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Dvacátý první ročník konference TRANSPORT letos 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádá 22. 
září v Ostravě a bude se věnovat především rozvoji želez-
niční dopravní infrastruktury a dopravy. Předchází totiž ce-
lostátnímu Dni železnice, který připomene historické výročí 
příjezdu prvního vlaku na Ostravsko před sto sedmdesáti 
lety, tedy jeden z důležitých mezníků v dějinách průmyslo-
vého Ostravska. Tradiční akce, kterou Sdružení organizuje 

od roku 1997 a na kterou léta přijíždějí odborníci z minis-
terstev, diplomaté, osobnosti i odborníci z veřejné i podni-
katelské sféry z České republiky i okolních států, zásadním 
způsobem přispěla k řešení a koordinaci důležitých infra-
strukturních projektů nejen v Moravskoslezském kraji, ale 
i v sousedních regionech Česka, Polska a Slovenska, a to 
i na železnici.
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Konference TRANSPORT,
letos věnovaná železniční infrastruktuře, 
připomene mezník v dějinách průmyslového 
regionu: příjezd prvního vlaku na Ostravsko
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Prezident Sdružení Pavel Bartoš: RESTART –
neopakovatelná příležitost pro náš kraj

Dnešní úvahu musím začít oceněním a poděkováním Úřadu 
vládního zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovar-
ský kraj, zejména pak vládnímu zmocněnci, senátorovi Jiřímu 
Ciencialovi, a všem jeho spolupracovníkům za to, že se poda-
řilo vypracovat a schválit vládou „SOUHRNNÝ AKČNÍ PLÁN 
STRATEGIE RESTRUKTURALIZACE ÚSTECKÉHO, MORAV-
SKOSLEZSKÉHO A KARLOVARSKÉHO KRAJE 2017–2018“. 
Uznání zaslouží rovněž současná vláda ČR, která tento mate-
riál schválila s předběžnou alokací asi 40 miliard korun. Po ta-
kovém dokumentu naše Sdružení společně s Krajskou hospo-
dářskou komorou MSK volalo již dlouhá léta. Dlouhodobě jsme 
prosazovali nezbytnou, koncepční a systémovou hospodář-
skou restrukturalizaci kraje. V současné době již nejde o úpl-
nou restrukturalizaci, ale o urychlené dokončení procesu, který 
byl zahájen počátkem devadesátých let minulého století. Po-
pravdě musím bohužel konstatovat, že v mnoha případech pů-
jde i o nápravu chyb, ke kterým v daném období došlo.
Uvedenému strategickému dokumentu předcházelo vypracování 
a schválení vládou ČR materiálu „Implementační zásady Strate-
gického rámce hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK“.
Přijetí dokumentu je zajisté klíčovým okamžikem, ale sám o sobě 
hospodářskou restrukturalizaci nezajistí. Sportovní terminologií 
se dá říct, že míček je nyní na naší straně. V prvé řadě je ne-
zbytné využít všech možností, které nám dává schválený mate-
riál. Neméně důležité však je přicházet s novými požadavky a ná-
měty, které skutečně završí hospodářskou restrukturalizaci tak, 
aby se podařilo naplnit vytyčený společný cíl Sdružení a Krajské 
hospodářské komory, který říká: „Dosáhnout v MSK v období 
let 2020 až 2025 průměru zemí EU v HDP na obyvatele“.
Dokument je koncipován tak, že každý rok bude k datu 31. května 
předkládána vládě aktualizace Akčního plánu Strategického 
rámce hospodářské restrukturalizace krajů Ústeckého, Morav-
skoslezského a Karlovarského. Opatření jsou proto plánována 
jako víceletá s možností každoroční aktualizace. První akční plán 

je zpracován ve zkráceném termínu, proto obsahuje převážně ta-
ková opatření, na nichž lze nalézt v daném čase shodu a která lze 
brzy zahájit. Vzápětí poté, kdy bude realizace opatření Akčního 
plánu zahájena, začne příprava dalších opatření, která byla v pří-
pravné fázi identifikována, avšak jejichž příprava je náročnější na 
dosažení shody různých hráčů nebo je časově náročnější. Vedle 
akčního plánu proto úřad zmocněnce spravuje zásobník opat-
ření a strategických projektů, na jejichž přípravě pro další akční 
plány budou odborné pracovní týmy průběžně pracovat.
Oba materiály, to je „IMPLEMENTAČNÍ ZÁSADY STRATE-
GICKÉHO RÁMCE HOSPODÁŘSKÉ RESTRUKTURALI-
ZACE ÚK, MSK A KVK“ a „SOUHRNNÝ AKČNÍ PLÁN STRA-
TEGIE RESTRUKTURALIZACE ÚSTECKÉHO, MORAVSKO-
SLEZSKÉHO A KARLOVARSKÉHO KRAJE 2017–2018“, na-
jdete na webových stránkách Sdružení.
Závěrem mi dovolte sdělit můj osobní názor. Strategický do-
kument, zkráceně nazývaný RESTART, není samospasitelný 
a nemůžeme očekávat, že jeho realizaci zajistí vláda ČR, vládní 
zmocněnec, hejtman a rada kraje, případně další instituce. Je to 
hozená rukavice celému kraji, všem institucím v kraji, podnika-
telským subjektům a v neposlední řadě všem občanům našeho 
kraje. Všichni uvedení mají možnost ve své působnosti využívat 
a realizovat navrhovaná a v současné době schválená opatření. 
Stejně důležité ale je přicházet s novými náměty a projekty, které 
přispějí k dokončení hospodářské restrukturalizace MSK.
Ve schváleném dokumentu vidím mocný nástroj jak přiblížit eko-
nomickou sílu našeho kraje průměru regionů EU, což je jeden 
z principů dotační politiky EU. Nenechme si tuto příležitost ujít!
Dále se musím vrátit k minulému číslu Zpravodaje, kde jsem psal, 
že letošní rok je nejen rokem politických voleb, ale že proběhnou 
volby jak v našem Sdružení, tak v Hospodářské komoře. V našem 
Sdružení se rozhodlo o nové radě, která zvolila novou výkonnou 
radu. Prezidentem Sdružení se opětovně stal Pavel Bartoš, vice-
prezidenty potom Václav Daněk, Ivo Klimša, Jan Rafaj, Václav Sná-
šel, David Sventek a Jan Březina. Následně přijali nově zvolení čle-
nové výkonné rady gesce za jednotlivé oblasti působení Sdružení. 
Bývalí viceprezidenti Sdružení, senátor Jiří Cienciala a hejtman Ivo 
Vondrák, již dále nemohli vykonávat tuto funkci, a proto je výkonná 
rada zvolila za čestné viceprezidenty Sdružení. Oběma děkuji za 
dlouhodobé působení ve funkcích viceprezidentů.
V hospodářské komoře proběhly volby jak v centru, tak v našem 
kraji. Jako prezident Hospodářské komory ČR byl opětovně zvo-
len Vladimír Dlouhý. Do představenstva HKČR již nekandidoval 
Pavel Bartoš a místo něj byl zvolen Jan Březina. Jako předseda 
Krajské hospodářské komory MSK byl zvolen Jan Březina a mís-
topředsedy René Kolek, Jan Skipala a Pavel Bartoš. Dále chci 
informovat, že paní Magda Habrmanová odešla do důchodu 
z funkce ředitelky Krajské hospodářské komory MSK. Ve funkci 
ji nahradila paní Natálie Šitavancová. Všem nově zvoleným funk-
cionářům gratuluji k jejich zvolení a vyslovuji přání, aby usilovali 
o rozvoj našeho kraje a o rozvoj podnikání.
Pevně věřím, že nastávající období kontinuálně naváže na do-
savadní úspěšné aktivity Sdružení a že budeme trvale prokazo-
vat prospěšnost Sdružení pro další rozvoj kraje.

