
připravujeme celou řadu akcí nových. 

Co byste zvláště vyzvedl? 
Vyzdvihl bych především novou myšlenku, kterou jsme zahá-
jili pilotním projektem už v únoru tohoto roku. Pracovně jsme 
projekt nazvali QUO Vadis MSK očima mladých (čili Kam kráčíš 
Moravskoslezský kraji) tedy jde o perspektivy, představy a vize 
rozvoje a podoby Moravskoslezského kraje a jeho regionů v ho-
rizontu roku 2030, a to očima dnešní mladé generace. Projekt 
jsme uchopili ve spolupráci s mladými z Impact Hubu Ostrava, 
Patrioty MSK, společnostmi RainFellows a New Dimension. 
Akce měla velký ohlas a dnes je již připraveno dalších pět dis-
kusních brainstormingových seminářů v mikroregionech kraje. 
Výstupy z těchto seminářů budou sloužit pro práci odborných 
skupin, které připravují aktualizaci strategie rozvoje kraje i jed-
notlivých měst v jeho regionech. Tato naše nová aktivita směřu-
je k budoucímu rozvoji kraje a realizujeme ji zcela záměrně ve 
spolupráci s mladými aktivisty, kteří v cílovém horizontu, jehož 
podobu a vizi sami defi nují, budou na našich místech. 

Ředitel Radúz Mácha:
Sdružení letos připravuje 
řadu nových zajímavých akcí

na obyvatele, na region. Z diskuse ovšem vyplynulo, že mladí 
lidé to z dlouhodobého pohledu jako problém necítí, což je ale 
možná způsobeno tím, že zatím žádné dopady nejsou patrné. 
Mladí „patrioti“ každopádně věří, že útlum hornictví region zvlád-
ne a že přijdou nové obory, nové příležitosti. Podle nich bychom 
měli především pracovat na tom, aby byl kraj atraktivnější a aby 
vzdělávání a výchova nejen ve školách, ale i v rodinách měly po-
třebnou kvalitu. Přáli by si, aby v roce 2030 byl kraj otevřeným, 
moderním, zdravým a kreativním regionem, který vychovává 
slušné a sebevědomé (podnikavé) lidi.

Impact Hub v centru Ostravy svým zaměřením splnil představy 
inspirativního pracovního prostoru, který kombinuje výhody plně 
vybavené kanceláře, internetové kavárny a podnikatelského in-

kubátoru. Setkání se zúčastnili mladí „patrioti“ i několik zástup-
ců dříve narozené generace. Patronát nad akcí převzal náměs-
tek hejtmana Moravskoslezského kraje Martin Sikora, diskuse 
se zúčastnil zmocněnec vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a 
Karlovarský kraj Jiří Cienciala, ředitelka Agentury pro regionální 
rozvoj MSK Petra Chovanioková a zástupci Sdružení pro rozvoj 
MSK a fi rmy New Dimension, partnerem akce byla také společ-
nost Kofola.

V průběhu letošního roku se uskuteční podobné diskusní kulaté 
stoly postupně v dalších (odlehlejších) částech kraje. S výstu-
py setkání budou pracovat zástupci kraje při přípravě strategie 
dokončení restrukturalizace a rozvoje Moravskoslezského kraje.
(Jad)

Z nových klíčových témat 
bych rád uvedl projekt 
Oderské fórum. Česko-pol-
skou diskusní platformu 
pro společné prosazování 
splavnění Odry z Koźle do 
Ostravy jsme založili loni a 
letos v této aktivitě pokra-
čujeme.

Novou a velmi významnou akcí v tomto roce budou Byznys dny 
Euroasijské ekonomické unie. Ta sdružuje pět zemí – Ruskou 
federaci, Bělorusko, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán. Chysta-
ná akce má přispět k vytvoření vzájemných vazeb mezi těmito 
zeměmi a Českou republikou a podpořit je. Zúčastní se jí vel-
vyslanci zmíněných zemí, jejich obchodní radové a celá řada 
podnikatelů i zájemců, kteří chtějí obchodovat či navázat vazby 
s těmito státy. Byznys dny, které mají rovněž bohatý doprovodný 
program, připravujeme společně s honorárním konzulem Ruské 
federace v Ostravě panem Alešem Zedníkem a uskuteční se  7. 
až 9. června.

