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Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajská 
hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Svaz 
průmyslu a dopravy ČR a Moravskoslezský kraj pode-
psaly na konci minulého roku Memorandum o vzájem-
né spolupráci. „Dohoda má smysl. Spolupráce bude 

fungovat a přinese výsledky,“ je přesvědčen ředitel 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Radúz 
Mácha. Stejně vnímají koordinovanou spolupráci další 
signatáři dokumentu.
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Spolupráce v rámci 
Memoranda má smysl 
a přinese konkrétní výsledky,

shodují se signatáři dokumentu 
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Prezident Pavel Bartoš: Jarní zamyšlení

tyto řádky píšu v době, kdy alespoň podle kalendáře se neza-
držitelně blíží toužebně očekávaný první jarní den. Bohužel 
počasí to nějak nechce brát na zřetel, celý týden má stále mrz-
nout, asi to nebude proklamované globální oteplování, ale jen 
klimatické změny.
ano, pod rouškou „záchrany klimatu“ vymýšlíme všechno 
možné, zpravidla i nemožné, dokonce když je to třeba, jsou 
zpochybňovány i fyzikální a přírodní zákony.
Schválně používám množné číslo, jelikož jsem si plně vědom, 
že většina těchto „záchranných opatření“ přichází z „mozko-
vého centra EU“, ale je to i naše centrum, a proto, stejně jako 
ostatní země EU, neseme za něj plnou zodpovědnost.
jsem plně přesvědčen, že politická reprezentace České 
republiky by měla být v EU mnohem aktivnější a tvořivější. 
Zvažujeme-li některá přijímaná opatření EU, neposuzujme 
je tím naším „který vůl to vymyslel“, ale hledejme i v na první 
pohled „hloupých“ opatřeních to pozitivní, co dokážeme pře-
tavit v příležitosti a v posílení konkurenceschopnosti a bezpeč-
nosti České republiky.
celý život se v podstatě zabývám těžbou uhlí a energetikou. 
je pravda, že představit si bezuhlíkovou energetiku s vysokou 
účinností je velmi problematické, až nemožné.
Pokusme se ale představit si nízkouhlíkovou energetiku 
s vysokou účinností jak při výrobě, tak při přenosu, tak při její 
spotřebě.
je obecně známo, že izrael je země, která svým velmi důsled-
nými přístupem prakticky ke každé kapce vody dokázala vytvo-
řit systém, který spolehlivě pokrývá vodou nejen občanský, 
ale i hospodářský systém, včetně zemědělství. vše je krásně 
popsáno v knize „Budiž voda“, která je praktickou systémovou 
„učebnicí“ pro hospodaření s vodou na příkladu izraele. auto-
rem knihy je Seth M. Siegel. 
Popisované principy hospodaření s vodou se dají zevšeobec-

nit, zejména na hospodaření s energiemi a surovinami. U nás 
jsou mnohdy v energetice a zejména v teplárenství provozo-
vány systémy založené v době intenzivního plánovitého hospo-
dářství, kdy skutečné hospodaření, úspory, efektivita a další 
pojmy byly zcela cizí.
Dovolím si uvést několik příkladů špatného hospodaření 
s teplem ve městě ostravě. centrum města je stále vytápěno 
vysoce ztrátovými parními rozvody tepla, přitom pod městem 
byly vybudovány v devadesátých letech podzemní kolektory, 
ve kterých ale nejsou rozvody tepla. Nabízí se efektivní řešení: 
postupně instalovat nové horkovodní nebo teplovodní rozvody 
umístěné v kolektorech, které postupně nahradí parní rozvody. 
Druhou nehospodárností je vypouštění tisíce kubíků důlní vody 
teplé asi 27 °c z Dolu jeremenko bez užitku do řeky ostravice. 
je prakticky dokázáno, že toto teplo pomocí tepelných čerpa-
del je možno efektivně využít pro vytápění objektů a pro ohřev 
teplé užitkové vody.
Systémová a nepochopitelná chyba je, že na jedné straně 
ostravy existuje využitelné „odpadní“ technologické teplo, a na 
druhém konci města je totéž teplo vyráběno zbytečným spalo-
váním uhlí, nově i pálením zemního plynu. 
Nehorázným a dlouholetým plýtváním energetickými suro-
vinami je skládkování směsných komunálních odpadů 
o výhřevnosti zhruba 10 až 12 Mj/kg, což je na úrovni méně 
kvalitního hnědého uhlí.
Podobných případů nelogické nehospodárnosti dokážeme na-
jít v našem kraji celou řadu. Nemusím zdůrazňovat, že efektivní 
využívání energií a energetických zdrojů má i zásadní vliv na 
čistotu ovzduší.
vyjmenoval jsem jen několik nehospodárností, které si klade 
mimo jiné cíle odstranit takzvaný Zimní balíček EU k energe-
tice. Pokud se na uvedené opatření EU podíváme z pohledu 
těchto skutečností, pak vidíme potřebnost a prospěšnost toto 
realizovat.
Druhou poznámku si dovolím uvést k různým vykladačům 
budoucnosti v oblasti vzdělávání. Nedávno jsem četl úvahu 
jednoho z nich, jak horoval proti obnově získávání manuálních 
dovedností žáků základních škol ve školních dílnách, zahra-
dách a kuchyních s odůvodněním, že tyto dovednosti nebude 
zapotřebí, vše nahradí průmysl 4.0. jmenovaný vykladač 
budoucnosti si neuvědomil, že tyto dovednosti (spolu napří-
klad s tělesnou zdatností) tvoří součást základních kompetencí 
žáků získaných na základních školách. Nejedná se přece jen 
o průpravu pro řemeslné vzdělávání, ale je to i průprava pro 
praktický život člověka, pro jeho schopnosti se orientovat i ve 
složitých a kritických situacích, které každého mohou jednou 
potkat.
v neposlední řadě se domnívám, že důležitost manuálních 
dovedností je nezbytná například i pro studium lékařských 
oborů, včetně zubních. Přece chceme mít schopné orto-
pedy, jako byli seriáloví doktoři Sova, Blažej, Čeňková, nikoliv 
neschopné lékaře typu cvach, který škodil i na ministerstvu. 
omlouvám se za poněkud širší pojednání o některých součas-
ných, a přitom zásadních problémech. Možná že vše se dalo 
shrnout do toho lidského a dobře známého „selského rozumu“ 
spolu s odvahou rozhodovat, řídit a přijímat odpovědnost.

Pavel Bartoš
prezident Sdružení

Pavel Bartoš
prezident Sdružení
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Memorandum vychází ze dvou strategických materiálů roz-
voje kraje: koaličního programu „vize 2024 – Nová energie pro 
Moravskoslezský kraj“ a programu Restart – Strategie hos-
podářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého 
a Karlovarského kraje. Původně třístranná dohoda z dubna 
2016 se rozšířila o nového aktéra – Svaz průmyslu a dopravy 
ČR. „Naším přirozeným partnerem je také samozřejmě zmoc-
něnec vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj 
– Jiří Cienciala,“ uvedl ředitel Sdružení Radúz Mácha. 
Signatáři v Memorandu deklarují, že budou vyvíjet společné 
aktivity, které budou směřovat k úspěšnému dokončení hos-
podářské transformace regionu. „Uzavření tohoto Memoranda 
vytváří prostor pro rozvíjení a upevňování vzájemného part-
nerství, komunikace, spolupráce a spojování úsilí, které pove-
dou k realizaci rozvojových aktivit a naplňování cílů a priorit 
Moravskoslezského kraje. cílem Memoranda je také vytvořit 
fungující síť spolupracujících a vzájemně provázaných organi-
zací ve vazbě na naplňování vizí kraje. Spolupráce a vzájemná 
podpora se týkají priorit a cílů, které jsou vymezeny roky 2017 
až 2020 v Koaličním programu Moravskoslezského kraje a ve 

Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, 
Ústeckého a Karlovarského kraje,“ stojí v Memorandu. 
Dokument o vzájemné spolupráci určuje také konkrétní klíčová 
témata vzájemné spolupráce a zavazuje signatáře koordino-
vaně spolupracovat zejména v oblastech podnikání, zaměst-
nanosti, vzdělávání, životního prostředí, dopravní a technické 
infrastruktury i rozvoje veřejné správy. to má přispět ke zlep-
šení podmínek pro rozvoj podnikání a podnikavosti, ke zvý-
šení ekonomické výkonnosti, k rozvoji řízení kvality vzdělávání 
a jeho propojování s praxí, ke zlepšení ovzduší v kraji i k napl-
ňování plánů odpadového hospodářství Moravskoslezského 
kraje v letech 2016–2026 a v neposlední řadě také k posílení 
propojení, dostupnosti a dopravní obslužnosti regionu. 
Signatáři tak budou spolupracovat při přípravě společných 
stanovisek ke strategickým rozvojovým potřebám a záměrům 
regionu a k právním předpisům, které ovlivňují rozvoj kraje. 
Společně budou také hledat doporučení k řešení problémů 
a k využití příležitostí. Budou vzájemně koordinovat dohodnuté 
aktivity a akce. Členové jednotlivých organizací budou pomá-
hat při přípravě strategických programů a projektů ve spolu-
práci s Moravskoslezským krajem.
(kap)

Pokračování ze strany 1

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského 
kraje 
Podpisem Memoranda jsme oficiálně stvrdili 
fakt, že jsme soudržní, že dokážeme formulovat 
konkrétní potřeby regionu a společně hledat 
řešení, že chceme naši konstruktivní spolupráci 
pozvednout na vyšší úroveň a ještě lépe koor-
dinovat aktivity v jednotlivých oblastech regio-

nálního rozvoje, tak aby to vedlo k prosperitě kraje. to znamená 
zkvalitnění životního prostředí, zlepšování investičního prostředí, 
podnikatelské atmosféry a pozitivního vnímání kraje, podporu 
zaměstnanosti, rozvoj dopravní infrastruktury, chytrých tech-
nologií, které šetří lidem čas a peníze, a samozřejmě zvyšování 
kvality vzdělávání a jeho větší propojování s praxí. jsem rád, že 
začala aktivně působit pracovní skupina k duálnímu vzdělávání 
za účasti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, a začal 
se tak realizovat pilotní projekt v této oblasti.