Srpen 2017
Pavel Bartoš
prezident Sdružení

Pavel Bartoš
prezident Sdružení
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Pevné partnerství váže Sdružení s ostatními klíčovými hráči 
v regionu. Každý z partnerů bude na základě memoranda 
o spolupráci zodpovídat za koordinaci vybraných klíčových té-
mat. Proto na otázku „Co je z vašeho pohledu nejpodstat-
nější v dalších letech, na co je třeba se zaměřit, na co dát 
důraz?“ odpovídali noví viceprezidenti Sdružení. 

Václav Daněk, předseda správní rady společ-
nosti Ridera 
Součástí přijatého memoranda o spolupráci Sdru-
žení, Krajské hospodářské komory MSK a vedení 
kraje je kromě jiného také, tak jako v předcházejí-
cím období, problematika řešení postindustriální 
krajiny Moravskoslezského kraje. Tato problematika 

není nová a odráží v sobě řešení brownfi eldů, zejména na Ostrav-
sku. Vláda ČR na základě návrhu vládního zmocněnce pana Jiřího
Ciencialy přijala na svém zasedání v červenci 2017 takzvaný pro-
jekt Restart. V něm je opět zahrnuta jak problematika likvidace sta-
rých ekologických zátěží, včetně přípravy na řešení posttěžební 
krajiny, tak problematika revitalizace brownfi eldů v centrech obcí. 
Program pamatuje i na posílení procesu zadávání veřejných za-
kázek, které jsou prostředkem pro dosažení revitalizace těchto 
území, a jeho celkovým cílem je urychlit proces regenerace regi-
onu. Snad se nám tímto otevírá cesta k vyřešení minulosti a nastar-
tování nového intenzivního rozvoje moravskoslezského regionu ne-
jen v průmyslu, ale zejména v celkovém obrazu našeho kraje. První 
výzva na řešení brownfi eldů již byla ze strany MPO vyhlášena.

Ivo Klimša, předseda představenstva společnosti 
Biocel Paskov 
V obecné rovině je posláním Sdružení prosazo-
vat oprávněné zájmy členů svou kolektivní silou. 
Jedná se zejména o společné zájmy, které jsou klí-
čové z pohledu uskutečňování strategie rozvoje 
Moravskoslezského kraje. Důležitými tématy tak 

určitě budou vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, zlepšování pod-
nikatelského a investičního prostředí, rozvoj technické infrastruk-
tury, podpora vědy, výzkumu a inovací s důrazem na jejich praktic-
kou komerční aplikaci, životní prostředí a v neposlední řadě vytvá-
ření objektivního mediálního obrazu života našeho kraje.

Jan Rafaj, ředitel pro personalistiku a vnější 
vztahy, místopředseda představenstva společ-
nosti ArcelorMittal Ostrava 
Právě zažíváme dobu „digitální“, nazvanou prů-
myslová revoluce 4.0. Je to výzva, ale i obrovská 
příležitost pro naše fi rmy a společnost. Náš re-

gion má výborné předpoklady využít tyto nové trendy k rozvoji 
fi rem, služeb, včetně turistiky, i soukromého života. Bude na 
nás, nakolik budeme odvážní, vynalézaví a mezi sebou koope-
rativní.

Václav Snášel, rektor VŠB – Technické univerzity 
Ostrava 
Je potřeba stále hledat cesty, jak udržet mladé 
a talentované lidi v našem kraji. Pomáhat jim 
s rozvojem a umožnit jim tak snazší život. Bez 
dravého mládí v našich zádech žádnou budouc-
nost Moravskoslezský kraj nemůže ani mít. 

V mladých lidech bych však rád viděl více podnikavosti, naše 
univerzita se snaží studenty pobídnout a podnikavost v nich 
rozvíjet, podat jim pomocnou ruku v jejich prvních podnikatel-
ských krůčcích. Mohou tak vzniknout nová zajímavá pracovní 
místa a mladí nebudou muset odcházet za zajímavými pracov-
ními nabídkami mimo náš kraj.

David Sventek, předseda představenstva Regio-
nální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Deklarace spolupráce a dohodnutá prioritní té-
mata jsou důležitým a dobrým začátkem. Bez 
pokračování v konkrétních projektech a aktivi-
tách by zároveň deklarace představovala špatný 
konec. Sdružení představuje ohromný potenciál, 

jeho členové jsou nositeli ekonomické prosperity, zaměstna-
nosti a rozvoje kraje. Moravskoslezský kraj, coby tvůrce regio-
nální politiky, má v partnerech nejen oporu, ale i nositele rozvo-
jových aktivit. Pojďme tedy od deklarace k realizaci, ať je naše 
společné úsilí vidět v kvalitě života v kraji.

Jan Březina, předseda Krajské hospodářské ko-
mory Moravskoslezského kraje
V současné době jsou nejpodstatnější cíle 
pro náš region stanoveny jak v Koaličním pro-
gramu pro Moravskoslezský kraj – Vize 2024 –, 
tak ve Strategii hospodářské restrukturalizace 
Moravskoslezského kraje, Ústeckého a Karlo-

varského kraje. Jejich naplňování a naše účast na něm však 
mohou úspěšně probíhat jen ve vzájemné spolupráci s Mo-
ravskoslezským krajem, úřadem zmocněnce vlády, Krajskou 
hospodářskou komorou MSK, Svazem průmyslu a dopravy 
ČR a Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slez-
ska. Důležité je ovšem rovněž mít při tom na zřeteli, co od čin-
nosti a aktivit Sdružení očekávají jeho členové. 
Karin Pelikánová

Noví viceprezidenti: Naše úsilí musí být vidět

Sdružení má nové vedení,
prezidentem zůstává Pavel Bartoš
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje – největší zájmové 
uskupení v regionu – má nové vedení. Shromáždění členů, které 
se konalo 6. dubna 2017 v Kulturním domě Akord v Ostravě, roz-
hodlo o složení jednadvacetičlenné rady s tříletým mandátem.
Ta, stejně jako před třemi lety, zvolila prezidentem Sdružení 
Pavla Bartoše. Prezident má šest zástupců a jsou jimi vice-
prezidenti: Jan Rafaj (ArcelorMittal), Václav Daněk (Ridera), 
Ivo Klimša (Biocel Paskov), Václav Snášel (VŠB-TU Ostrava), 