Nesmím také zapomenout na akci Podpora exportu subjektů 
z Moravskoslezského kraje. Do Ostravy přijedou vybraní ředitelé 
zahraničních destinací agentury pro podporu exportu Czech-
Trade. Musím také zmínit naši novou aktivitu Fórum malých a 
středních podniků Moravskoslezského kraje, akci zaměřenou na 
podporu malých a středních podnikatelů v regionu. Společně 
s VŠB-TU Ostrava jsme se dohodli na spolupořadatelství konfe-
rence k tématu Průmysl 4.0. V závěru roku potom opět proběh-
ne tradiční Region pro sebe. Ten je nejen slavnostním kulturním 
galavečerem, ale také akcí, kde oceníme v několika kategoriích 
ty, kteří mají největší zásluhy o rozvoj Moravskoslezského kraje.     
Karin Pelikánová
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Zaměříme se na aktivity v kraji,
říká Jana Trdá, jednatelka společnosti Erudio Patria

Noví členové se představují

Jana Trdá
jednatelka společnosti 
Erudio Patria

Jak byste nejvýstižněji 
představila vaši společ-
nost? 
Erudio Patria je vzděláva-
cí společnost, určitě ne 
agentura. Je zaměřena 
na kvalitu ve vzdělávání, 
což je rozhodně oříšek. 
Máme kvalitní metodiku, 
která nám zaručí mno-
hem lepší výsledky, než 
je vzdělávací standard.

Proč jste zdůraznila, že se nejedná o agenturu?
Protože si nenajímáme lektory „z ulice“. Všichni spolupracovní-
ci prošli naším akreditovaným lektorským kurzem, a intenzivně 
s nimi pracujeme i nadále. Pravidelně konzultujeme přípravu na 
všechny semináře, máme systém interního vzdělávání i vlastní 
Soví akademii.
 
Stanete se novým členem Sdružení, proč jste se k tomuto kroku 
rozhodli? 
Jsme aktivní v oblasti spolupráce s různými sdruženími, hodně 
publikujeme a vystupujeme na konferencích a dalších odbor-
ných akcích, pokud už je sami rovnou nepořádáme. Při rekapi-
tulaci jsme si uvědomili, že bychom se mohli zaměřit i na aktivity 

v Moravskoslezském kraji. Proto Sdružení. Ale jsme třeba i part-
nery Patriotů MSK. Vzali jsme to prostě „z gruntu“.

Co očekáváte od Sdružení? 
Že budeme moci být aktivní. Zapojujeme se do různých akcí a 
snažíme se přinést každé nějakou přidanou hodnotu. S panem 
ředitelem jsme se předběžně dohodli na aktivitách, které by-
chom mohli rozjet právě pod hlavičkou Sdružení.

Kde vidíte hlavní oblasti spolupráce?
V metodice a strategii vzdělávání. Je to naše silná stránka. Dále 
v pořádání a moderování akcí.
 
Co se vám zajímavého v nedávné době povedlo a co chystáte?
Začali jsme vydávat papírové Soví noviny, zapojujeme se stále 
více do charity a podpory. Protože máme ve znaku sovu, adop-
tovali jsme puštíka sněžného v ostravské zoo a pojmenovali jej 
Kirk, podle šestiletého chlapce Mysonlyho z Haiti, kterému platí-
me vzdělávání, a také tři stromy na Sumatře jako malou podporu 
zničených pralesů.

A na jaké akce se můžeme těšit?
Každý měsíc pořádáme kulaté stoly pro personalisty a otevřené 
semináře, jako je třeba Seznámení s koučováním nebo Myšlen-
kové mapy, nebo Změny v ISO 2016 či připravované změny v Zá-
koně o veřejných zakázkách. Vše najdete v aktuálních akcích na 
našich stránkách www.erudiopatria.cz.                (kap)

Skupina Semperit zaměstnává po celém světě téměř 7000 pra-
covníků, má 23 výrobních závodů a nespočet prodejních zastou-
pení.

O segmentu Semperfl ex
Segment Semperfl ex je částí skupiny Semperit, který vyvíjí,
vyrábí a dodává na trh hydraulické hadice, průmyslové hadice,
elastomerní fólie a výrobky chránící proti otěru. (pr)

Společnost Semperfl ex Optimit je největším zaměstnavatelem
na Odersku, který se vyznačuje fi nanční stabilitou.

Společnost Semperfl ex Optimit patří mezi největší výrobní
závody na výrobu hydraulických a průmyslových hadic v Evropě.

Tolik let je společnost Semperfl ex Optimit
součástí skupiny Semperit Holding.

své produkce exportuje Semperfl ex Optimit na zahraniční trhy.

Semperfl ex Optimit si v letošním roce  připomíná 150. výročí
svého vzniku. První zmínka o společnosti pochází z roku 1866.

Nejdelší hadice ze standardního sortimentu
je vyráběna v délce 220 m.

Obrat, který společnost plánuje dosáhnout v roce 2016.
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Zajímavosti o společnosti

Společnost 
Semperfl ex Optimit
si letos připomíná sto
padesát let od svého vzniku
Společnost Semperfl ex Optimit  je jedním z největších výrobců 
průmyslových a hydraulických hadic v Evropě a vyváží přibližně 
devadesát procent své produkce. „S více než 650 zaměstnanci 
je naše společnost také jedním z největších zaměstnavatelů v re-
gionu. A letos si připomene sto padesát let od svého vzniku,“ 
uvádí ředitel Mario Loja. 