Jan Březina, předseda představenstva Krajské 
hospodářské komory Moravskoslezského kraje
Z mého pohledu je podpis Memoranda logic-
kým vyústěním dlouhodobé spolupráce vedení 
našeho kraje s našimi organizacemi. je signá-
lem, že v této spolupráci chceme nejen pokra-
čovat i nadále, ale chceme ji i pozvednout na 
ještě vyšší úroveň. Dokladem toho je zapojení 

Svazu průmyslu a dopravy ČR, se kterým máme na regionální 
úrovni výbornou spolupráci.
cíle jsme si stanovili, jen musíme při jejich realizaci dbát i na 
vzájemnou koordinaci. to z jednoho prostého důvodu – něko-
lik stejných či obdobných akcí na jedno téma nemá pro naše 
podnikatele smysl.

Petr Holica, regionální manažer, Svaz prů-
myslu a dopravy ČR
Myslím, že síla všech klíčových institucí 
v Moravskoslezském kraji spočívá v tom, že 
umíme odložit dresy svých organizací a řešit 
věci společně. toto Memorandum formali-
zuje kolegiální vztahy, které zde dlouhodobě 
máme. očekávám, že díky Memorandu 

budeme všichni při obhajobě regionálních zájmů více slyšet 
a budou se nám snadněji dotahovat úkoly, které před námi 
jsou. jsem rád, že první výsledky se již dostavují například 
v podobě blížící se realizace pilotního projektu duálního vzdě-
lávání v našem regionu.

Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje
v textu Memoranda jsme deklarovali, že naše 
úsilí a vzájemná koordinace budou vycházet 
ze dvou klíčových strategických materiálů 
rozvoje Moravskoslezského kraje: „vize 2024 
– Nová energie pro Moravskoslezský kraj“ 
a programu Restart – Strategie hospodářské 

restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovar-
ského kraje. tyto dokumenty musí být pro pětici klíčových 
hráčů v regionu rozhodujícím kormidlem, kudy budeme kraj 
směřovat. Sdružení se k tomu aktivně a konstruktivně hlásí. 
jsem přesvědčen, že spolupráce bude fungovat, má smysl 
a přinese výsledky. vždy přece platilo, že když se komunikuje 
a spojí se úsilí společným směrem, vznikne větší síla a silnější 
tah na branku, než když každý postupuje individualisticky 
sám. 
(kap)

Co očekáváte od dohody v rámci 
Memoranda o vzájemné spolupráci, 
které bylo podepsáno loni v prosinci?
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ve funkci jste čtyři roky, jak byste je zhodnotil? Kam se Sdružení 
posunulo? 
Když jsem do funkce před čtyřmi lety vstupoval, vnímal jsem, že 
Sdružení je dlouhodobě významným aktivním hráčem v oblasti 
rozvoje našeho regionu, a cítil jsem svou zodpovědnost za jeho 
další posun. Skočil jsem do práce rovnýma nohama a se zápa-
lem sobě vlastním. Myslím si, že jsem dal práci ve Sdružení 
trochu více prakticismu. Nemám rád, když se věci dělají pouze 
formálně. jsem pragmatik a vždycky jsem měl snahu pracovat 
tak, aby se věci nedělaly pouze s cílem, že se podepíší memo-
randa, ale aby se spolupráce mezi různými subjekty v regionu 
odehrávala na konkrétních tématech, která mají zcela konkrétní 
přínosy i konkrétní přidanou hodnotu. abychom s jednotlivými 
aktéry rozvoje regionu komunikovali, koordinovali své snahy při 
řešení priorit, a společně tak posunovali náš kraj kupředu.
Pokračovali jsme samozřejmě v pořádání akcí tradičních typů, 
konferencí a setkání, workshopů a mítinků, které se historicky 
organizovaly už před mým příchodem, ale dali jsme jim vždy 
aktuální a zcela praktickou náplň. Na druhé straně se zrodily 
aktivity nové, které se postupem času zaběhly. 
velmi podstatné je, že jsme začali vstupovat více do konkrét-
ních dlouhodobých rozvojových projektů. Na činnost Sdružení 
je totiž třeba nahlížet i z pohledu jejího financování. Už při mém 
příchodu bylo zřejmé, že nejsme schopni ufinancovat činnost 
Sdružení z členských příspěvků. o to víc jsme se museli snažit, 
aby některé akce, které jsme pořádali, byly finančně plusové, 
výdělečné. aktivním oslovováním zejména podnikatelských 
subjektů jsme získávali marketingová partnerství pro financo-
vání řady akcí a aktivit našeho Sdružení. Zároveň jsme hledali 
možnosti v našem cílevědomém aktivním zapojení do konkrét-
ních smysluplných projektů. Zpočátku to bylo trochu složitější, 
protože jsme vstoupili do časového intervalu, kdy jedno pro-
gramové období končilo, nové začínalo, ze starých zdrojů pro-
středky nebyly, ty nové byly ve většině případů z pohledu svého 
vyhlášení a reálně možného využití zdrojů posunuty v čase. 
takže první dva roky to bylo problematické. Nyní se nacházíme 
v situaci, kdy jsme vstoupili do několika dlouhodobých projektů 
a snažíme se aktivity Sdružení financovat zejména z tohoto 
zdroje. 

o které projekty se konkrétně jedná? 
Některé projekty již úspěšně běží, v nejbližších měsících 
budeme vstupovat do projektů dalších. Pokud jde o projekty 
v oblasti vzdělávání, mohu uvést například projekt Start pro-
fesní kariéry mladých v technických a řemeslných profesích se 
specifickým zaměřením na automobilový sektor nebo projekt 
Společná cesta k růstu, jehož plán vzdělávacích aktivit před-
pokládá proškolení zhruba dvanácti set posluchačů ve zcela 
prakticky zaměřených tematických blocích. Nastartován byl 
projekt Kompas – barometr budoucích potřeb trhu práce, 
chystáme projekt Kompetence 4.0. 
vstupujeme také do projektu trans tritia se zaměřením na 
nákladní dopravní infrastrukturu pro Evropské seskupení 
územní spolupráce tRitia, dalším projektem je odra oK, který 
je zaměřen na podporu prodloužení splavnění oderské vodní 
cesty do našeho regionu. 
Nesmím zapomenout na náš vlastní projekt Quo vadis MSK 
očima mladých, se kterým jsme začali v roce 2016 s tím, že jsme 
chtěli dát možnost mladým, nechť sami definují a představí své 
vize toho, jak by měla vypadat naše budoucnost v horizontu roku 

2030. Zpočátku to byly brain-
stormingové diskuse u kula-
tých stolů. v loňském roce 
jsme tuto aktivitu posunuli na 
vyšší úroveň. týmy mladých 
jsme propojili s odborníky z řad 
vzdělávacích firem. ti jejich 
týmy instruují a vedou projek-
tovým způsobem, aby mohly 
pracovat na konkrétních zadá-
ních a tématech. Své výstupy 
pak budou projektové týmy 
mladých prezentovat na spo-
lečném setkání, na něž chceme 
pozvat například i zástupce kraje, aby si názory mladých vyslechli. 
Nepochybně to může být zdroj inspirace. 
ještě se zmíním o našem nápadu, aktivitě School Friendly. je 
pojata jako soutěž a je určena firmám, které aktivně spolupra-
cují s jednotlivými stupni škol v našem kraji, od mateřských po 
univerzity, které příkladně propojují, sdílejí a posouvají kupředu 
vzájemnou spolupráci firem a škol, odhalují a ukazují budoucí 
rozvojové trendy, motivují, inspirují, pomáhají měnit myšlení, 
a převzaly tak díl spoluzodpovědnosti za budoucí generace. 
cílem je vyzvednout příklady dobré spolupráce a inspirovat 
ostatní k propojení světa vzdělávání se světem praxe, které 
bude směřovat k uplatnění principů duálního vzdělávání. 

Podařilo se vám tedy naplnit vize, se kterými jste do funkce 
vstupoval? 
Naplňování vizí je běh na dlouhou trať a přiznám se, cítím v sobě 
takovou tu zdravou nespokojenost. jsem člověk, který se celý 
profesní život pohyboval v konkurenčním podnikatelském pro-
středí firem, tedy v komerční a hospodářské sféře. a to mě 
samozřejmě ovlivnilo a formovalo. Nikdy jsem nepracoval ve 
státní správě, jsou mi proto cizí některé přístupy, které jsou tam 
uplatňovány. tím se samozřejmě nechci nikoho dotknout, nao-
pak. chci tím jen říct, že moje myšlení a praktické kroky jsou 
ovlivněny prostředím a zkušenostmi, kterými jsem prošel.

jaký program čeká Sdružení v letošním roce? 
Samozřejmě také letos se budou konat akce tradiční, ať už je 
to konference transport, oderské fórum, konference odpady 
21, Byznys den Euroasijské ekonomické unie, Kongres sta-
rostů Moravskoslezského kraje, fórum Kvalita-Průmysl-Společ-
nost 4.0, galavečer Region pro sebe a další. Řada aktivit bude 
zaměřena k tématu vzdělávání a jeho nezbytnému propojení 
s komerční praxí. o řadě konkrétních projektů jsem již hovořil. 
Přitom musí ale platit, že k rozhodujícím tématům rozvoje kraje 
i k práci s jednotlivými cílovými skupinami musíme přistupovat 
společně s velkými klíčovými hráči v kraji. Koneckonců právě 
proto jsme na sklonku minulého roku podepsali čtyřstranné 
Memorandum o vzájemné spolupráci, jehož aktéry jsou kromě 
našeho Sdružení rovněž Moravskoslezský kraj, Krajská hos-
podářská komora a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Naším 
týmovým spoluhráčem je rovněž úřad zmocněnce vlády pro 
Moravskoslezský kraj. Měli bychom se proto prakticky chovat 
tak, abychom klíčová a pragmaticky zvolená témata rozvoje 
kraje uchopili společně, abychom je vzájemně koordinovali, 
abychom si při jejich řešení vzájemně pomohli. 
Karin Pelikánová