David Sventek (Regionální rada rozvoje a spolupráce se síd-
lem v Třinci) a Jan Březina (Krajská hospodářská komora 
MSK). Rada také rozhodla, že čestnými viceprezidenty bu-
dou Jiří Cienciala (zmocněnec vlády pro MSK, ÚK a KVK) 
a  Ivo Vondrák (hejtman MSK).
Mezi priority staronového prezidenta Sdružení bude mimo jiné pa-
třit upevnění spolupráce s klíčovými partnery v regionu. Shromáž-
dění členů Sdružení je nejvyšším orgánem spolku. (kap)
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Sdružení v druhé polovině roku pořádá tradiční konference, 
ale i nové. Mohl byste ve stručnosti představit tyto akce i jejich
program?
Program akcí, které Sdružení do konce roku chystá, bude 
pestrý. K tradičním konferencím patří Kongres starostů a pri-
mátorů, který se koná letos již po dvacáté třetí. Tentokrát 
znovu proběhne v Sanatoriích Klimkovice. Letošní program je 
sestaven na základě průzkumu u cílové skupiny měst a obcí 
Moravskoslezského kraje. Těch jsme se zeptali, která témata 
by je prioritně zajímala, kterým bychom měli věnovat pozor-
nost. Ta, která se v průzkumu nejčastěji opakovala, jsme zařa-
dili do programu. Kongres organizujeme společně s kanceláří 
vládního zmocněnce a Svazem měst a obcí ČR.
Další akcí, kterou chystáme společně s vládním zmocněncem, 
je druhý ročník konference Uplatnitelnost a podpora technic-
kého vzdělávání inovativními metodami. Pokračujeme tedy 
v tématu, které jsme začali v minulém roce v Třinci. Druhý roč-
ník konference má dva nosné bloky – prvním je téma duální 
vzdělávání, druhou oblastí je celoživotní vzdělávání v tech-
nických oborech. Na konferenci, na které potvrdil účast i mi-
nistr školství ČR, chceme především prezentovat dobré pří-
klady z Moravskoslezského kraje. Zajímavou akcí, která nás 
dále čeká a pořádáme ji společně s mladými, je BusinessCon 
– jde o platformu setkání malých a středních podnikatelů, kteří 
chtějí sdílet některé své podnikatelské zkušenosti a inspirují 

se a učí se vzájemně od 
sebe. Setkání proběhne 
13. a 14. října. Pokud hovo-
říme o mladých, pak s Pa-
trioty MSK hledáme širší 
a provázanější spolupráci. 
Dohodli jsme se, že bu-
deme po celý letošní rok pokračovat s projektem, který jsme 
zahájili loni, tedy s Quo Vadis MSK očima mladých. Budeme 
také partnerem devátého setkání Patriotů MSK, které pro-
běhne 5. října. V říjnu organizujeme celostátní setkání Terito-
riálních paktů zaměstnanosti ČR a společně se společností 
Advance service pořádáme workshop k zaměstnávání občanů 
EU v České republice.

Neměli bychom ale zapomenout ani na tradiční Region pro sebe. 
Na co se letos mohou jeho účastníci těšit?
Samozřejmě i letos připravujeme naši tradiční akci, která pro-
bíhá formou společenského galavačera s bohatým kulturním 
programem. V jeho průběhu odměňujeme osobnosti, fi rmy i in-
stituce za přínos k rozvoji kraje. Letos bude tento slavnostní 
večer obohacen o jednu novinku, která se jmenuje SCHOOL 
FRIENDLY – tedy budeme oceňovat fi rmy, které příkladně spo-
lupracují se všemi stupni škol od mateřských až po univerzity.
(kap)

Hospodářská komora opět pořádá 
tradiční mezinárodní konferenci 
a dvoustranná jednání fi rem 
Podnikatelé z Moravskoslezského kraje mohou také letos vyu-
žít jedinečné příležitosti a zúčastnit se již tradičních mezinárod-
ních dvoustranných jednání fi rem, která pro ně organizuje v Os-
travě Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 
spolu s VŠB – TU Ostrava a Agenturou pro regionální rozvoj. 
Navazuje tak na úspěšnou sérii podobných akcí. 
„Loňských dvoustranných jednání podnikatelů a výzkum-
níků Business Rendez-Vous Ostrava 2016, která se uskuteč-
nila v atraktivní lokalitě Dolních Vítkovic, se zúčastnilo téměř 
sto zástupců fi rem a institucí ze šesti zemí, kteří se na pře-
dem dohodnutých dvacetiminutových schůzkách setkali s po-
tenciálními partnery zejména ze sektoru strojírenství, meta-
lurgie, ICT, elektroniky, těžebního průmyslu, stavitelství a dal-
ších souvisejících oborů. Získali tak cenné kontakty a příle-
žitost k navázání mezinárodní spolupráce,“ uvedla ředitelka 
Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Natá-
lie Šitavancová. 
Letošní ročník s názvem „Smarter Region – International Bro-
kerage Event 2017“ se uskuteční dne 5. října letošního roku 
v Nové aule VŠB-TU Ostrava. 
Této networkingové akce se zúčastní velké množství společ-

ností, univerzit a výzkumných pracovníků z celé Evropy, kteří 
mají zájem o sdílení svých projektových zkušeností, nápadů 
a hledají spolupráci. „Účastníci, kteří se registrují na stránkách 
akce, získávají příležitost vybrat si schůzky podle svých prefe-
rencí, a mohou tak představit své inovativní nápady a techno-
logie, sejít se s potenciálními nebo projektovými obchodními 
partnery a během dvoustranných jednání potkat velké množství 
partnerů z různých oborů podnikání během jediného dne,“ po-
psala Natálie Šitavancová. 
Bližší informace k akci jsou na webu: b2bharmo.com/O2017/ 
(hk)

Ředitel Sdružení Radúz Mácha:

Program akcí v druhé 
polovině roku je pestrý 
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Letošní ročník konference právě zhodnotí především přínos 
konference pro rozvoj železniční infrastruktury a dopravy. Ost-
ravsko je spojeno se železnicí již sto sedmdesát let. „Slavnostní 
vlak, který zahájil provoz na takzvané Severní dráze císaře Fer-
dinanda, přijel do Ostravy a Bohumína 1. května 1847. Dnes 
je celé Ostravsko jedním z nejdůležitějších železničních uzlů 
u nás. Stosedmdesáté výročí vybudování železnice na Ostrav-
sko připomněly oslavy 1. května, kdy České dráhy vypravily po 
jubilující trati speciální historický vlak,“ uvedl Miroslav Klich, ob-
chodní ředitel Regionálního centra Českých drah v Ostravě. 
Stavbu železniční trati z Lipníka nad Bečvou do Bohumína za-
jistila společnost „Severní dráhy císaře Ferdinanda“ (KFNB). 
„Jako první v Rakouském císařství začala ve třicátých letech 
19. století postupně budovat první parostrojní železnici v mo-
narchii, která vedla z Vídně přes Moravu až do polské Haliče,“ 
vysvětlil obchodní ředitel Regionálního centra Českých drah 
v Ostravě s tím, že právě 1. května 1847 dosáhlo úsilí fi rmy 
k otevření tratě až na pomezí Moravy a Slezska. „Jedná se 
o jednu z nejstarších tratí v současné České republice, která 
však díky velkorysému pojetí budovatelů a jejímu nadčasovému 
směrování slouží dodnes a vlaky na ní mohou sto sedmdesát 
let po jejím vybudování jezdit rychlostí až 160 kilometrů za ho-