„V letech 2013 a 2014 naše společnost získala ocenění v soutěži 
Štika Moravskoslezského kraje. V roce 2015 dostala ocenění za 
přínos k rozvoji MSK,“ upřesnil ředitel. Od roku 1998 je společ-
nost se sídlem v Odrách členem rakouské skupiny Semperit, 
která se řadí mezi největší světové producenty výrobků z pryže.

O společnosti Semperit 
Veřejně obchodní společnost Semperit AG Holding je meziná-
rodně orientovaná skupina, která vyvíjí, vyrábí a dodává na trh 
vysoce specializované pryžové a plastové výrobky pro zdravot-
nická a průmyslová odvětví. Sídlem rakouské společnosti s tradi-
cí od roku 1824 je Vídeň a její celosvětové výzkumné a vývojové 
centrum se nachází ve městě Wimpassing v Dolním Rakousku. 



Advokátů působí v regionu celá řada. Čím se advokátní kancelář 
FORLEX odlišuje od konkurence? 
Především tím, že máme jednoznačnou vizi – poskytovat lokál-
ně právní služby na takové úrovni, jaká je dostupná výhradně 
v mezinárodních centrech. A to se nám, díky vysoce specializo-
vanému týmu, který poskytuje špičkové právní služby v několika 
světových jazycích – zejména anglicky, německy a francouzsky 
–  daří. 
Chceme naše zkušenosti z dlouholetého působení v Praze
i v zahraničí využít pro vybudování špičkové poradenské fi rmy. 
Pokusíme se jít proti dosavadnímu trendu, kdy se v našem regi-
onu usazují a zase odtud odchází pobočky poradenských fi rem
hlavně z Prahy a ze zahraničí. Naší snahou je expandovat po-
radenskými službami z regionu dále do České republiky a také 
do zahraničí. U většiny našich sousedů působí řada fi rem s ob-
dobnou vizí, kterou úspěšně naplňují – v Německu, Rakousku
i Polsku. V Česku však v tomto ohledu zatím panuje zásadní
pragocentrismus.

Našimi prioritami jsou úspěch a růst našich klientů. K tomu 
můžeme napomoci jedině opravdu komplexními službami. Ne-
nabízíme jen strohé, byť vysoce odborné právní poradenství. 

Snažíme se vyřešit problém komplexně a na míru, často i se za-
pojením odborníků a kontaktů z řady neprávních oblastí. Klienty 
se snažíme posunout dále, pomoci je strategicky směřovat. Cí-
lem naší práce je skutečné partnerství s klienty, být jejich primár-
ním konzultantem. Chceme jim pomáhat spoluutvářet podnika-
telské záměry, jak na strategické rovině, tak při volbě vhodných 
nástrojů konkrétního postupu. Důležitým prvkem naší práce je 
fl exibilita. Jsme našim klientům k dispozici kdykoliv a s vysokou
mírou osobního nasazení, a to jak v rámci složitých transakcí, tak 
při vedení sporů či jiném uplatňování práv klientů.   Za klíčovou 
také považujeme naši morální integritu. Klienti se na naši podpo-
ru mohou vždy stoprocentně spolehnout. 

Členem Sdružení se stáváte nově. Jeho činnost vám však není 
cizí…
Ano. Náš tým se dlouhodobě účastnil řady aktivit Sdružení
v zastoupení dosavadního člena advokátní kanceláře Havel,
Holásek & Partners. Na tyto aktivity budeme navazovat. Věříme, 
že díky tomu, že má naše kancelář nyní podstatně výraznější 
regionální charakter, naše činnost v rámci Sdružení bude o to 
koncentrovanější.        (kap)
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Naše činnost v rámci
Sdružení bude koncentrovanější,
uvádí advokát Pavel Říha ze společnosti FORLEX

Noví členové se představují

Stanete se novým členem Sdružení, kdo jste a proč jste se tak 
rozhodli? 
Jsme lidé, společnost, která věří v lidskost, energii a úspěch. 
Cesta, po které jdeme, je cesta partnerství a hodnot. Touto ces-
tou má smysl jít dlouhodobě, odhodlaně a s jistou pokorou vě-
domí, že „zázrak“ se nestane rychle a už vůbec ne automaticky. 
Věříme v růst, dynamiku a užitek. K těmto metám chceme spět
s partnery, kteří mají odvahu utvářet budoucnost a nebojí se 
investice vlastní energie, práce a poznávání nového. Naším ná-
strojem je rozvoj člověka, jeho vzdělávání a společné objevování 
nejrůznějších dimenzí rozvoje. Tímto se stává jednotlivec sebe-
vědomější, roste jeho odpovědnost, znalost, dovednost a chuť jít 
dál. Konkurenceschopné společnosti utvářejí právě tito jednotliv-
ci, kteří pak posouvají možnosti a ambice k budoucím strategiím.
A protože jsme už desátým rokem právě tady v Moravskoslez-
ském kraji, cítíme spoluzodpovědnost za to, kam se kraj ubírá, 
jací lidé v něm žijí a jaká kultura kraje je vytvářena. Rozhodli jsme 
se být aktivnější a spojit se s ostatními, kterým není budoucnost 
kraje lhostejná a kteří chtějí také utvářet rázovitou tvář našeho 
regionu.  