Ředitel Sdružení Radúz Mácha: 
Naplňování vizí je běh na dlouhou trať
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Soutěž SCHOOL FRIENDLY pro 
firmy, které spolupracují se školami, 
pokračuje druhým ročníkem
Po úspěšném prvním ročníku vyhlásily Sdružení pro roz-
voj Moravskoslezského kraje, Krajská hospodářská komora 
Moravskoslezského kraje a Svaz průmyslu a dopravy ČR druhý 
ročník soutěže ScHool FRiENDlY. ocení v ní opět firmy 
a podniky, které příkladně spolupracují s různými typy škol 
v kraji od mateřských po vysoké a podporují je. Podmínky a kri-
téria soutěže i přihlášku najdou zájemci na webových strán-
kách – https://schoolfriendly.zombeek.cz/.
„Nápad ocenit firmy, které propojují, sdílejí a posunují dále spo-
lupráci zaměstnavatelů a škol, ukazují cestu, inspirují, motivují 
a pomáhají měnit myšlení v propojení světa škol a trhu práce, vznikl 
v sekci vzdělávání Sdružení,“ uvedl ředitel Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje Radúz Mácha s tím, že do druhého roč-
níku se zapojili také partneři, kteří v podpoře projektu vidí smysl 
a vnímají, že má význam pro celý region. Záštitu nad akcí opět 
převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav 
Folwarczny. Z řad významných zaměstnavatelů akci podpoří arce-
lorMittal, tieto, varroc lighting Systems. Svět techniky Dolní vít-
kovice, aHol střední škola a idea HUB věnovaly do soutěže ceny. 
„Po loňské zkušenosti jsme upravili kritéria soutěže, a ještě více 
chceme ocenit originalitu a jedinečnost spolupráce mezi firmami 
a školami. Dobré příklady budou jistě inspirovat i další firmy – 
a to je především smyslem celé aktivity. Chceme ukázat to, jak 

tyto dva odlišné světy dokážou společně hledat synergii a učit 
se jeden od druhého, jak si dokážou vzájemně pomáhat a budo-
vat vztahy, které jsou postaveny na konkrétních příbězích lidí, 
žáků, studentů,“ řekla Radka Šušková, vedoucí sekce vzdělávání 
Sdružení a jednatelka společnosti New Dimension, která je rov-
něž partnerem soutěže. 
v květnu se uskuteční setkání firem u kulatých stolů, kde si budou 
moci vyměnit své zkušenosti ze spolupráce a vzájemně sdílet to, 
co je pro ně přínosem. „Tady možná vzniknou nové nápady, jak 
smysluplně školám pomáhat. Těmito příběhy chceme ukázat, jak 
dobré věci se v našem regionu dají dělat,“ dodala Radka Šušková. 
Do soutěže se mohou přihlásit všechny firmy, které mají sídlo 
a podnikají v Moravskoslezském kraji a podporují některou ze 
školek, základních, středních či vysokých škol. Přihlášky se přijí-
mají nejpozději do 30. října 2018. také školy mohou samy aktivně 
doporučit firmu k nominaci do této soutěže. Firmy a podniky, které 
splní všechny podmínky a kritéria soutěže a nejvíce zaujmou orga-
nizátory, budou oceněny 
na slavnostním společen-
ském galavečeru Region 
pro sebe 3. prosince 
2018 v clarion congress 
Hotelu ostrava.  (kap, raš)

QUO VADIS MSK očima mladých 
dospěje do finále v květnu letošního roku
Projekt QUo vaDiS MSK očima mladých vyvrcholí v květnu 
letošního roku. Projekt vznikl před dvěma lety s cílem oslovit 
mladé lidi a zeptat se jich na to, co chtějí v Moravskoslezském 
kraji změnit, duchovním otcem byl ředitel Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje Radúz Mácha. 
ve velkém finále 22. května v ostravě týmy studentů z různých 
měst Moravskoslezského kraje představí své projekty předsta-
vitelům kraje, měst, partnerským firmám a také dalším mladým 
lidem, kteří by se chtěli zapojit do druhého ročníku Quo vadis. 
„Dalším cílem setkání je také najít dostatek finančních prostředků 
na realizaci projektových záměrů, a dokázat tak mladým lidem, že 
stále žijeme v regionu, kde se snaha, dobrý úmysl a pilná práce 
vyplácí,“ řekla Kristýna Pochvalitová ze společnosti New Dimen-
sion. ta se jako členská organizace Sdružení stala v roce 2016 rea-
lizátorem projektu a zorganizovala setkání u kulatých stolů, která 
proběhla celkem v osmi městech. těchto brainstormingových 
setkání se zúčastnilo více než dvě stě mladých lidí z různých koutů 
Moravskoslezského kraje a měli zde možnost vyjádřit své názory 
na dění v jednotlivých městech i celém regionu a diskutovat o nich 
s představiteli a zástupci měst i celého regionu.
v minulém roce potom projekt pokračoval tím, že se organizátoři 
pokoušeli zjistit, zda a případně jak jsou mladí lidé ochotni se 
o konkrétní změnu zasloužit. Realizace se opět ujala společnost 
New Dimension. Kristýna Pochvalitová a alžběta Butorová z New 
Dimension se v rámci projektu setkaly s velkým množstvím stu-
dentů a navštěvovaly střední školy v kraji. „Podařilo se nám najít 

více než 40 studentů, kteří byli aktivní a kreativní a zapojili se 
do projektu s návrhy na realizaci velmi konkrétních změn. vytvo-
řili jsme projektové týmy studentů, se kterými nyní pracujeme, 
pomáháme jim rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v oblas-
tech, jako jsou projektové řízení, prezentační dovednosti nebo 
komunikační standard. tyto týmy současně pracují na jednotli-
vých návrzích pro změnu,“ popsala Kristýna Pochvalitová.
Po ukončení prvního ročníku projektu Quo vadis MSK očima 
mladých v květnu připravují organizátoři ještě letos jeho pokra-
čování. „Na podzim roku 2018 bychom rádi otevřeli druhý roč-
ník tohoto projektu, a dali tak možnost dalším mladým lidem, 
aby se mohli aktivně podílet na změně našeho regionu,“ dodala 
Kristýna Pochvalitová. (kap, kip)
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Program Restart, jehož cílem je 
pomoci strukturálně znevýhodně-
ným krajům – Moravskoslezskému, 
Ústeckému a Karlovarskému –, 
je v plném proudu. Více v rozho-
voru s vládním zmocněncem Jiřím 
Ciencialou.

jak se daří naplňovat vloni v létě 
schválený první akční plán?
jsem rád, že jsou vidět první 
konkrétní kroky. Z pětaše-

desáti opatření je třicet sedm ve stadiu přípravy, dvaadvacet 
rozpracovaných a pět ve fázi finalizace. Pouze jedno se nepo-
dařilo nikam posunout. Z alokovaných šesti miliard korun pro 
rok 2017 bylo na jejich realizaci přiděleno 5,7 miliardy. Finanční 
prostředky směřovaly zejména do revitalizací brownfieldů, 
rekonstrukcí dálnic, silnic prvních tříd a železnic.

Zmínil jste brownfieldy, které jsou jedním z hlavních témat Restar-
tu. Mají města a obce vůbec zájem o jejich revitalizace?
Musím říci, že na rozdíl od první výzvy, která pro náš kraj nedo-
padla úspěšně kvůli nepříliš dobře nastaveným podmínkám, se 
do druhé výzvy města a obce přece jen zapojují. v současné 
době dojednáváme změnu podmínek, tak aby jich na dotaci 
dosáhlo co nejvíce. Formou předžádostí už projevily zájem 
například Bolatice, Klimkovice nebo Frenštát pod Radhoštěm.

Několik měst a obcí z Moravskoslezského kraje už využilo pod-
programu na demolice v sociálně vyloučených lokalitách. Můžete 
být konkrétnější?
Například v Bruntále provedli vloni v srpnu demolici dvou 
zchátralých objektů v bývalých kasárnách. obě budovy byly 
nevyužívané, vybydlené a v polorozbořeném stavu. Do nového 
dotačního programu, který je součástí Restartu, přišly z Morav-
skoslezského kraje čtyři žádosti dohromady za necelých pět 
milionů korun. o státní dotaci na demolici objektů či domů si 
požádala města Bohumín a Karviná i obce jakubčovice nad 
odrou a Dvorce. očekávám, že na těchto územích zrealizují 
zajímavé a lidem prospěšné projekty. ještě bych zdůraznil, že 
nyní se připravuje pokračování programu a nově jej bude možné 
využít i na objekty občanské vybavenosti. tato změna vzešla 
právě na základě požadavků měst a obcí. je dobře, že objevily 
Restart a začínají se do něj zapojovat stále ve větší míře.

Přejděme k jiné oblasti, během února byly vyhlášeny dvě výzvy 
určené vysokým školám, které působí na území strukturálně 
postižených krajů. Zkuste je více přiblížit.
obě směřují k rozšíření a zkvalitnění nabídky vzdělávání. Plá-
nují se do nich zapojit všechny tři vysoké školy z Moravsko-
slezského kraje. Například ostravská univerzita vybere dva 
konkrétní investiční záměry. v úvahu připadá vybudování uni-
verzitního zázemí sportu, které umožní zefektivnit výukovou 
činnost studentů pedagogické fakulty a zároveň poskytne 
zázemí pro volnočasové sportovní aktivity. ve hře je první etapa 
vzniku nové budovy sloužící studentům fakulty umění, kon-

krétně se má jednat o komorní sál, výstavní prostory a centrum 
digitálních technologií. Další možností je vybudování Simulač-
ního centra, cvičné nemocnice podporující přípravu studentů 
lékařských i nelékařských oborů na lékařské fakultě. v tomto 
případě by se jednalo o rekonstrukci stávajícího objektu pro 
výuku a jeho adaptaci na výukové prostory.