dinu,“ vysvětlil Miroslav Klich. Často se podle něj hovoří o tom, 
že stavba dráhy byla vynucena rozvojem hornictví a průmyslu 
na Ostravsku. „Spíš to bylo naopak, v důsledku stavby želez-
nice se v tomto regionu začal koncentrovat průmysl. Teprve pak 
se projevila potřeba stavby dalších drah. Až do roku 1847, kdy 
byla uvedena do provozu železnice, obstarávaly veškerou do-
pravu potahy po silnicích. Především císařská silnice prochá-
zející Moravskou Ostravou zajišťovala spojení s východními pro-
vinciemi monarchie, především s Haličí,“ doplnil Miroslav Klich. 
Na programu letošního jednadvacátého ročníku konference 
TRANSPORT se proto objeví především téma železnice. „Bude 
se hodnotit a také hovořit o koncepci osobní regionální želez-
niční dopravy, o přípravě projektů železniční infrastruktury v kraji, 
o stavu přípravy projektových záměrů vysokorychlostních tratí 
v Česku i v Moravskoslezském kraji,“ popsal některá témata pro-
gramu Pavel Santarius, projektový manažer Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje. Mezi řečníky se tak objeví například 
Pavel Krtek, generální ředitel Českých drah, Pavel Surý, gene-
rální ředitel Správy železniční dopravní cesty, Jakub Unucka, ná-
městek hejtmana Moravskoslezského kraje, Kateřina Konečná, 
poslankyně Evropského parlamentu, či Zbyněk Hořelica, ředi-
tel Státního fondu dopravní infrastruktury, který bude informovat 
o fi nancování dopravních staveb v regionu, nejen ale na železnici. 
Karin Pelikánová

Pokračování ze strany 1

Jak podle vás, který jste stál u zrodu konference Transport, při-
spěla tato akce k rozvoji dopravní infrastruktury v kraji?
Před dvaceti lety u  příležitosti stopadesátého výročí železnice 
na Ostravsku, tedy v roce 1997, se uskutečnil první ročník me-
zinárodní konference Transport, jehož zakladatelem bylo Sdru-
žení pro rozvoj Moravskoslezského kraje společně s tehdejším 
Obchodně provozním ředitelstvím Českých drah v Ostravě. 
Mezinárodní konference se zapojila do řešení problematiky 
všech druhů dopravy. Pro železniční dopravu pak bylo velmi vý-
znamné podepsání prvního memoranda v roce 2001 za účasti 
ministerstva dopravy, Moravskoslezského kraje, Českých drah 
a města Ostravy. V roce 2006 potom signatáři podepsali doda-
tek memoranda a v roce 2013 nové memorandum. Od té doby 
se postupně naplňovaly úkoly týkající se napojení regionu na 
mezinárodní dopravní síť, řešení moderní regionální dopravy, 

ať již v oblasti infrastruktury nebo vozidlového parku, k čemuž 
bezesporu konference přispěla.
Letošní jednadvacátý ročník konference proběhne u příleži-
tosti stosedmdesátého výročí příjezdu prvního vlaku na Ostrav-
sko. Konference proto mimo jiné zhodnotí dosavadní přínos sa-
motných konferencí pro železnici, ale i výhled do dalších let. 
Odpolední program konference pak bude navazovat na připra-
vované Dny železnice na Ostravsku, kdy se uskuteční jízda his-
torickým motorovým vozem (Stříbrný Šíp) po vlečce AWT do 
Bohumína a další program v lokomotivním depu.

České dráhy pořádají celostátní Den železnice, který se bude ko-
nat právě v Bohumíně po skončení konference Transport. Co ná-
vštěvníky akce čeká? Na co byste je především pozval?
Jako potvrzení významu sto sedmdesáti let železnice na Os-
travsku uspořádají České dráhy celostátní den železnice 
23. září v Bohumíně. Samotný program bude rozdělen do tří 
sekcí. První část je nazvána Svět zábavy a bude se konat na 
náměstí v Bohumíně, kde se uskuteční bohatý kulturní pro-
gram. Druhá část programu s názvem Svět změny proběhne 
v areálu depa za nádražím, kde si budou moci návštěvníci 
kromě výstavy moderních vozidel prohlédnout jinak nepří-
stupné prostory pro veřejnost. V samotném depu bude třetí 
část – Svět historie –, kde budou mít možnost lidé vidět histo-
rická vozidla. V osm hodin večer se pak uskuteční noční lase-
rová show prohlídek lokomotiv na točně. Součástí programu 
budou také jízdy parních vlaků mezi Ostravou a Bohumínem, 
a také jízdy po vlečkách AWT. Bližší informace o akci jsou 
také na stránkách www.denzeleznice.cz.
(kap)

Miroslav Klich, obchodní ředitel Regionálního centra ČD: 

Vlaky na Ostravsko jezdí už 170 let – 
zveme všechny na oslavu jubilea
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Vláda v červenci schválila Akční 
plán Strategie hospodářské re-
strukturalizace znevýhodněných 
regionů, který připravil Úřad vlád-
ního zmocněnce spolu s minis-
terstvem pro místní rozvoj a mi-
nisterstvem průmyslu a obchodu. 
Schválená opatření v rámci tzv. 
projektu RESTART pomohou Ús-
teckému, Karlovarskému a Mo-
ravskoslezskému kraji nastarto-
vat hospodářské i sociální změny 

po útlumu tradičních průmyslových oborů a měla by také zastavit 
odliv obyvatel. Během přípravy návrhy prošly širokou regionální dis-
kusí s úřady, vládními institucemi, firmami, neziskovými organiza-
cemi i univerzitami. Na realizaci jednotlivých opatření stát vyčlení 
do roku 2030 zhruba 42 miliard korun. 
Podrobnosti dodává Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro restruktu-
ralizaci Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje a je-
den z iniciátorů projektu RESTART.

Co všechno akční plán obsahuje?
Akční plán zahrnuje celkem 65 konkrétních opatření, jeho vý-
znamnou část tvoří návrhy na podporu podnikání a investic, vy-
lepšení infrastruktury či stabilizace lidských zdrojů v jednotli-
vých regionech. Firmy, města, obce, školy a další subjekty bu-
dou mít možnost získat peníze například na pořízení moder-
ních strojů a technologií, na regeneraci starých průmyslových 
areálů, na podporu výzkumu a vývoje, na opravy silnic a po-
dobně. Důležitou součástí jsou i opatření pro zlepšení sociál-
ních problémů.