Co budete jako člen od Sdružení očekávat? 
Očekávám od Sdružení setkávání s podobně naladěnými lidmi, 

Radka Šušková, jednatelka New Dimension: 
Chceme se spojit s ostatními, kterým 
není budoucnost kraje lhostejná

kteří chtějí na základě celosvětových 
prognóz diskutovat o možnostech na-
šeho regionu, hledat příležitosti a stano-
vovat priority kraje v oblasti vzdělávání 
a rozvoje. Chci mít možnost své názory 
sdílet a porovnávat a spolupracovat na 
konkrétních změnách dle priorit. Ráda bych úročila naše zku-
šenosti s prací s významnými zaměstnavateli kraje a s dalšími 
sdruženími, která věří ve změnu cestou rozvoje potenciálu. 

Kde vidíte hlavní oblasti spolupráce?
Je pro nás důležitý každý jedinec, která ovlivňuje ostatní a tvoří 
kulturu regionu. Proto naší prioritou je pomoci mladým lidem na-
jít vlastní cestu životem. Zaměstnancům pomoci hledat life-work 
balance, aby podporovali zaměstnavatele, ale zároveň byli silný-
mi jedinci, kteří dokážou budovat vztahy v rodině a v regionu. 
Generaci seniorů chceme zapojovat do práce v oblasti spole-
čenské zodpovědnosti. Chceme se vrátit k základním hodnotám 
života a budovat toto povědomí v lidech všech věkových kate-
gorií. Pomáhat propojit generace zkušených pracovníků s lidmi, 
kteří stojí na počátku volby, kým být. Jde nám o propojování
a sdílení mezi lidmi, kteří chtějí najít své místo v životě, ve svém 
regionu. Chceme otevírat novou
dimenzi práce s lidmi.  (kap)



Dopravní sekce:
stále je ohroženo čerpání fi nancí z evropských fondů
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Úzká koordinace aktivit dopravní sekce Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje, Sdružení pro výstavbu komunikace 
I/11-I/57 a Moravskoslezského kraje má jednoznačně pozitivní 
dopad při prosazování klíčových silničních a železničních sta-
veb na území kraje, což je spojeno se zaměstnaností v našem 
regionu.

V loňském roce dopravní sekce pracovala podle schválených 
zásad a časového harmonogramu. Její dosavadní složení umož-
nilo pokračovat v činnostech zaměřených od roku 1995 na defi -
nování a prosazování regionálních priorit a koordinaci postupů 
s tím souvisejících. V případě dopravy a dopravní infrastruktury 
se jedná o konkrétní investiční projekty a kvalitní dopravní sy-
stém řešený v širších i mezinárodních souvislostech. 

V platném rozpočtu SFDI na letošní rok jsou fi nančně zabezpe-
čeny všechny klíčové dopravní stavby v západní i ve východní 
části kraje.

Dopravní sekce v rámci svých možností průběžně vyhodnocuje 
vývoj jednotlivých projektů v rámci „Memoranda o spolupráci 
při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury
v Moravskoslezském kraji“, což je projednáváno individuálně
i na úrovni krajské samosprávy.

Dopravní sekce se věnuje aktuálním tématům, zejména potřeb-
né úpravě transevropské dopravní sítě TEN-T a především aktu-
álnímu problému posuzování dopadů staveb na životní prostředí
– EIA –, kdy je ohroženo čerpání fi nančních prostředků z fondů 
EU ve výši 90 miliard korun. Dopravní sekce ve spolupráci s Mo-
ravskoslezským krajem a Sdružením pro výstavbu komunikace 
I/11-I/57 zmíněný problém intenzivně řeší. V této záležitosti byly 
uskutečněny následující kroky:
1. Zastupitelstvo kraje přijalo dne 17. prosince 2015 usnesení 
 ve věci EIA.
2. Byl odeslán společný dopis Sdružení pro výstavbu komuni-
 kace I/11-I/57 a Moravskoslezského kraje ve věci EIA před-
 sedovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi.

3. Na základě impulzu dopravní sekce se k této iniciativě připojil
 zmocněnec vlády a v této záležitosti písemně informoval
 předsedu vlády svým dopisem ze dne 21. ledna  2016.
4. Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 ve spolupráci 
 s krajem a dopravní sekcí v této věci komunikuje s moravsko-
 slezskými poslanci (přijato usnesení na půdě hospodářského
 výboru sněmovny) a všemi poslanci Evropského parlamentu.
5. V rámci pracovní skupiny Ministerstva dopravy ČR bylo poža-
 dováno problematiku EIA s Evropskou komisí vyřešit, byly 
 předloženy konkrétní návrhy, došlo k připomínkování podkla-
 dových materiálů pro další jednání s EK dne 19. února 2016.
6. Dopravní sekce, Moravskoslezský kraj a Sdružení pro výstavbu
 komunikace I/11-I/57 získávají průběžně informace o jednání
 resortů ministerstva životního prostředí, ministerstva pro 
 místní rozvoj a ministerstva dopravy v Bruselu.