Se vzděláním souvisí i nedávno vyhlášená výzva na podporu 
výzkumu se speciální finanční alokací pro strukturálně postižené 
kraje. Konkrétně se jedná o veřejnou soutěž v programu Epsilon…
tento program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje. ve spolupráci s technologickou 
agenturou se chceme zaměřit na posuzování ekonomických 
přínosů jednotlivých projektů. Zkrátka aby měly reálný dopad 
v praxi. v první polovině letošního roku budou otevřeny další 
veřejné soutěže v programu éta, který se týká podpory apliko-
vaného společenskovědního a humanitního výzkumu. Násle-
dovat bude výzva v programu Delta, zaměřeném na podporu 
spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji 
prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných 
organizací.

v úvodu jste zmínil jediné opatření, které se nepodařilo ani rozpra-
covat. o které se jedná?
je to celkem zásadní problém, který trápí všechny tři strukturálně 
postižené kraje. týká se oprav silnic druhých a třetích tříd. i přes 
řadu našich připomínek se v rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury ČR opakovaně nenašlo slíbených pět set milionů 
korun. ale nevzdáváme se a znovu jsme toto opatření zařadili do 
aktualizovaného akčního plánu. Navíc jsme ho doplnili o rekon-
strukci mostních objektů a napojení průmyslových zón. 

Pojďme tedy k aktualizovanému akčnímu plánu. jaké novinky do 
něj byly zařazeny?
je třeba zdůraznit, že při jeho sestavování jsme vycházeli z pod-
nětů odborné i laické veřejnosti. celkem do něj bylo vybráno 
pětadvacet, v drtivé většině nadregionálních opatření. Novinek 
je několik, zmíním jen některé. v oblasti podnikání a inovací je 
novinkou program na podporu rozvoje podnikatelských aktivit 
prostřednictvím investic do nemovitého majetku. jeho smys-
lem je usnadnit malým a středním podnikatelům modernizaci 
zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění 
podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení 
novými budovami pro podnikání. Nové opatření je zaměřeno 
na zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu. Připra-
vili jsme nový program na podporu specifických brownfieldů, 
konkrétně velkých nevyužívaných nemovitostí, na které nejdou 
čerpat prostředky ze stávajících výzev. 

Důležitou součástí Restartu jsou lidské zdroje. jsou nějaké novin-
ky i v této oblasti?
Zařadili jsme opatření na rozvoj multislužbových center dal-
šího vzdělávání. vyhlášení specifické výzvy pro strukturálně 
postižené kraje z programu iRoP bychom chtěli dosáhnout 
na obnovu a rozvoj materiálně-technického zázemí základních 
a středních škol. Dalšími tématy jsou podpora integrace dlou-

Je dobře, že města a obce objevily 
Restart a začínají se do něj zapojovat, 
říká vládní zmocněnec jiří cienciala
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Odborným vzděláváním ke zvýšení 
konkurenceschopnosti firem v kraji

jedním z nejrozsáhlejších projektů, které Krajská hospodářská 
komora Moravskoslezského kraje dosud realizovala, je projekt 
vzdělávání firem, díky němuž mohlo být od začátku loňského 
dubna podpořeno celkem 35 členských firem.
cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměst-
nanců členských firem Krajské hospodářské komory Morav-
skoslezského kraje, a zajistit tak soulad jejich kvalifikací 
a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. 
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR v rámci operačního programu Zaměstnanost. 
Reg. č. projektu: cZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005893.
Pro zvýšení konkurenceschopnosti byl pečlivě připraven roz-
sáhlý balíček odborných školení, jehož realizací si zaměst-
nanci členských firem zvyšují svou kvalifikaci a rozšiřují 
znalosti a dovednosti upotřebitelné v praxi, tak aby jejich 
práce byla co nejefektivnější. o prospěšnosti těchto akcí 
svědčí i fakt, že na začátku roku 2018 projevili zájem o účast 
na aktivitách projektu rovněž další členové komory, a přibylo 
tak pět nově zapojených firem.
obsah kurzů je různorodý: od výuky cizího jazyka přes 
vedení a koučink zaměstnanců, obchodní jednání, zvyšování 
efektivity procesů, novinky v daních a účetnictví po kurzy 
Microsoft office, kurzy svařování a obsluhy cNc obráběcích 
strojů a další. v rámci projektu Komora nabízí 120 různých 
kurzů. Projekt běží od dubna loňského roku a bude ukončen 
v březnu 2020. v roce 2018 Komora plánuje zorganizovat 
zhruba 100 kurzů. Účastníci získají po proškolení a splnění 

předem stanovených podmínek potvrzení či osvědčení 
o absolvování.
S velkým ohlasem se setkávají kurzy z oblasti it dovedností, 
manažerské kurzy či kurzy z oblasti novinek účetnictví a práva. 
Možnosti zdokonalovat své kompetence v průběhu trvání pro-
jektu využilo již více než 240 lidí, kteří absolvovali alespoň jeden 
z nabízených kurzů. 
absolventi kurzů v následném hodnocení chválí nejen profesi-
onalitu lektorů a odbornou náplň kurzu, ale i kvalitu výukových 
materiálů. „Kurz předčil mé očekávání vysokou profesiona-
litou, vedl ho velmi zkušený lektor. Oceňuji motivující přístup 
pro další využití znalostí a rozvoj komunikačních dovedností,“ 
uvedla účastnice kurzu s názvem Efektivní komunikace, který 
se konal v únoru letošního roku. 
Ladislav Kozák

Kurz konaný v rámci projektu vzdělávání firem zaplnil přednáškový sál.

hodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postižením, pod-
pora integrace zahraničních pracovníků, chceme nové výzvy 
na podporu komunitního života a sociálních služeb. Budeme 
se snažit hledat nástroje, jak zamezit vylidňování venkovských 
oblastí. v oblasti životního prostředí jsme připravili opatření ke 
zlepšení kvality ovzduší formou dotací či vyhlášení výzev třeba 
na podporu nízkoemisní dopravy vozidel MHD. 

jedno ze dvou specifických opatření pro náš kraj má název: 
chytřejší Moravskoslezský kraj – ict infrastruktura pro 21. století. 
Můžete ho vysvětlit?
toto opatření se skládá z několika projektových záměrů. jeho 
cílem je vytvoření moderní a bezpečné vysokorychlostní datové 
infrastruktury pro jednotné systémové řešení, zvýšení dostupnosti 
on-line veřejných služeb, zefektivnění komunikace s úřady a zvý-
šení dostupnosti on-line služeb pro komerční sféru a spotřebitele.

S jakou finanční částkou se počítá pro realizaci aktualizovaného 
akčního plánu?
v rozpočtu jednotlivých resortů je pro letošní rok alokováno 
zhruba jedenáct miliard korun, které by měly být využity napříč 
všemi opatřeními. Nejvíce prostředků zamíří do oblasti vědy 
a výzkumu i na už zmíněné výzvy pro vysoké školy.

aktualizovaný akční plán v březnu schválily dozorčí rady struktu-
rálně postižených krajů. co bude následovat?
Materiál jako celek bude předán ministerstvu pro místní rozvoj 
a ministerstvu průmyslu a obchodu. Poté poputuje do mezire-
sortního připomínkového řízení a koncem května bude před-
ložen ke schválení vládě České republiky.
Michael Kutty

obec Rybí na Novojičínsku chce z programu Restart revitalizovat objekt bývalého 
kravína.
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Noví členové Sdružení se představují

Stali jste se členem Sdružení pro rozvoj MSK, co vás k tomuto 
kroku motivovalo?
Se Sdružením jsme spolupracovali už dříve, bylo například 
partnerem jedné z našich konferencí. Z minulosti znám pana 
ředitele Máchu jako velmi schopného a férového člověka, 
takže hrála významnou roli i jeho osobnost.
ačkoli společnost Everesta působí celostátně, mají naše regi-
onální ředitelství velkou míru autonomie. Snažíme se být dob-
rým partnerem ve všech regionech, kde působíme. Na Moravě 
jsme mimo jiné členy Regionální hospodářské komory Brno 
i ostrava. chceme nejen čerpat výhody spojené s členstvím, 
ale také přinášet Sdružení a spolučlenům zvýhodněné ceny, 
spolupráci na společných zakázkách, personální, odbornou 
i marketingovou podporu akcí pořádaných Sdružením.
v ostravě působíme již řadu let nedaleko sídla Sdružení na 
Novinářské 7 a máme k našemu kraji i silné osobní vazby. 
Generální ředitel, pan Bábek, je ostravský rodák, já jsem čtvrti-
nový lach a moje žena je čistokrevná laška.
Zároveň jsme sledovali aktivity Sdružení, které nás oslovily. 
cítíme, že jsme s nimi v souladu, a proto chceme být při tom.

jste poradenská a konzultační společnost, čím se lišíte od své 
konkurence? 
Nechci sklouznout k prázdným frázím o flexibilitě, individuál-

ním přístupu, nejlepších lektorech z praxe a nejnovějších meto-
dách. to všechno máme, ale také vím, že si to přečtete u všech 
poradenských společností. Za své hlavní devizy považujeme 
kvalitu, šíři záběru a solidnost. Existujeme od roku 1997, máme 
iSo, klientského ombudsmana, disponujeme řadou akreditací 
a jsme schopni zajistit kurzy měkkých dovedností, jazykové, 
počítačové, ekonomické, právní i řadu odborných (pro staveb-
nictví, strojírenství a další obory).
vážíme si škol a vzdělávacích společností, které jsou členy 
Sdružení. věříme, že dokážeme na řadě projektů spolupraco-
vat a případně doplnit jejich portfolio v některých oblastech, 
tak aby klient získal vždy tu nejlepší službu.

o co, o jaké kurzy mají v poslední době klienti vaší společnosti 
největší zájem? 
výborně se daří jak „trvalkám“ z oblasti it (autocaD, MS of-
fice), tak i měkkých dovedností (vyjednávání, řešení problémů), 
stále se rozšiřuje okruh firem, kde implementujeme řízení kva-
lity a štíhlé výroby („lean&Kaizen s lidskou tváří“), z novinek 
jsou nejúspěšnější programy „osobnostní rozvoj 4. generace“, 
„GDPR“ a inspirativní workshopy s osobnostmi, například duel 
o koučinku ve sportu a byznysu s naší ředitelkou ivou Sehnalo-
vou a trenérem Romanem Pivarníkem.
(kap)