Kterou oblast považujete za klíčovou?
Jde o komplexní soubor opatření a všechna jsou důležitá. Já 
osobně ale považuji za nejdůležitější podporu podnikání a ino-
vací, včetně výzkumu a vývoje. Tyto oblasti jsou klíčové pro roz-
voj a zvýšení konkurenceschopnosti firem a potažmo i regionů. 
Nejde jen o zahraniční investory, budeme se soustředit i na 
místní malé a střední firmy. Chceme jim zpřístupnit nové tech-
nologie, podpořit jejich spolupráci s výzkumem, ale také pro 
ně vytvořit dostatek volných ploch. Agentura CzechInvest by 
měla rozšířit své aktivity a kapacity podnikatelského poraden-
ství i exportního vzdělávání. Kraj také potřebuje přeměnit staré 
průmyslové či zanedbané území. Požadujeme proto urychlení 
čerpání programu na řešení ekologických škod.

Jak bude realizace projektu RESTART probíhat?
Čeká nás teď intenzivní práce na spuštění celého procesu. 
Na jednotlivých ministerstvech postupně vzniknou programy, 
v rámci kterých budou žadatelé z jednotlivých regionů čer-
pat prostředky na rozvoj. Úřad zmocněnce se bude podílet 
na vzniku programů a bude vyhodnocovat, zda mají potřebný 
efekt. Hlavním garantem projektu RESTART je vláda, určitě ale 
bude zapotřebí, aby se do tohoto procesu zapojily organizace 
a instituce v krajích. Opatření, která nebyla z časových důvodů 
zahrnuta v prvním Akčním plánu, budou zařazena do jeho aktu-
alizované verze. Stále je tedy možnost se do projektu RESTART 
zapojit a jsou vítány nové nápady.

Jak bude zajištěno financování tak rozsáhlého projektu?
Peníze bude vláda uvolňovat postupně. Letos půjde do zmíněných 
regionů šest miliard, příští rok 12 miliard a v dalších letech 25 mili-
ard korun. Zhruba pětinu celkové částky pokryjí evropské dotace.

Máme vyšší nezaměstnanost, přitom si ale podniky stěžují, že ne-
mohou sehnat lidi. Co se s tímto nesouladem dá dělat?
Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou začíná být velkým problé-
mem a nedostatek technicky vzdělaných lidí vážně ohrožuje roz-
voj firem. Pro tuto oblast (Lidské zdroje) je navržena řada opat-
ření. Některá mají za cíl efektivněji využívat stávající nástroje, ale 
jsou tam i novinky, například program zaměřený na přípravu za-
městnanců pro moderní průmyslové firmy, rozvoj predikčního 
systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS, program 
„Krok za krokem na trh práce“, zaměřený na rozvoj zaměstnatel-
nosti dlouhodobě nezaměstnaných osob, nebo program zamě-
řený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání.

Ve zmíněných krajích je řada sociálních problémů, například za-
dluženost obyvatel a vysoký počet exekucí. Jak se tyto problémy 
budou řešit?
Akční plán obsahuje celý komplex opatření k řešení proble-
matiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstna-
nosti. Ministerstvo školství má například za úkol připravit spe-
cifické výzvy pro vzdělávací programy na posílení finanční 
gramotnosti pro ZŠ a SŠ. V plánu je také realizace preventiv-
něosvětových kampaní ke snížení zadlužení seniorů. Firmy by 
mohlo zajímat, že je tam i úkol analyzovat stávající stav admi-
nistrativní zátěže zaměstnavatelů ve spojení s exekucemi je-
jich zaměstnanců a připravit návrhy na elektronizaci souvise-
jící agendy směřující k minimalizaci nároků na zaměstnavatele.

Jeden z prvních programů se už rozběhl, o co jde?
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou 
CzechInvest připravilo v rámci projektu RESTART dotační Pro-
gram na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů. Smys-
lem je řešit nevyužívaná území a prostřednictvím jejich nového 
využití přispět k hospodářskému oživení regionů. Ministerstvo 
mezi obce rozdělí dvě miliardy korun během sedmi let. Žadateli 
mohou být obce a kraje. Podrobnosti jsou na stránkách minis-
terstva průmyslu v sekci „dotace a podpora podnikání“.

Kde se dají najít informace o projektu RESTART?
Projekt má své webové stránky www.restartregionu.cz, kde 
jsou základní informace i aktuální zprávy.
Jana Dronská

Stát investuje miliardy do zlepšení 
situace v Moravskoslezském kraji

Pilíře strategie hospodářské restrukturalizace

A – PODNIKÁNÍ A INOVACE

B – PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE

C – VÝZKUM A VÝVOJ

D – LIDSKÉ ZDROJE

E – SOCIÁLNÍ STABILIZACE

F – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

G – INFRASTRUKTURA A VEŘEJNÁ SPRÁVA
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Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 
jde vstříc potřebám zaměstnavatelů 
i obyvatel průmyslového kraje

Schválený akční plán hospodář-
ské restrukturalizace Moravsko-
slezského kraje otevírá příležitost 
zcela konkrétně naplnit dávno vy-
slovené potřeby v oblasti zaměst-
nanosti. Na jedné straně podpoří 
v krátkodobém i dlouhodobém ho-
rizontu vznik nových pracovních 
míst a zvýší kvalitu těch stávají-
cích, na druhé straně otevře mož-

nost obyvatelům se na nová místa současnosti i budoucnosti 
připravit a mít z nich užitek. A právě propojování potřeb a mož-
ností, propojování nabídky a poptávky na trhu práce bude 
– a ještě ve větší míře než doposud – úkolem Moravskoslez-
ského paktu zaměstnanosti. 
„V minulém čísle jsme psali o projektu Kompas, který bude při-
nášet stále aktualizované informace o volných místech a cel-
kově o potřebách trhu práce,“ uvedl expert MSPaktu Martin 
Navrátil s tím, že to však samo o sobě nestačí. „Na predikci trhu 
práce musí navazovat kvalitní systém kariérového poradenství 
a také vzdělávání, které obyvatele v různých životních etapách 
připraví na měnící se potřeby průmyslu a sektoru služeb. Ne-
jedná se přitom zdaleka jenom o podporu ve školách a pomoc 

nezaměstnaným,“ řekl Martin Navrátil. Lidé mají právo měnit 
své zaměstnání a kariérně růst celý život. „Pakt tedy navrhne, 
vytvoří a bude spravovat síť kariérních poradců pro lidi, kteří se 
rozhodli buď hned, nebo v budoucnu změnit své zaměstnání. 
Při troše nadsázky lze říct, že kromě kadeřníka a doktora najde 
občan kraje v dostupné vzdálenosti také pracovního poradce. 
Ten mu ukáže cestu, jak využít svého nadání a znalostí, nasmě-
ruje ho ke konkrétním možnostem zaměstnání, poradí mu, jak 
si zorganizovat život k cestování za prací, a doporučí, kde do-
plnit vzdělání a rozvinout své dovednosti,“ upřesnil Martin Na-
vrátil. Vedle nové poradenské sítě – úzce a promyšleně pro-
pojené s kariérovým poradenstvím ve školách a na úřadech 
práce – podpoří kraj také rozvoj neformálního vzdělávání pro 
žáky i pro dospělé. „Centra vzdělávání pro budoucnost“ nabíd-
nou podmínky pro rozvoj především technických dovedností 
a technologických znalostí. Žáci i zájemci o nové zaměstnání 
se zde pod vedením vysokoškolských pedagogů i  lidí z praxe 
potkají s budoucností průmyslových odvětví a budou mít příle-
žitost vzdělávat se v oborech, které ještě nejsou součástí for-
málního systému vzdělávání.
„Energie, kterou přináší kraji nové vedení, tak v oblasti zaměst-
nanosti umožní vybudovat tři propojené pilíře, kompas pro 
orientaci na trhu práce, systém poradenství v oblasti kariéry 

a vzdělávání pro budoucí povolání. Po-
věřeným stavitelem je Moravskoslezský 
pakt zaměstnanosti,“ dodal Martin Na-
vrátil.
Činnost Moravskoslezského paktu za-
městnanosti je fi nančně podpořena 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
(nav)