Z konkrétních investičních akcí dopravní sekce také věnuje po-
zornost například urychlení modernizace železničního uzlu Ost-
rava, silničním obchvatům velkých měst a železničnímu napoje-
ní rozvojových oblastí. 

Členové dopravní sekce se intenzivně připravovali a 11. února 
letošního roku se zúčastnili zasedání pracovní skupiny k dálnici 
D47 (D1), PZ Nošovice a staveb „Slezského kříže“ na Minister-
stvu dopravy ČR. Podkladové materiály pro toto jednání byly
aktivně připomínkovány a došlo k jejich akceptaci.

Členové sekce doporučí vhodná témata pro nadcházející jubilej-
ní 20. ročník mezinárodní konference TRANSPORT 2016.

Dopravní sekce a její partneři se budou nadále věnovat proble-
matice prosazování priorit kraje do fi nancování dopravní infra-
struktury v souvislosti s přípravou rozpočtu SFDI na rok 2017. 

Miroslav Bezděk, předseda dopravní sekce 
Miroslav Fabian, odborný konzultant dopravní sekce 
Martin Dostál, tajemník dopravní sekce

reprezentuje skupinu renomovaných českých a nadnárodních 
fi rem poskytujících servis pro investory na českém trhu i při ex-
portu do zahraničí. 

Vznikla unikátní
investiční příručka 
k 20. výročí AFI
U příležitosti 20. výročí zahájení svého působení v České
republice vydalo Sdružení pro zahraniční investice – AFI – unikátní
publikaci pro přicházející i stávající investory v České republice. 

AFI (www.afi .cz) je nevládní nezisková organizace pro podporu 
přímých zahraničních investic, rozvoj českého podnikatelského 
prostředí, export investic a investičních služeb a spolupráci mezi 
fi rmami a výzkumnou sférou. Od svého založení v roce 1996 AFI 
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Ladislav Glogar:
Moravskoslezský automobilový klastr
má dnes třikrát více členů
než při svém založení

Jak se vyvíjela členská základ-
na? Kolik má klastr v součas-
nosti členů? 
V členské základně jsme si vy-
tyčili jako úkol rozvoj klastru ne-
jen v počtu fi rem, ale i vzdělá-
vacích a výzkumně vývojových 
organizací. K našim členům 
proto patří také pět  středních škol se svými učilišti a pět technic-
kých univerzit. Uvedená skladba členské základny nám umož-
ňuje se zaměřit na prohlubování spolupráce škol a fi rem, tvořit 
řetězce a řešit výzkumně vývojové projekty s efektem zejména 
pro malé a střední podniky.

Proč se stát členem klastru, co členství zájemcům přinese? 
Klastr je dobrovolné sdružení, do kterého vstupují společnosti, 
protože to pro ně má smysl. A to je zejména z pohledu poskyto-
vání informací a kontaktů na další členy spolku, na autoprůmysl, 
region a takové organizace jako Hospodářská komora a další. 
Členství je také možností rozvoje spolupráce formou aktivní 
účasti v týmech na projektech programů, jako jsou Lidské zdro-
je, Vývoj a zkušebnictví a Obchodní vztahy. Spolupráce je také 
možná v oblasti podpory a zajištění společných projektů, ve vy-
užití laboratoří klastru jak pro výzkum a vývoj, tak například pro 
měření ergonomické zátěže. 

Členové mají také například možnost zvyšovat odbornou úroveň 
svých pracovníků účastí na akcích tzv. Centra expertů.

Důkazem efektu členství v klastru je dobrovolný nárůst členské 
základny z 22 členů při založení klastru na dnešních 70 členů. 

Karin Pelikánová

zvem „The present and future of the building permit pro-
cess“. Článek je umístěn v kapitole „Handle the permit and 
construction processes“ na straně 78. V elektronické podo-
bě je publikace dostupná na https://issuu.com/afi .cz/docs/gui-
debook_afi _fi nal.

Za účelem získání bližších informací o publikaci a jejím obsahu 
je možné rovněž kontaktovat přímo Martina Zuštíka na e-mailové
adrese: martin.zustik@technoprojekt.cz
nebo na tel. čísle: +420 602 712 930.

Eva Schwarzová

Moravskoslezský automobilový klastr vznikl před deseti lety a 
zakládalo ho dvacet dva členů, dnes jich sdružuje 70, uvádí 
v rozhovoru výkonný ředitel klastru Ladislav Glogar. 