Se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje spolupracují 
Patrioti MSK několik let, teprve nyní se stávají jeho členem. Souvi-
sí tento krok také s tím, že i spolek Patrioti MSK se mění z volného 
uskupení v pevnější komunitu členů?
Přesně tak. Zjistili jsme, že je zde určitá skupina účastníků 
našich Setkání, která chce s námi být v užším kontaktu. Proto 
jsme se rozhodli s těmito lidmi a organizacemi jít do formy člen-
ství. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je naším stá-
lým parťákem, se kterým si vzájemně dlouhodobě pomáháme, 
a jsme moc rádi, že vzájemnou spolupráci můžeme zaštítit 
právě tímto vzájemným členstvím.

co členství ve vašem spolku zájemcům přinese?
Naši členové budou mít tři volné vstupenky na každé ze dvou 
Setkání Patriotů MSK, která během roku připravíme, k tomu 
pak celoroční předplatné tištěného magazínu Patriot, volnou 
účast na členské „party“, která se koná vždy asi měsíc po 
Setkání Patriotů, a ještě budou mít možnost viP návštěvy orga-
nizace, firmy či instituce některého z řečníků. Samozřejmostí 
je také náš členský odznáček a samolepka. Pro všechny členy 
Patriotů rovněž připravujeme sekci na nově připravovaných 
stránkách, kde budou moci ostatním nabídnout zvýhodněně 
své služby a pomoc.

chystáte jubilejní desáté Setká-
ní Patriotů MSK, na co se mohou 
účastníci těšit? 
Hlavními tahouny budou naši řeč-
níci. vybrali jsme ty nejlépe hodno-
cené řečníky, kteří představí své 
vlastní případové studie na téma 10. 
setkání, čímž je „Umění přitahovat – 
talentované lidi do kraje a našich organizací“. Řečníky budou aleš 
Buksa (zakladatel lR cosmetics), Marta Nováková (U&Sluno), 
alois Hadamczik (bývalý trenér české hokejové reprezentace) 
a jiří Klein (Městská policie Nový jičín). tito výjimeční lidé pro-
zradí, jak přitahují a udržují talenty ve svých organizacích.
velkým dárkem budou také bezplatné workshopy před samotným 
Setkáním, které budou organizovat naši partneři. Zájemci se tak 
budou moci například dozvědět, jak se dělá moderní obchod v 21. 
století nebo jak rozpoznat „fake news“, jak mají správně fungo-
vat neziskovky, co s GDPR, co se dá vyčíst z výstupů z účetnictví 
nebo jak posunout svou firmu na mezinárodní úroveň.
Zpestřením potom bude afterparty, která se koná přímo v Kul-
turním domě akord v podzemním divadélku, profi malířka, dort 
a domlouváme rovněž dárek od liftaga na slevu pro dopravu na 
akci a z akce. (kap)

Snažíme se být dobrým partnerem 
ve všech regionech, kde působíme, 
říká výkonný ředitel společnosti Everesta ladislav Buček

tomáš Buchwaldek z Patriotů MSK: Jsem rád, že 
naše přátelství se Sdružením můžeme 
zaštítit vzájemným členstvím
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Noví členové Komory se představují

Novým členem Hospodářské komory 
je opavský OSTROJ
K více než třem stovkám členských firem Krajské hospodářské 
komory Moravskoslezského kraje se od letošního ledna přidala 
akciová společnost oStRoj, tradiční výrobce důlních zařízení 
a dalších strojírenských produktů. Na trhu působí již 70 let 
a zaměstnává téměř tisícovku zaměstnanců. 
oStRoj se od svého počátku specializoval na důlní stroje. 
Z důvodu změny podmínek na trhu se později začal věnovat 
také jiným odvětvím, například automobilovému průmyslu. Díly 
vyrobené v oStRoji se stávají součástí aut takových značek, 
jako jsou Mercedes, BMW, audi, Porsche, volvo, Škoda. 
jednou z výrobních divizí oStRojE je Strojírna, kde se vyrábí 
nakládací plošiny k letadlům, komponenty pro demoliční a sta-
vební stroje, jeřáby a další technika. Na divizi Nástrojárna je 
doménou výroba špičkových nástrojů a nářadí. Dále se v pod-
niku na divizi Hydraulika vyrábějí hydraulické válce, hřídele 
a ozubená kola, často obřích rozměrů. oStRoj své produkty 
vyváží do Ruska, Německa, turecka, Francie, Maďarska, Pol-
ska, austrálie, USa a dalších států. v letošním roce se oStRoj 
připravuje na velkou investici do Íránu, kde získal zakázku na 
vyprojektování a zprovoznění dolu. 
v dubnu 2014 byla společnost oStRoj oceněna v soutěži 
o cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou 
odpovědnost v kategorii velkých firem nad 250 zaměstnanců 
absolutním vítězstvím. Hejtman společnost ocenil za přijetí 

a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech 
sociální, ekonomické a environmentální.
v červnu 2014 získal oStRoj v soutěži organizované Klubem 
zaměstnavatelů prestižní ocenění Zaměstnavatel regionu 2014. 
v loňském roce obdržel oStRoj ocenění Nejstabilnější firma 
v ČR. 
(ih)

Podnikatelem roku našeho kraje se stala 
členská firma Krajské hospodářské 
komory ISOTRA
výrobce žaluzií a stínicí techniky iSotRa z Bolatic se letos stal 
vítězem a držitelem titulu EY Podnikatel roku 2017 Moravsko-
slezského kraje. 
Společnost založili v Bolaticích v roce 1992 společníci Erich 
Stavař a Bohumír Blachut jako společnost s ručením omeze-
ným. „Počátečními aktivitami byl velkoobchod s těsněním do 
oken, včetně realizace montáží. takto vznikl název iSotRa. 
iSo od slova izolace a tRa jako trade (obchod). velký zájem kli-
entů o žaluzie po roce 1993 způsobil rozšíření podnikatelských 
aktivit iSotRY nejprve o montáže žaluzií a následně i o jejich 
výrobu. Neustálá snaha o zdokonalování produktů a služeb 
vedla v roce 1995 k rozhodnutí vyrábět vlastní komponenty 
k žaluziím a ostatním výrobkům stínicí techniky,“ popisuje mar-
ketingový manažer firmy jakub vaněk.
výrobní program společnosti tvoří interiérové a exteriérové 
žaluzie, látkové rolety, solární žaluzie, plisse, japonské stěny, 
předokenní venkovní rolety, sítě proti hmyzu, markýzy a scree-
nové rolety. Důležitou součástí je výroba komponentů, profilo-
vacích tratí, střižných nástrojů a celých technologických celků 
pro výrobu žaluzií.
Společnost iSotRa se zajímá o problematiku technologií clon 
slunečního záření a její dopad na energetickou úspornost. 
technologie, vypracované postupy, vývoj a výzkum v této 
oblasti ji řadí mezi přední výrobce stínicí techniky a je vnímána 
jako jeden z technologických lídrů nejen v České republice, ale 

i ve světě. technologickou vyspělost společnosti dokládá také 
vlastnictví několika světových patentů pro technická řešení 
v oblasti stínicí techniky a užitných vzorů.
v minulém roce získala společnost iSotRa významná oce-
nění, mezi která lze například zařadit 3. místo v ocenění Čeští 
lídři v Moravskoslezském kraji a hodnocení cZEcH toP 100 
– skóringové ocenění czech Stability award aaa, kterým se 
společnost iSotRa zařadila mezi nejstabilnější firmy v České 
republice.
(ih)

Prosadit se na trhu se společnosti oStRoj daří již 70 let.

Firma iSotRa získala ocenění Podnikatel roku 2017 Moravskoslezského kraje.
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Partneři poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe 
Network Krajská hospodářská komora Moravskoslezského 
kraje a Business incubator Novi Sad zorganizovali pro pod-
niky z obou zemí zahraniční podnikatelskou misi do Srbska, 
která se uskutečnila ve dnech 8. a 9. února 2018 ve městě 
Novi Sad.
Českou delegaci přivítali představitelé Zemské vlády 
a obchodní a průmyslové komory vojvodina a setkali se u této 
příležitosti také se zástupci Kovoklastru provincie vojvodina, 
asociace srbských klastrů, Podnikatelského inkubátoru Novi 
Sad a dalšími srbskými stakeholdery. Po oficiálním přijetí 
následovaly neformální diskuse mezi zástupci obou delegací, 
při kterých probírali možnosti další spolupráce.
Následující den se po prezentacích delegací obou zemí setkali 
reprezentanti českých i srbských firem při vzájemných dvou-
stranných jednáních, kde navázali užitečné kontakty a projed-
návali možnosti budoucích společných obchodních aktivit.
Českou podnikatelskou veřejnost zastupovali nejen reprezen-
tanti malých a středních firem, jako například Ecotex, Hlimont, 
SvaREXPERt, ElEKtRo-lUMEN, RenoMoravia, Kowax, 
invira, ale i velkých společností – vÚHŽ, třineckých železáren 
a Havířovsko-karvinského Kovoklastru. Členy srbské delegace 
kromě představitelů srbských stakeholderů byli také zástupci 
téměř 30 místních firem. celkem se během této mise uskuteč-
nilo 66 jednání.
Na jednání, která touto podnikatelskou misí začala, naváže 
následná mise srbské delegace v moravskoslezském regionu. 
(ih)

Hospodářská komora ČR v roce 2018: 
oslavy 25. výročí a XXX. sněm

v letošním roce se koná v pořadí již XXX. sněm Hospodářské 
komory ČR (HK ČR), letos se ponese v duchu oslav 25. výročí 
vzniku HK ČR.
Sněm se koná v různých městech republiky, tento jubilejní se 
uskuteční 16. května 2018 právě v ostravě. Sejdou se na něm 