Podpis memoranda na podzim 
letošního roku
Rada Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na svém 
zasedání 16. června letošního roku na farmě Koňákov v Čes-
kém Těšíně schválila základní teze nového memoranda o spo-
lupráci mezi Sdružením, Moravskoslezským krajem, Krajskou 
hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, Svazem 
průmyslu a dopravy ČR a vládním zmocněncem pro Moravsko-
slezský, Ústecký a Karlovarský kraj. 
„Mezi klíčová témata, jejichž koordinaci v kraji mezi part-
nery bude zajišťovat Sdružení, budou patřit například témata 

zaměstnanosti, lidských zdrojů a vzdělávání, dále téma ovzduší, 
komunálních odpadů, řešení obnovy průmyslové krajiny, dále 
potom rovněž témata transportu a technické smart infrastruk-
tury. S partnery budeme samozřejmě koordinovaně spolupra-
covat i na dalších tématech,“ uvedl ředitel Sdružení Radúz 
Mácha s tím, že partneři podepíší nové memorandum o spo-
lupráci, které přispívá k rozvoji kraje a má řadu konkrétních vý-
sledků, na podzim letošního roku.
(kap)

 

 

I. Informace o potřebách trhu práce

Predikce trhu práce prostřednictvím 
Kompasu, barometru trhu práce
´
Monitoring trhu práce prostřednictvím 
ÚP ČR

II. Kariérové poradenství

Nově: Kariérové poradenství na úrovni 
kraje
Kariérové poradenství na úřadech 
práce
Kariérové poradenství ve školách

Nově: Vytvoření provázaného systému

III. Vzdělávání pro uplatnění 

Nově: Rozvoj segmentu celoživotního 
vzdělávání

Vdělávání ve školách
Vzdělávání uchazečů a zájemců 
o zaměstnání
Vzdělávání zaměstnanců 
u zaměstnavatele

Nově: Vytvoření provázaného systému
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Noví členové se představují

HC VÍTKOVICE RIDERA prvním 
sportovním klubem ve Sdružení

Vážení členové Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje,
jsem velmi rád, že vás mohu touto cestou oslovit jménem hokejo-
vého klubu HC VÍTKOVICE RIDERA jako historicky prvního spor-
tovního klubu, který se stal členem Sdružení. 
Stejně jako všem ostatním členům Sdružení, také nám jde o to, 
přispět k dalšímu rozvoji našeho regionu, který na sportovním 
poli reprezentujeme již téměř devadesát let. Jsme si přitom plně 
vědomi toho, že sport by měl být součástí života našeho kraje, 
a to jak z hlediska diváckého, tak z hlediska možností aktivního 
sportovního vyžití.
Jsme proto hrdí na to, že můžeme kraj reprezentovat nejen v rámci 
nejvyšších domácích hokejových soutěží různých věkových kate-
gorií, včetně extraligy ledního hokeje mužů, ale i na mezinárodní 
úrovni. Zároveň vnímáme jako nesmírně důležité poslání otevřít 
cestu ke sportu co největšímu počtu dětí, pro které by měl být 
sport součástí zdravého rozvoje a životního stylu. Bez výchovy 
nové hokejové generace by totiž hokej neměl budoucnost. 
Náš klub zároveň pomáhá svým partnerům otevřít cestu k ob-
chodním příležitostem, ať již prostřednictvím propagace, business 
networkingu nebo realizace prezentačních a společenských akcí 
pro obchodní partnery či zákazníky v rámci extraligových utkání, 

která v atraktivním prostředí OSTRAVAR ARÉNY pravidelně na-
vštěvují tisíce našich fanoušků z celého regionu. Kromě toho na-
bízíme našim partnerům i možnost využití některých benefi tů pro 
zaměstnance, například v podobě zvýhodněných cen celosezon-
ních permanentek, věrnostních klubových karet a podobně. 
V neposlední řadě pak chceme maximálně využít skutečnosti, že 
náš klub se nedávno stal jedním z mála, které v současné době 
pomáhají s rozvojem ledního hokeje v Číně s výhledem k olym-
pijským hrám 2022 v Pekingu. Díky tomuto spojení můžeme pre-
zentovat potenciál kraje a v něm působících společností, fi rem 
a podniků i v rámci atraktivního čínského trhu.
Budeme proto potěšeni, pokud i pro vás, vaše podnikání či vaše 
zaměstnance nebo klienty a obchodní partnery budeme moci 
nabídnout něco z pestré nabídky našich služeb. Věříme, že za-
členění našeho klubu do Sdružení a možnost spojení se znač-
kou HC VÍTKOVICE RIDERA může pro mnohé členy Sdružení 
znamenat nové obchodní příležitosti, a tím pádem i možnosti 
v naší společné snaze o rozvoj našeho regionu.
Staňte se i vy součástí našeho týmu!
Petr Handl, prezident klubu
www.hc-vitkovice.cz

Jak byste se jako nový člen co nejvýstižněji představili, čím přede-
vším se lišíte od svých konkurentů? 
Společnost Tymphany má více než devadesátiletou histo-
rii a zkušenosti na poli špičkových audio výrobků. Jsme tech-
nologickým lídrem v této oblasti a stojíme za zvukem mnoha 
velmi známých a silných audio značek. Jsme totiž takzvaným 
JDM/ODM dodavatelem – pro naše zákazníky jsme schopni 
vyvinout a vyrábět řešení na míru. To vše od Consumer Audio, 
Connected Devices až po profesionální pódiové či studiové 
systémy, včetně vlastních reproduktorových měničů známých 
pod značkou Peerless. Stavíme na kreativitě a inovativnosti na-
šich lidí, kterou jsme tady v Kopřivnici vybudovali za posled-
ních dvanáct let, ještě pod křídly Bang&Olufsen. Naši lidé, to 
je ta hlavní deviza, díky které máme teď pod novou značkou 
Tymphany, která letos převzala továrnu, možnost nastartovat 
novou budoucnost. Nejvýstižněji nás defi nuje náš slogan: WE 
LOVE AUDIO – MILUJEME AUDIO.