Proč a s jakými cíli jste klastr zakládali?
Moravskoslezský kraj byl a stále více je regionem, kde automobi-
lový průmysl hraje velmi významnou roli, i když se o tom mnohdy 
moc nemluví. Kromě fi nálního výrobce nákladních automobilů 
– společnosti Tatra –, zde byla soustředěna řada výrobců kom-
ponentů pro automobilový průmysl, a to nejen v rámci bývalého 
Československa. Zmínit je třeba například Autopal Nový Jičín, 
Brano Hradec nad Moravicí, Autokola Ostrava a mnoho dalších. 
Transformace po roce 1990 vedly jak ke strukturálním změnám, 
poklesu produkce nákladních automobilů Tatra, tak k dalšímu 
prudkému rozvoji tohoto odvětví v oblasti výroby komponentů.
K tomu se přidal později vstup automobilky Hyundai a jejích 
korejských dodavatelů.

Dnes je možné říci, že automobilový průmysl v přímé linii (auto-
mobilky plus jejich přímí dodavatelé) zaměstnává v našem re-
gionu více než jak třicet tisíc pracovníků. Z toho více než 1500 
pracovníků pracuje ve výzkumu a vývoji. Jsou zde celosvětová 
centra výzkumu a vývoje. 

Tímto procesem  byla a je vytvořena jedinečná báze  pro ustave-
ní automobilového klastru – organizace, která si klade za cíl pro-
hloubit spolupráci mezi jednotlivými fi rmami zejména v oblas-
tech, kde mají společné zájmy. Jejím cílem je podpořit zapojení 
a rozvoj malého a středního podnikání do řetězců a síti v oblasti 
automotive. A to nejen coby dodavatelů dílů, ale i technologií. 
Má podpořit spolupráci  škol, středních  a vysokých, s fi rmami, 
posílit pozici automotive jako celku v regionu a pomáhat vytvářet 
prostředí, které bude pro automotive příznivé. 

To tvoří základní poslání automobilového klastru. Tato myšlenka 
stála u zrodu klastru, to je naším posláním i po deseti letech.

Publikace je unikátní nejen rozsahem témat a jejich detailním 
zpracováním, ale také tím, že provází stávající i potenciální inves-
tory českým investičním prostředím „od A do Z“, a poskytuje tak 
komplexní přehled o procesu investování v naší zemi. Unikátní je 
rovněž z hlediska spektra autorů, kdy se díky AFI v jedné publi-
kaci spojili zástupci většiny druhů služeb, které investoři v České 
republice využívají. 

Martin Zuštík je vedoucí Sekce pro umísťování investic
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a působí
rovněž jako člen řídícího výboru AFI, jako statutární ředitel spo-
lečnosti Technoprojekt přispěl do publikace článkem pod ná-
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Kraj, Komora a Sdružení
budou dále spolupracovat

Mezi deseti hlavními oblastmi spolupráce jsou zlepšování inves-
tičního a podnikatelského prostředí a podpora zaměstnanosti, 
zejména prostřednictvím Moravskoslezského paktu zaměstna-
nosti. „V prosinci minulého roku jsme podepsali Novou dohodu 
o partnerství  MSPaktu na léta 2016 až 2023, kterou kromě sig-
natářů memoranda potvrdili také představitelé Svazu průmyslu a 
dopravy ČR, Úřadu práce ČR, Regionální rady odborových sva-
zů ČMKOS Moravskoslezského kraje a vládní zmocněnec pro 
Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj,“ připomněl Radúz 
Mácha. Pokračovat bude spolupráce signatářů memoranda 
také v rozvoji dopravní infrastruktury a logistiky, zlepšování život-
ního prostředí, podpory vědy, výzkumu a inovací a efektivního 
využívání dotačních titulů pro realizaci strategických priorit kra-
je. „Jako klíčové téma vidíme podporu vzdělávání se zřetelem na 
budoucí potřeby vyváženého rozvoje kraje. Aktivně se hlásíme 
rovněž k tématům vzájemné spolupráce při tvorbě strategických 
dokumentů Moravskoslezského kraje, rozvoji mezinárodní spo-
lupráce a podpoře pozitivního vnímání a objektivního mediální-
ho obrazu kraje,“ dodal ředitel.       (kap)

Představitelé Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské 
komory Moravskoslezského kraje a Sdružení pro rozvoj Morav-
skoslezského kraje stvrdí slavnostními podpisy 12. dubna letoš-
ního roku Memorandum o spolupráci. Pevné partnerství těchto 
tří zmíněných subjektů tak dále pokračuje. Jejich zástupci se 
na tom dohodli už v prosinci minulého roku, kdy vyhodnotili do-
savadní Memorandum o spolupráci z roku 2013 a konstatovali, 
že spolupráce přispívá k rozvoji kraje a má řadu konkrétních vý-
sledků.

„Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským 
krajem, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského 
kraje a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z června 
roku 2013 defi novalo konkrétní klíčová témata vzájemné spolu-
práce a zavázalo signatáře koordinovaně spolupracovat v těchto 
oblastech. Loni v prosinci jsme memorandum na společném za-
sedání vyhodnotili, témata jsme aktualizovali a vyjádřili společ-
nou vůli k další budoucí spolupráci,“ popsal ředitel Sdružení pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje Radúz Mácha.