členové tohoto nejvyššího orgánu HK ČR – zástupci okresních 
komor a sněmovny společenstev, což je více než 300 delegátů 
(statutárů firem), desítky viP hostů z politické sféry, velkých 
médií a dalších hostů. vždy je přítomno představenstvo HK 
ČR, předsedové a ředitelé komor. Často se jedná o nejvyšší 
zástupce významných českých firem.
Sněmu se tradičně účastní přední státní představitelé: prezi-
dent ČR, předseda vlády a ministři. v minulých letech se akce 
opakovaně zúčastnili Miloš Zeman, Bohuslav Sobotka nebo 
například Milan Štěch.
Na programu sněmu je mimo jiné schválení zpráv o hospoda-
ření HK ČR nebo návrh rozpočtu na příští rok. loni sněm volil 
prezidenta HK ČR vladimíra Dlouhého a členy představenstva 
i dozorčí rady.
v předvečer sněmu se bude konat slavnostní udělování Merku-
rových medailí Hospodářské komory České republiky. Medai-
lemi Komora oceňuje osobnosti a instituce, které přispěly 
k podpoře podnikání a k činnosti HK ČR, ať již v České repub-
lice nebo v zahraničí. toto ocenění nese jméno římského boha 
obchodu Merkura jako symbolu pro komorové hnutí u nás i ve 
světě. Medaile byla zavedena u příležitosti 20. výročí založení 
HK ČR.
(ih)

České firmy navázaly spolupráci se 
srbskými partnery

Sněmu HK ČR se kromě členů tohoto nejvyššího orgánu účastní i významní státní 
představitelé.

Společné setkání zástupců českých a srbských firem.

Moravskoslezské firmy na dvoustranných jednáních se srbskými partnery.
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Na podzim minulého roku podepsal 
ministr školství Memorandum o spo-
lupráci v oblasti duálního vzdělávání. 
Koordinátorem projektu ověření duál-
ního vzdělávání v praxi je Moravsko-
slezský pakt zaměstnanosti (MSPakt). 
jak se projekt rozběhl? 
Moravskoslezský pakt zaměstna-
nosti byl pověřen koordinací tohoto 

pilotního projektu v Moravskoslezském kraji. jde o jeden z klí-
čových projektů MSPaktu, který byl nastartován v loňském 
roce z iniciativy hejtmana Moravskoslezského kraje a Svazu 
průmyslu a dopravy ČR. Hlavní motivací byl především fakt, že 
regionu scházejí techničtí pracovníci, přičemž tyto profese jsou 
klíčové pro rozvoj celého kraje. Rozhodnutí pustit se do projektu 
padlo i přesto, že duální systém tak, jak funguje v Německu či 
západních zemích, nelze aplikovat v Česku. Zákonné normy 
u nás totiž striktně stanoví, že škola zodpovídá za celý systém 
vzdělávání, včetně závěrečných zkoušek. Kdežto v duálním sys-
tému za odbornou přípravu zodpovídá firma a za teoretickou 
přípravu škola, přitom celý proces odborné přípravy řídí firma. 
to je základní princip duálního vzdělávání. Znamená to, že firma 
si už vybírá žáky, se kterými bude pracovat, a protože jsou to její 
potenciální zaměstnanci, směřuje je k tomu, co potřebuje. Exi- 
stuje dohoda mezi školou a firmou, co učí škola, co firma. Důležité 
a zásadní je také to, že je daleko větší podíl času věnovaného 
praktické odborné přípravě. v našem současném systému učňov-
ského a středního odborného školství je tento poměr obrácený.

co se tedy od rozhodnutí o pilotáži už událo? 
v prvé řadě jsme měli za úkol od počátku roku 2017 najít 
školy a firmy, které by měly zájem ověřovat celý tento systém 
v Moravskoslezském kraji. Při vytipování jsme úzce spolupra-
covali se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Krajskou hospodář-
skou komorou i s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 
Zaměřili jsme se na obory, které jsou nejpotřebnější v našem 
regionu. vybrali jsme proto Střední školu elektrotechnic-
kou ostrava, vítkovickou střední průmyslovou školu, Střední 
odbornou školu a Střední odborné učiliště Kopřivnice a Střední 
školu informatiky, elektrotechniky a řemesel a Střední průmys-
lovou školu Frenštát pod Radhoštěma, a zároveň také stejný 
počet firem z regionu – arcelorMittal ostrava, Brose Kopřiv-
nice, ČEZ Distribuční služby, varroc lighting Systems Nový 
jičín a vítkovice Machinery Group, a i tatru truck Kopřivnice, 
která je v restrukturalizaci a velké investiční výstavbě. je zatím 
v roli pozorovatele, jakmile dokončí restrukturalizaci, bude 
připravena se zapojit. Zaměřili jsme se na učební obory ve 
druhých ročnících, protože u nich je větší podíl praxe, a připra-
vovali start od září školního roku 2017/18. od vyhlášení pilot-
ního projektu proběhla řada společných i bilaterálních jednání 
zapojených škol a firem. Zpracovali jsme metodiku a harmono-
gram, který obsahuje kontrolní seznam aktivit a také konkrétní 
návrhy změn jak do školního vzdělávacího programu a pro-
cesů ve škole, tak i technických a organizačních podmínek pro 
vzdělávání a praxi ve firmě. Diskuse jsou zaměřeny na formy 
náborových a mediálních aktivit, smlouvy mezi školou, firmou 

a žákem, legislativní podmínky 
a omezení a podobně.

Do projektu se zapojili všichni 
žáci druhých ročníků na vybra-
ných školách? 
jedná se o pilotní ověřování 
a nebylo možné porušit školní 
vzdělávací program z hlediska 
Zákona o školství, tak jsme se 
museli dohodnout na výjim-
kách. Především na tom, že půjde o menší počty žáků a vybe-
reme ty nejlepší, nejaktivnější a motivované. Zástupci škol 
a firem se společně dohodli, kolik žáků a které kompetence 
definované školním vzdělávacím programem budou učit ve 
škole, které ve firmě. Rozdělilo se to i z hlediska počtu hodin. 
Školy musely do určité míry upravit svůj školní vzdělávací pro-
gram, zákon jim totiž nedovoluje upravit ho v celém rozsahu. 
Hlavní cíl je zvýšit podíl praxe a daleko větší důraz je kladen 
na přípravu ve firmách. Pro ty to ale znamená investiční změny 
i změny související s hygienickými předpisy, bezpečností práce 
a podobně. Musí být také připraveni instruktoři odborného 
výcviku s pedagogickým vzděláním. 

jaké jsou první výsledky a zkušenosti? 
jde o dlouhodobý proces a je třeba si uvědomit, že duální vzdělá-
vání v tom smyslu, jak funguje v západní Evropě, není u nás nyní 
možné zavést. výstupy a kvalita vzdělávání se můžou hodnotit po 
ukončení celého vzdělávacího procesu, to znamená po ukončení 
studia například státní závěrečnou zkouškou. Nejzásadnější pro 
hodnocení je pak uplatnění absolventů v praxi, k čemuž duální 
vzdělávání přispívá, protože reaguje na požadavky zaměstnava-
telů. Nejdále v přípravě na nový systém vzdělávání je firma Brose, 
která využívá zkušeností německého vlastníka.

Neměla by větší smysl než úprava školního vzdělávacího progra-
mu změna celého zákona?
Na Slovensku funguje od března 2015 systém odborného vzdě-
lávání s prvky duálního vzdělávání daný zákonem. Nicméně 
účast v systému je dobrovolná. ten, kdo do systému vstoupí, 
má ale velkou pravděpodobnost zaručené budoucí práce, pro-
tože uzavírá smlouvu s firmou. Přestože zavedli zákon, nejde 
to tak, jak by chtěli. Do duálního systému zatím totiž na Slo-
vensku vstoupila jen tři procenta z celkového počtu studují-
cích a učících se studentů a žáků. Příčinou je zejména přístup 
rodičů. Protože v systému jsou především strojírenské, elektro 
a podobné obory, které rodiče stále vnímají jako špinavou práci 
rukama, ačkoli tomu tak již dnes není, v myšlení lidí to stále pře-
trvává. Rodiče sehrávají zásadní roli, kde budou jejich potomci 
studovat, učit se. Samozřejmě všichni by chtěli mít ze svých 
dětí právníky, doktory, ekonomy a podobně, ale to nejde. 

Zásadní je tedy také změnit myšlení rodičů?
to je alfa a omega. a také systém a kvalita škol, která stále 
klesá. co tedy dál? My ověřujeme, jak by to lépe mohlo fungo-
vat, aby se vyhovělo požadavkům firem na kvalitní zaměstnance 

Pilotní ověřování duálního vzdělávání 
v kraji pokračuje, říká Petr czekaj, expert MSPaktu, 
který projekt koordinuje
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v Krnově se 20. února 2018 utkalo pět soutěžních družstev 
v krajském kole soutěže t-Profi – talenty pro firmy.
Soutěž je určena žákům a studentům základních a středních 
škol, kteří za přítomnosti odborníků z místních firem v nomi-
novaných týmech společně plní zadané úkoly s využitím 
polytechnické stavebnice.
„Soutěžní tým tvoří vždy tři žáci páté třídy základní školy, tři 
studenti 2. ročníku střední školy a jeden zástupce firmy jako 
kapitán týmu. Kapitán týmu nemůže pomáhat s montáží, 
pouze radí a koordinuje postupy,“ popisuje ředitelka okresní 
hospodářské komory Bruntál judita Žáčková.
Soutěžním úkolem bylo sestrojení pohyblivého modelu 
výrobní linky s řízenými otáčkami, součástí byl i test znalostí 
fyzikálních vlastností. Model žáci stavěli z české kovové sta-
vebnice Merkur, jejímž základem jsou ocelové pláty různých 
tvarů a délek, které se k sobě spojují šroubky a matičkami, 
za použití motorku, který poháněl pás výrobní linky.
„Porota kromě dodržení časového limitu a splnění podmínky 
funkčnosti modelu, včetně správného nastavení otáček 
a rychlosti výrobní linky, hodnotila také přesnost sestro-
jení, zapojení všech členů týmu, ale třeba i to, zda soutěžící 
nepoužili poškozené součástky,“ přibližuje ředitelka Krajské 
hospodářské komory MSK Natálie Šitavancová.
v soutěži zvítězil tým společnosti Květoslav Bašista + Střední 
odborná škola Bruntál + Základní škola Bruntál, cihelní 6. 
Druhé místo obsadil tým společnosti Elfe + Střední škola 
průmyslová, Krnov + Základní škola Město albrechtice. Na 
třetí příčce se umístil tým společnosti oStRoj + Střední 
škola technická, opava + Základní škola opava, Mařádkova. 
Za nimi pak tým společnosti Krnovské opravny a strojírny 
+ Střední škola automobilní, Krnov + Základní škola Krnov, 
Smetanův okruh a tým společnosti oStRoj + Střední škola 
průmyslová a umělecká, opava + Základní škola Štítina.
vítězný tým postupuje do národního kola soutěže, které se 
uskuteční v Praze 19. dubna 2018.
odbornou soutěž talenty pro firmy pořádá Hospodářská 
komora České republiky na podporu posilování polytech-
nické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání 
v České republice vycházejícího z principu vzdělávání pro 
praxi.
Krajské kolo soutěže se konalo pod záštitou hejtmana 
Moravskoslezského kraje iva vondráka.
(ih)