Co vás motivovalo vstoupit do Sdružení? 
Jednou z klíčových hodnot naší fi remní kultury je budování sta-
bilních, férových a otevřených vztahů. Toto ctíme nejen v rámci 
fi rmy a vztahů se zaměstnanci, ale chceme být i „dobrými sou-
sedy“ v kopřivnické průmyslové zóně a partnerem pro město 
Kopřivnice. Sdružení nás zaujalo možností rozšířit naše vazby 
v mikroregionu a být v kontaktu se společnostmi a městy na-
příč celým Moravskoslezským krajem – začít budovat vztahy 

s novými partnery. I s příchodem nového majitele továrny, že 
je potřeba navazovat aktivní spojení ve větším měřítku. Rovněž 
bychom se rádi aktivně podíleli na rozvoji regionu – jsme spo-
lečnost, která zaměstnává spoustu odborníků v rozmanitých 
oblastech, kteří mohou a hlavně chtějí regionu pomoci.

Jaký je letošní rok pro fi rmu, co zásadního ještě očekáváte?
Letošní rok je pro naši společnost zásadní v mnoha ohledech 
– do naší historie, která se spojuje s Kopřivnicí od roku 2005, 
přibyly hned dva milníky. V březnu byla podepsána smlouva 
o prodeji továrny v Kopřivnici novému majiteli, společnosti Tym-
phany, a od konce června letošního roku jsme rovněž změnili 
název společnosti – opouštíme jméno Bang&Olufsen a nově se 
pyšníme názvem Tymphany Acoustic Technology Europe. Tato 
změna s sebou přináší i nové výzvy. Z výrobního závodu s vý-
vojem pro jedinou značku – pro společnost Bang&Olufsen – se 
staneme nezávislou jednotkou, která bude dodávat výrobky 
pestré škály zákazníkům zvučných jmen v oblasti audio, včetně 
dalších služeb, pro maximální spokojenost našich obchodních 
partnerů. Vzniknou u nás nová oddělení, což s sebou přináší 
i nábor nových zaměstnanců a investice do rozvojových aktivit 
pro stávající zaměstnance. A plánujeme rovněž investice do no-
vých zařízení. Pro společnost Tymphany je to zásadní investice 
na území Evropy a pro nás znamená obrovskou motivaci, jak 
z továrny v Kopřivnici vybudovat evropskou centrálu.
(kap)

Chceme z kopřivnické továrny 
vybudovat evropskou centrálu, 
říká jednatel společnosti Tymphany Acoustic
Technology Europe Pavel Merhout
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Byznys den EAEU již podruhé v Ostravě
Příležitostí pro navázání nových obchodních kontaktů a zís-
kání nových možností proniknout na východní trhy i představit 
Moravskoslezský kraj i Česko východním partnerům byla kon-
ference BYZNYS DEN EUROASIJSKÉHO EKONOMICKÉHO 
SVAZU (EAEU), která se 8. června konala v Ostravě za přítom-
nosti velvyslanců Arménie, Běloruska, Kazachstánu i obchod-
ního zastoupení Ruské federace. Hlavním organizátorem akce 
byl honorární konzul Ruské federace v ČR Aleš Zedník spo-
lečně se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje.
„Věřím, že Byznys den Euroasijského ekonomického svazu dále 
otevře dveře pro prohloubení oboustranných kontaktů,“ uvedl 
Aleš Zedník, honorární konzul Ruské federace v ČR. Hejtman 
Ivo Vondrák řekl, že konkretizace spolupráce, ke které akce 
přispěje, je klíčová, aby se věci daly do pohybu. Prezident 
Sdružení Pavel Bartoš zdůraznil, že Moravskoslezský kraj má 
co nabídnout a země EAEU by mohly například využít našich 
zkušeností s útlumem hornictví.

Euroasijský ekonomický svaz vznikl v roce 2014 a tvoří ho 
státy Ruska, Běloruska, Kazachstánu, Arménie a Kyrgyzstánu. 
Účelem Euroasijské unie je přispívat k užší integraci členských 
zemí a volnému pohybu osob, zboží a služeb. Státy EAEU mají 
zájem posílit spolupráci s Českou republikou i s EU. „Česko vní-
máme jako okno do Evropy,“ řekl Sergej Stupar, vedoucí obchod-
ního zastupitelství Ruské federace v ČR. Konstatoval, že v prv-
ních měsících letošního roku se vzájemný obchod mezi Českem 
a Ruskou federací ve srovnání s loňským rokem zvýšil zhruba 
o třicet procent a dále roste. Růst objemu vzájemných obchodů 
potvrdili také velvyslanci Arménie, Běloruska i Kazachstánu. 
Podnikatelé a fi rmy se shodují, že východní trhy mají svá speci-
fi ka, která je nutné poznat. 
Byznys den EAEU je součástí akce Ruské dny v Ostravě, která 
nabídla účastníkům nejen odborný program, ale také řadu do-
provodných akcí.
(kap)

Na významu nabývá 
spolupráce regionů, 
uvádí obchodní rada Ruské 
federace v ČR Sergej Stupar
Můžete zhodnotit současný stav spolupráce mezi Českem a Rus-
kou federací, zejména v oblasti ekonomické?
V podmínkách, kdy na vysoké politické úrovni jsou vzájemné 
kontakty do značné míry ohraničeny, nabývá na strategickém 
významu spolupráce regionů. Pozitivní je, že existuje zájem sa-
motných regionů. V posledních letech navštívilo Česko mnoho 
ruských gubernátorů a představitelů regionů. Spolupráce je 
ale oboustranná. Také čeští hejtmani jezdí do Ruska. Příkla-
dem může být spolupráce Jihomoravského a Jihočeského 
kraje. Věříme, že i Moravskoslezský kraj bude dále rozvíjet kon-
takty s Ruskou federací a jejími regiony. Je tady řada silných 
podniků, například ARAKO nebo MSA, které se zabývají výro-
bou zařízení pro atomovou energetiku. Tyto podniky, patřící in-
vestorům z Ruska, aktivně pracují v oblasti atomové energetiky 

a plní zakázky pro velkou rus-
kou korporaci ROSATOM.

Měli by být čeští podnikate-
lé, tedy i v Moravskoslezském 
kraji, při navazování kontaktů 
aktivnější? 
Zveme všechny podnikatele 
z Moravskoslezského kraje 
k nám. V současnosti jsou 
velmi výhodné podmínky 
pro byznys v Ruské federaci. 
Chtěli bychom, aby podnikatelé nejen exportovali, ale rozšířili 
svou výrobu do Ruska. Existuje již několik příkladů českých fi -
rem, které vybudovaly v Rusku výrobní závody a vyvážejí ze 
svých závodů v Rusku do dalších zemí. Abych byl konkrétní – 
česká společnost ŠKODA dodává automobily z Nižního Novgo-
rodu pro zákazníky v Česku i EU. Dále společnost BRISK Tábor 
u nás vyrábí zapalovací svíčky a ty se prodávají nejen v Rusku, 
ale exportují se do třetích zemí. Máme zájem o přímou spolu-
práci s českými byznysmeny, nikoliv prostřednictvím centrál-
ních struktur. Úkolem obchodního zastoupení Ruské federace 
v Česku je pomoci najít a propojit partnery i organizovat a pod-
pořit vzájemnou spolupráci.