Opět ožily regionální spoje
na česko-polské hranici
Na dlouhých sedm let osiřela trať pro osobní dopravu mezi dvoj-
městím Český Těšín a Cieszyn a čtyři roky byla bez regionální 
dopravy i spojnice mezi přechodovou stanicí Bohumín a pol-
skými Chałupkami. To vše už od prosince loňského roku patří 
minulosti, neboť český národní dopravce – České dráhy –, který 
je členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, pode-
psal se společností Koleje Śląskie (Slezské železnice) se sídlem
v Katovicích smlouvu na znovuobnovení provozu na obou trasách. 
Duší celého projektu se stal ředitel ostravského regionálního ob-
chodního centra ČD Miroslav Klich. Podle jeho slov šlo o nároč-
nou agendu už z toho důvodu, že Slezské železnice jsou privátní 
fi rmou a České dráhy do této chvíle byly zvyklé vyjednávat v Pol-
sku jen s tamními národními dopravci. V současné době jsou 
trasovány vlaky z Bohumína do Katovic přes Ratiboř nebo dru-
hou trasou přes Rybnik a současně vlaky z Frýdku-Místku přes 
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Český Těšín do polského Cieszyna. U všech vlaků je v rámci 
možností v pohraničních přechodových stanicích zabezpečena 
návaznost na vnitrostátní spoje.

Doprava na regionálních spojích by měla být zabezpečena čtyř-
mi páry vlaků denně z Bohumína směrem do Katovic a naopak 
šesti páry vlaků denně z Frýdku-Místku do Cieszyna. Jízdenky 
pro cestující mají stát mezi pohraničními body buď 16 Kč, nebo 
naopak dva polské zloté. „Navíc se nám podařilo dojednat, že 
polští cestující budou moci na své zlevněné jízdenky Slezských 
železnic (celodenní a skupinové ) jezdit na území Moravskoslez-
ského kraje všemi spoji Českých drah a naopak čeští zákazní-
ci s výhodnými jízdenkami rovněž (celodenními a skupinovými 
plus Polsko) budou moci použít spoje společnosti Koleje Śląskie 
ve Slezském vojvodství. Určitě to bude výhodné nejen při ces-
tách za nákupy, ale třeba i na výlety,“ doplnil Miroslav Klich. 
(kap)

B Ř E Z E N  2 016  |  T É M A  |  R E S T R U K T U R A L I Z A C E  K R A J E



Generální ředitel společnosti Tieto Czech Petr Lukasík: 

Jsme rádi, když můžeme spojovat síly
s významnými partnery

Jaké benefi ty nabízí fi rma 
svým zaměstnancům? Jak si 
vychováváte zaměstnance?
Lidé u nás pracují ne kvůli 
benefi tům, ale kvůli náplni 
práce, prostředí a fi remní 
kultuře. Její součástí je vy-
soká transparentnost a po-
skytnutí různých možností 
dle uvážení a volby našich 
zaměstnanců. Měli zájem 
kupříkladu o vzdělávání 
nebo sport. Proto pořádáme desítky odborných školení a orga-
nizujeme interní konference a přednášky s mezinárodně uzná-
vanými mluvčími. Podporujeme taky jejich sportovní aktivity od 
badmintonu přes futsal a fl orbal až po amatérskou hokejovou 
ligu. Součástí naší kultury je i snaha o vyváženost mezi pracov-
ním a soukromým životem. Počínaje možností práce z domova a 
konče společenskými akcemi pro zaměstnance a jejich rodinné 
příslušníky.
 
Firma již dostala řadu ocenění, jedním z nich bylo na konci minu-
lého roku také například to za přínos k rozvoji Moravskoslezské-
ho kraje. Co pro vedení společnosti takové ocenění znamená?
Z každého takového ocenění máme samozřejmě radost a velmi 
si jej vážíme. Vnímáme to jako jakési potvrzení našeho úsilí být 
nedílnou součástí regionu, ve kterém působíme. Jsme rádi, když 
můžeme spojovat síly s významnými partnery – ať už to je město,
kraj, fi rmy, školy či zajímavé projekty – a společně vytvářet příle-
žitosti a perspektivy pro lidi a jejich budoucnost.
 