Soutěž T-Profi v Krnově prověřila 
technickou dovednost školáků

Soutěžní týmy školáků a zástupců firem stavěly pohyblivý model výrobní linky 
s řízenými otáčkami.

v budoucnosti. Společně s ministerstvem práce a sociálních 
věcí jsme proto připravili systémový projekt, který má na sta-
rosti záležitosti trhu práce a bude řešit, jak to bude vypadat 
v budoucnu. je to projekt s názvem Kompetence 4.0. Do 
projektu se zapojilo také ministerstvo školství a tělovýchovy 
a byly vybrány čtyři kraje a v nich čtyři pakty zaměstnanosti, 
které budou ověřovat kompetence pro budoucí zaměstnávání 
a povolání. tyto poznatky budou potom využity pro revizi rám-
cových vzdělávacích programů.  Karin Pelikánová

Činnost Moravskoslezského paktu zaměstnanosti je 
finančně podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
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Podnikatelé z Moravskoslezského kraje mohou získat potřebné 
informace pro své podnikání na Slovensku v novém kontaktním 
centru – infobodu, který provozuje Krajská hospodářská komora 
Moravskoslezského kraje v ostravě-Mariánských Horách.
tento infobod vznikl v rámci projektu s názvem Kontaktní centrum 
česko-slovenské hospodářské spolupráce NFP304030c838 
a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
interreg v-a SK-cZ/2016/02.
aktivity projektu přispějí k vytvoření komunikačních sítí pro pod-
nikatele daných regionů a výstupy projektu povedou k tvorbě 
pracovních míst a udržitelnému rozvoji přeshraničních regionů. 
Široký tematický záběr aktivit umožní zapojení subjektů z růz-
ných oblastí podnikání, výroby a služeb. Projekt svými aktivitami 
vytváří systém trvalé přeshraniční spolupráce.
ostravský infobod doplní síť již fungujících infobodů ve Zlíně 

a v Žilině. Pomoci má zejména podnikatelským subjektům půso-
bícím v našem regionu. K cílové skupině patří také studenti jako 
potenciální zájemci o podnikání na Slovensku.
infobod je zaměřen na poradenství a pomoc v rozvoji podnikání 
na Slovensku, a to informacemi o podnikatelském prostředí, 
o legislativních podmínkách, investicích, dotacích, o daňové 
a pracovněprávní problematice či pomoci s vyhledáním dodava-
telů a partnerů pro společné podnikání.
Hlavními aktivitami infobodu v ostravě budou pořádání semi-
nářů zaměřených zejména na podporu podnikání, workshopy, 
konzultační dny a konference. 
Projekt vznikl ve spolupráci se Slovenskou obchodní a prů-
myslovou komorou Žilina a první velkou událostí společného 
projektu bude Česko-slovenské ekonomické a podnikatelské 
fórum, které se uskuteční 4. června 2018 v Žilině za účasti před-
sedů vlád obou zemí, ministra průmyslu a obchodu ČR, ministra 
hospodářství SR, prezidenta Hospodářské komory ČR a dalších 
významných osobností. Součástí akce budou také dvoustranná 
jednání českých a slovenských firem. (ih)

Nová aplikace uvede 
ve firmě GDPR do praxe
Poradenské centrum ve spolupráci s Krajskou hospodářskou 
komorou Moravskoslezského kraje nabízí řešení, jak se vypo-
řádat s povinnostmi vyplývajícími ze zavedení nového opatření 
na ochranu osobních údajů – aplikaci GDPR.
ta provede základními kroky pro zavedení nezbytných opat-
ření, seznámí se základními povinnostmi a pomůže splnit ně-
které nové požadavky.
výstupem aplikace GDPR je především evidence zpracování 
osobních údajů na základě analýzy, která může být průběžně 
aktualizována. tím bude splněna základní povinnost vyplýva-
jící z GDPR. aplikace poslouží také pro další vyhodnocování 
zpracování osobních údajů a případné navazující postupy.
Při kontrole z Úřadu pro ochranu osobních údajů bude evidence 
důkazem o zahájení činností směřujících k ochraně osobních údajů.

Co aplikace GDPR nabízí:
•	 úvodní informace o ochraně osobních údajů podle GDPR
•	 průvodce přípravou požadované evidence zpracování 

osobních údajů
•	 kontrolu (checklist) požadavků na smluvní dokumentaci 

s třetími osobami, které zpracovávají osobní údaje
•	 indikativní vyhodnocení nutnosti provést posouzení vlivu na 

ochranu osobních údajů
•	 indikativní vyhodnocení nutnosti ustanovit pověřence pro 

ochranu osobních údajů
•	 průvodce bezpečnostními incidenty

Podrobnosti k aplikaci najdete na www.aplikacegdpr.cz.
(ih)

Pro podnikatele z kraje vznikne v Ostravě
nové Kontaktní centrum česko- 
-slovenské hospodářské spolupráce

Kalendář akcí Krajské hospodářské komory MSK
Datum Název akce Popis akce

3. 4. Sociální podnikání ve vztahu k podnikatelské veřejnosti seminář k problematice sociálního podnikání

6. 4. Fakturace, doklady účetní kurz

17. 4. MS outlook počítačový kurz

18. 4. Shromáždění delegátů KHK MSK zasedání statutárních zástupců a zástupců firem – členů KHK MSK

20. 4. Hmotný a nehmotný majetek účetní kurz

3. 5. cash flow účetní kurz

16. 5. 30. sněm HK ČR zasedání nejvyššího orgánu HK ČR

22. 5. autocaD počítačový kurz

APLIKACE
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Péče řádného hospodáře jako základní 
povinnost při výkonu funkce člena 
orgánu obchodní korporace
Každý, kdo přijme funkci představenstva, jednatele, člena 
dozorčí rady či jiného obdobného voleného orgánu obchodní 
společnosti nebo družstva, zavazuje se tím přímo ze zákona, 
že tuto funkci bude vykonávat s péčí řádného hospodáře. této 
povinnosti jej nemůže nikdo zprostit (ani on sám, ani obchodní 
korporace, ba dokonce ani soud) a za její porušení odpovídá 
jak podle zákona o obchodních korporacích a občanského 
zákoníku, tak podle zákoníku trestního při naplnění skutkové 
podstaty některého z trestných činů, které chrání společenský 
zájem na jejím dodržování.
Péče řádného hospodáře zahrnuje všechny stránky výkonu 
funkce (například rozhodování o podnikatelské činnosti spo-
lečnosti, zastupování společnosti, vedení účetnictví, výkon 
kontroly) a víceméně stanovuje obecný požadavek na plnění 
všech právních povinností s výkonem funkce spojených. Péče 
řádného hospodáře především zahrnuje povinnost jednat 
v zájmu společnosti, u níž člen orgánu funkci vykonává, což 
znamená upřednostňovat její zájmy před zájmy svými nebo 
zájmy jiných osob. vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře 
znamená tedy především být loajální ke společnosti (povinnost 
loajality). Péče řádného hospodáře současně znamená rozho-
dovat a jednat informovaně, tedy opatřit si všechny dostupné 
potřebné relevantní informace pro rozhodnutí a vyhodnotit je 
se znalostí věci, tak aby se z možných řešení vybrala varianta, 
která bude pro společnost nejvýhodnější. v neposlední řadě 
jde i o to, vykonávat funkci s potřebnou pečlivostí. Soudní 
praxe dovodila, že součástí péče řádného hospodáře je povin-
nost mlčenlivosti o záležitostech obchodní korporace, jejichž 
sdělení by jí mohlo způsobit újmu. Zákon zakotvuje také tzv. 
pravidlo podnikatelského úsudku, podle něhož pečlivě a s 
potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl rozumně a v dobré 
víře předpokládat, že jedná na základě rozumně dostupných 
informací a v obhájitelném zájmu obchodní korporace. Při tom 
se bere v úvahu, jak by se v dané situaci zachovala jiná rozumně 
pečlivá osoba. Nejde tedy o to, jak danou situaci vnímá kon-
krétní osoba, ale jak by ji vnímala jakákoliv jiná rozumně pečlivá 
osoba, pokud by byla v jejím postavení.
Porušení péče řádného hospodáře může mít především za 
následek vznik odpovědnosti za škodu, pokud by v důsledku 
toho obchodní korporaci vznikla. odpovědnost za škodu způ-

sobenou porušením péče řádného hospodáře je neomezená 
a člen orgánu se odpovědnosti za škodu zprostí pouze tehdy, 
pokud prokáže, že péči řádného hospodáře neporušil. Nejde 
však o odpovědnost za výsledek. to znamená, že pokud se 
členové orgánu rozhodli například pro určitý obchod, který se 
v době rozhodování na základě dostupných informací jevil jako 
výhodný pro obchodní korporaci, ale následně by v důsledku 
nových okolností daný obchod skončil ztrátou, neznamená 
to bez dalšího vznik odpovědnosti za škodu, pokud členové 
orgánů prokážou, že při rozhodování o obchodu jednali podle 
výše uvedených pravidel.
Kromě toho občanský zákoník zakotvuje zákonné ručení členů 
orgánů, kteří způsobili obchodní korporaci škodu a nehradili ji. 
Pak v případě, že obchodní korporace není schopna uhradit 
své dluhy, ručí odpovědný člen statutárního orgánu za dluhy 
této obchodní korporace do výše škody, v níž škodu neuhradil. 
Porušování povinnosti péče řádného hospodáře může vést 
i k tomu, že soud rozhodne o vyloučení člena statutárního 
orgánu (člena představenstva, jednatele) z výkonu funkce 
v jakékoliv obchodní korporaci. v takovém případě zanikne 
danému členovi funkce člena statutárního orgánu ve všech 
obchodních korporacích v České republice a nebude moci 
tuto funkci vykonávat po dobu určenou soudem, zpravidla po 
dobu 3 let.
Podrobný rozbor všech zde jen nastíněných otázek bude obsa-
hem tematického semináře připravovaného ve spolupráci se 
Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje v ostravě 15. 
května 2018. Podrobnosti najdete na www.msunion.cz v sekci 
„Semináře“.

JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D., a Prof. Jan Dědič, partneři advo-
kátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík

Program semináře

a) vymezení péče řádného hospodáře a jeho složek
b) Péče řádného hospodáře v judikatuře Nejvyššího soudu
c) Pravidlo podnikatelského úsudku a jeho právní význam
d) Péče řádného hospodáře při zastupování společnosti členy statutárního orgánu
e) Péče řádného hospodáře a obchodní vedení společnosti
f) Péče řádného hospodáře při výkonu funkce člena dozorčí rady
g) Péče řádného hospodáře ve zvláštních případech (např. při vyžádání pokynů k obchodnímu vedení, realizace pokynů 

řídící osoby apod.)
h) odpovědnost za škodu způsobenou porušením péče řádného hospodáře
i) Ručení za dluhy společnosti při porušení péče řádného hospodáře
j) Povinnost vydat majetkový prospěch získaný porušením péče řádného hospodáře
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Škoda Vagonka má nového ředitele
ostravská společnost Škoda vagonka ze skupiny Škoda 
transportation má nového generálního ředitele. je jím Martin 
Bednarz, který dříve působil například v kopřivnické automo-
bilce tatra nebo ve společnosti vítkovice Heavy Machinery. 
ve Škodě vagonce Martin Bednarz vystřídal Michala Kur-
tince, který završil v ostravě tříleté působení a nadále zůstává 
v představenstvech dceřiných firem Škoda vagonka, Pars nova 
a Movo. Hlavním důvodem změny je další personální posílení 
skupiny. 

Jan Rafaj v čele Residoma
Novým generálním ředitelem společnosti Residomo se stal 
na konci minulého roku jan Rafaj. První viceprezident Svazu 
průmyslu a dopravy ČR posledních šestnáct let působil v ost-
ravské ocelářské společnosti arcelorMittal, odkud odešel 
z pozice místopředsedy představenstva.
„jsme rádi, že jan Rafaj přijal naši nabídku. oceňujeme, že 
udělal velký kus práce, aby byl průmysl dobrým partnerem 
Moravskoslezského kraje. chceme, aby u nás rozvíjel partner-
ství s občany a veřejnou správou ku prospěchu celého regionu. 

Největší majitel a správce bytů nemůže prosperovat bez toho, 
aniž by se dařilo jeho nájemníkům a celému kraji,“ řekl Stan 
Kubáček, investiční ředitel společnosti Round Hill capital ve 
střední Evropě, která Residomo před dvěma lety koupila.

Petr Sedláček předsedou představenstva Biocelu Paskov 
Generální ředitel a předseda představenstva společnosti Bio-
cel Paskov ivo Klimša ukončil po pětadvaceti letech své půso-
bení na nejvyšším postu v papírenské firmě. v roce 1993, kdy 
ivo Klimša nastoupil do funkce, se zdálo, že Biocel Paskov 
nepřežije krizi papírenství, pod jeho vedením se však pod-
nik stal jedním z nejúspěšnějších ve svém oboru. Prezident 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš 
společně se zmocněncem vlády pro Moravskoslezský, Ústecký 
a Karlovarský kraj jiřím ciencialou a ředitelem Sdružení Radú-
zem Máchou poděkovali na slavnostním večeru konaném u pří-
ležitosti ukončení ve funkci generálního ředitele ivu Klimšovi za 
pětadvacetiletou úspěšnou práci na tomto postu a zároveň za 
jeho osobní přínos pro Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje. Novým předsedou představenstva společnosti Biocel 
Paskov se stal Petr Sedláček.

Informujeme o změnách ve vedení 
členských organizací Sdružení

Vítkovický hokej přilákal nejvíce 
fanoušků za posledních dvacet let

Extraligová sezona 2017/2018 sice pro hokejisty Hc vÍtKovicE 
RiDERa již skončila, když jim v postupu do semifinále zabránil 
úřadující mistr z Brna, nicméně z objektivního hlediska to byla 
sezona úspěšná. vždyť základní část zakončil vítkovický a-tým 
na 4. místě extraligové tabulky, navíc se ziskem 92 bodů! tím 
vyrovnal klubový bodový rekord ze sezony 2010/2011 a po dlou-
hých čtyřech letech si zajistil účast ve čtvrtfinále play-off, navíc 
přímým postupem bez nutnosti bojů v předkole. Kromě toho byl 
sérií devíti vítězství v řadě na přelomu listopadu a prosince vyrov-
nán další klubový rekord z mistrovské sezony 1980/1981. vítko-
vický Patrik Bartošák se stal s úspěšností 93,34 % nejlepším 
brankářem základní části extraligy a útočník jakub lev se mezi 
extraligovými kanonýry dostal do top 10, když se s devatenácti 
vstřelenými góly na kontě umístil na osmém místě. 
Prezidenta klubu Petra Handla však kromě sportovních 
výsledků těší především i zájem fanoušků. „Domácí utkání 
našeho týmu v sezoně 2017/2018 ozdobila průměrná návštěv-
nost 7115 diváků na zápas, což je jednoznačně nejvyšší číslo za 
posledních 20 let. oproti předchozí sezoně to znamená navý-
šení průměrného počtu diváků na utkání o více než pětadvacet 
procent, což je největší mezisezonní nárůst diváckého zájmu 
ze všech extraligových celků. vedle kvalitních výkonů hráčů 
k tomu jistě přispěla i řada novinek, které jsme pro diváky při-
pravili, ať již to bylo otevření nového fanshopu, jediná fanzóna 
v České republice nabízející fanouškům občerstvení, zábavu 
i další program před každým domácím utkáním, či mnoho 
atraktivních soutěží, které do našeho hlediště přivedly jak dlou-
holeté, tak i nové fanoušky,“ vypočítává Petr Handl, co vše se 
za tak výrazným zvýšením zájmu o vítkovický hokej skrývá. a je 
rád, že návštěvy hokejových utkání čím dál více vyhledávají 

i firmy a podniky pro svá obchodní jednání, prezentace partne-
rům či jako benefit nebo formu odměny pro své zaměstnance. 
„Pro firemní klientelu máme velmi pestrou nabídku možností, 
jak využít naše hokejové prostředí k prohloubení stávajících 
nebo navázání nových obchodních vztahů, zviditelnění své 
značky, ale třeba i zorganizování teambuildingů pro zaměst-
nance nebo akcí pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. 
Pro členy Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pak 
navíc všechny tyto aktivity nabízíme za zvýhodněných podmí-
nek,“ nastiňuje Petr Handl možnosti, které by členové Sdružení 
mohli využít i v příští sezoně, v níž Hc vÍtKovicE RiDERa 
oslaví významné jubileum. 
Petr Handl
prezident klubu
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Klíčové aktivity v roce 2018

Odpady 21
odborná konference zaměřená na aktuální otázky v oblasti odpadového hospodářství 

Celostátní setkání teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR
Strategické partnerství subjektů s cílem významně přispět ke změně nepříznivé situace na 
trhu práce a systémového přístupu v oblasti rozvoje lidských zdrojů

KVALITA – PRŮMYSL – SPOLEČNOST 4.0
Konference zaměřená na nové procesy a trendy 4. průmyslové revoluce a jejich vliv na tvář 
ekonomiky, změny na trhu práce a způsob života

Oderské fórum
Česko-polská diskusní platforma ke společnému prosazování prodloužení splavnosti odry 
od polského Kędzierzyna-Koźle až na území Moravskoslezského kraje

Byznys dny Euroasijského ekonomického svazu
Podpora navazování podnikatelských a obchodních kontaktů a spolupráce s členskými 
zeměmi EaES

Kongres starostů a primátorů
Každoroční pracovní setkání starostů MS kraje k aktuálním otázkám obecní samosprávy

TRANSPORT 2018
Mezinárodní konference k rozvoji dopravní infrastruktury napojující náš kraj na hlavní 
evropskou síť

Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami, 
Stop odlivu pracovníků z MSK
Konference zaměřená na prezentaci best practices z oblasti technické výchovy a vzdělávání 
na všech typech škol s důrazem na spolupráci se zaměstnavateli

BusinessCon 
4. ročník setkání majitelů a klíčových lidí progresivních a hodnotově orientovaných firem, 
kde se podnikatelé od sebe učí a navzájem se inspirují

QUO VADIS MSK očima mladých
cyklus putovních diskusních brainstormingových kulatých stolů s mladými lidmi ve 
vybraných regionech kraje

SCHOOL FRIENDLY
Soutěž pro firmy podporující žáky a studenty na všech stupních škol, od mateřských až po 
ty vysoké. vyvrcholením bude předání cen vítězům na slavnostním galavečeru Region pro 
sebe

Region pro sebe
vánoční společenský galavečer pro členy Sdružení s předáním ocenění Za přínos k rozvoji 
MS kraje