Co významného letos fi rma chystá? Jaké jsou její plány v Morav-
skoslezském kraji v nejbližších letech?
Chceme být především co nejblíže k našim zákazníkům. Mít
v Ostravě pracovníky v zodpovědných rolích, kteří mají nejen 
technologické znalosti, ale chápou i princip a podstatu podni-
kání našich zákazníků. Samozřejmě posilujeme i kompetence
v dnešních trendových oblastech, jakými jsou například internet 
věcí či analýzy dat.                                                       Karin Pelikánová

Také letos se fi rma Tieto Czech zařadila podle studentů k pětici 
nejžádanějších IT zaměstnavatelů v Česku. Čím si to vysvětlujete?
Řekl bych, že práce v naší společnosti odpovídá prioritám dneš-
ních mladých lidí. Jak vyplynulo z dotazníku, je pro ně klíčová 
pracovní náplň a fi remní kultura. Tyto atributy u nás v Tieto 
Czech splňujeme a navíc je naše společnost velice neformální 
a mladá, což je pro absolventy rovněž lákavé. Máme řadu pozic 
od technických specialistů až po role manažerů, kteří vedou glo-
bální týmy. Naše severská kultura, kterou jsme přejali od fi nské 
mateřské společnosti, je založena na důvěře a otevřenosti.
 
Máte problémy při hledání nových zaměstnanců s nedostatkem 
kvalifi kovaných lidí?
Naše společnost má v Ostravě přes dva tisíce zaměstnanců a 
každoročně nabíráme přibližně dvě stě nových lidí. Takže sa-
mozřejmě musíme jít našim budoucím zaměstnancům naproti 
a aktivně vyhledávat talenty. Jezdíme na odborné konference 
a využíváme sociální média, především profesní síť LinkedIn, 
abychom byli s odborníky a specialisty nejen v České republi-
ce neustále v kontaktu. Spolupracujeme také s univerzitami a 
středními školami, tím pádem jsme studentům blízko už během 
jejich studia.

Obecně platí, že IT je doménou mužů, kolik procent zaměstnan-
ců ve vaší společnosti tvoří ženy? A na jakých pozicích pracují?
V současné době tvoří ženy 15 procent našich zaměstnanců, ale 
jejich podíl se postupně zvyšuje. Kromě vyloženě technických 
rolí, jako jsou programátorky nebo testerky, nabízíme ženám
i práci na pozicích více založených na komunikaci a koordinaci, 
jako jsou kupříkladu projektové manažerky nebo specialistky na 
klientském oddělení. Dlouhodobě se snažíme ženy podporovat 
a motivovat je, aby se technologií nebály a věnovaly se perspek-
tivnímu oboru IT. Jsme proto partnerem několika IT workshopů, 
kde se ženy různého věku a povolání učí programovat. Právě 
teď u nás v Tieto Czech probíhá kurz zaměřený na programo-
vací jazyk Java s názvem Geek Girls Carrots. Programovat se
u nás učí třeba studentka češtiny, provozní kina nebo maminka 
na mateřské dovolené, která vystudovala ekonomii.   
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Do České republiky přišla společnost Tieto v roce 2001 
a v roce 2004 otevřela své softwarové centrum v Ostravě.
S více než 2000 zaměstnanci je jedním z největších 
zaměstnavatelů v oblasti IT služeb v České republice
a největším v Moravskoslezském kraji. Mateřská
společnost Tieto, která byla založena v roce 1968, sídlí
v Helsinkách a je největším dodavatelem IT služeb
pro soukromý i veřejný sektor ve Skandinávii.  
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Klíčové aktivity v roce 2016

QUO Vadis MSK očima mladých – Vize rozvoje MS kraje v horizontu roku 2030
Cyklus putovních diskusních brainstormingových
kulatých stolů s mladými lidmi ve vybraných regionech kraje

Odpady 21
20. 4. 2016. Odborná konference zaměřená na aktuální
otázky v oblasti odpadového hospodářství

Oderské fórum
25. 5. 2016. Česko-polská diskusní platforma ke společnému
prosazování prodloužení splavnosti Odry od polského
Kędzierzyna-Koźle až na území MS kraje

Byznys dny Euroasijského ekonomického svazu
7. – 8. 6. 2016. Podpora navazování podnikatelských
a obchodních kontaktů a spolupráce s členskými zeměmi EAES

Kongres starostů a primátorů
9. 6. 2016. Každoroční pracovní setkání starostů
MS kraje k aktuálním otázkám obecní samosprávy

TRANSPORT 2016
14. 9. 2016. Mezinárodní konference k rozvoji dopravní
infrastruktury napojující náš kraj na hlavní evropskou síť

IFO – Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje
20. 9. 2016. Diskusní fórum zaměřené na odstraňování
bariér rozvoje malých a středních podniků

Podpora exportu subjektům MS kraje
Září 2016. Setkání s obchodními rady a zástupci agentury
CzechTrade z významných exportních teritorií

Fórum „Průmysl 4.0“
Září 2016. Konference zaměřená na nové procesy a trendy 4. průmyslové revoluce
a jejich vliv na tvář ekonomiky, změny na trhu práce a způsob života

Průmyslová krajina
Listopad 2016. Diskusní setkání ke komplexnímu
řešení krajiny ovlivněné průmyslovou činností

Region pro sebe
Prosinec 2016. Vánoční společenský galavečer pro
členy Sdružení s předáním ocenění Za přínos k rozvoji MS kraje

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
Strategické partnerství na podporu zaměstnanosti
a vzdělávání v MS kraji