Velvyslanec Republiky Kazachstán v ČR Serzhan Abdykarimov: 

Podpořit kontakty by měl i bezvízový styk
Jaký je potenciál vzájemné spo-
lupráce na úrovni byznysu mezi 
Kazachstánem a Českem?
Chtěl bych v prvé řadě po-
děkovat vedení Moravsko-
slezského kraje a Radúzi Má-
chovi, řediteli Sdružení, že 
pokračuje vzájemná spolu-
práce. Je podepsáno Memo-
randum o spolupráci mezi 
Moravskoslezským krajem 
a Západokazašskou oblastí. 

Města Ostrava a Uralsk jsou partnerskými městy. Spolupráce 
se odehrává v různých oblastech, na poli univerzit, v oblasti 
strojírenství, energetiky, vzdělávání a dalších. Dík patří také 
honorárnímu konzulovi Ruské federace v ČR Aleši Zedníkovi. 
Jednal jsem s panem primátorem Ostravy Tomášem Macu-
rou a také hejtmanem Ivem Vondrákem. Oba se velmi zajímali 
o otázky vzájemné spolupráce. Samozřejmě bychom chtěli 
pozvat všechny obyvatele Moravskoslezského kraje na svě-
tovou výstavu Expo v Astaně, proto jsme také zavedli třiceti-
denní bezvízový styk, který by měl podpořit kontakty. Ale i po 
skončení Expa jsou všichni vítáni.
(ram, kap)
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Sto sedmdesát účastníků se sešlo na mezinárodní konfe-
renci ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE, která se 
konala 31. května letošního roku v Bohumíně a kterou pořá-
dalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spo-
lupráci s polským partnerem GAPR (Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwoju). Představitelé ministerstev 
Česka i Polska účastníky informovali o tom, že v lednu příštího 
roku by mělo Ministerstvo dopravy ČR dokončit studii prove-
ditelnosti Oderské větve vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, 
která by měla odpovědět na otázky, zda a jak dále pokračovat 
ve splavnění Odry. Stejně tak polská strana připravuje marke-
tingovou studii splavnění Odry až k českým hranicím.
„Předmětem studie proveditelnosti multifunkčního dopravního 
koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL), kterou již deset měsíců připra-
vujeme a měla by být hotova 17. ledna příštího roku, je prově-
řit dopravní, vodohospodářské, energetické a rekreační bilance, 
včetně vyhodnocení analýzy nákladů a přínosů,“ řekl na konfe-
renci Luděk Sosna, ředitel odboru strategie Ministerstva do-
pravy ČR. Studie tedy odpoví, zda realizovat celý koridor, nebo 
ne, nebo jen některé jeho části. Na základě intenzivní spolu-
práce s polskou stranou v rámci práce česko-polské pracovní 
skupiny pro vodní koridor DOL, ke které se letos připojilo i Slo-
vensko, studie například také doporučuje jako nejlepší ze čtyř 
variant přechodu česko-polské hranice Odry tu levostrannou 
dlouhou povodňovou. „Kopíruje trasu Odry po jejím levém břehu 
a mírní negativní dopady velké vody,“ vysvětlil Luděk Sosna. 
O hospodářském významu splavnění Odry se hovoří již desítky 
let. Polská strana chce dosáhnout splavnění Odry na IV. stupeň. 
Podle Jerzyho Materny, státního tajemníka z ministerstva moř-
ského hospodářství a vnitrozemské plavby, by se měla Oderská 
vodní cesta dostat při revizi sítě TEN-T v roce 2023 na mapu trans- 
evropských dopravních cest a na tomto základě by bylo možné 
při její výstavbě požádat o spolufinancování z evropských fondů. 

Česká i polská strana na vládní i regionální úrovni má zájem 
o  splavnění řeky Odry z polského města Kędzierzyn-Koźle do 
Ostravy, nebo až do Mošnova. Pro regiony na obou stranách 
hranice by výstavba vodní cesty přinesla hospodářské oživení. 
„Jsem rád, že se situace na české straně zásadně změnila, že 
vybudování úseku Kędzierzyn-Koźle – Ostrava – Mošnov, který 
bude mít velký přínos pro Moravskoslezský kraj i Českou repub-
liku a může být zásadní pro konkurenceschopnost, má takovou 
podporu,“ zdůraznil prezident Sdružení Pavel Bartoš. Podle něj 
představuje splavnění Odry do Ostravy/Mošnova obrovskou 
příležitost pro region, pro jeho hospodářské oživení. 
Prodloužení Oderské vodní cesty bude mít také význam vodohos-
podářský a přispěje ke stabilizaci vodního režimu podél trasy. 
Řeka Odra je splavná s určitými problémy od přístavu ve 
Štětíně až po město Kędzierzyn-Koźle. Splavněním Odry až do 
Ostravy/Mošnova se Oderská vodní cesta prodlouží o devade-
sát kilometrů.
(kap)

Odpady 21 tentokrát v Olomouci
Sedmnáctý ročník konference Odpady 21, kterou doposud po-
řádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje tradičně 
v Ostravě, proběhl letos 10. a 11. května a přesunul se poprvé do 
Olomouce. Vyplynulo to mimo jiné i z dlouhodobé a úspěšné spo-
lupráce se statutárním městem Olomoucí, Technickými službami 
města Olomouce a Olomouckým krajem. Další ročníky konfe-
rence Odpady 21 se proto budou střídavě konat v obou městech.
Hlavním tématem konference byla příprava, především komu-
nálního odpadového hospodářství, na rok 2024. V nakládání se 
směsným komunálním odpadem to bude rok přelomový, pro-
tože k 1. lednu tohoto roku je legislativně zapovězeno sklád-
kování většiny druhů komunálních odpadů. „Příprava celého 
sektoru odpadů, ale také části energetiky je dlouhodobým pro-
cesem, který by v konečném důsledku neměl způsobit ekono-
mické zatížení občanů nad únosnou mez. Přínosy pro životní 
prostředí musí být samozřejmostí, ale ekonomická a sociální 
stránka nesmí být opomíjena už jen proto, že se týkají všech ob-
čanů bez výjimky,“ uvedli organizátoři konference.
Odbornou konferenci pořádalo Sdružení pro rozvoj Morav-
skoslezského kraje ve spolupráci se společností FITE Ostrava 
a Technickými službami města Olomouce.

Konference Odpady 21 se koná od roku 2001 a věnuje se kom-
plexnímu řešení odpadového hospodářství se zaměřením na 
energetické využívání zejména komunálních odpadů. 
(kap)

Oderské fórum – Forum Odrzańskie:
Studie v lednu odpoví, zda a jak budovat Oderskou vodní cestu 

Účastníci konference Odpady 21 se shodli:
Je nutné opakovaně apelovat na příslušné orgány, aby byl urychleně vyře-
šen problém dvojí a nekompatibilní evidence odpadů, což způsobuje znač-
né problémy.

Doporučují také ministerstvu životního prostředí, aby v rámci struktur EU 
iniciovalo sjednocení metodik pro stanovení materiálového a energetické-
ho využívání odpadů tak, aby věrně zobrazovalo odpadové hospodářství ČR 
v kontextu EU.

Je nutné hledat cestu, jak implementovat vývoj společnosti zarámované inici-
ativou „Společnost 4.0“ do řešení odpadového hospodářství tak, aby to bylo 
součástí „chytrého oběhového hospodářství“. 

Musí se urychleně stabilizovat odpadové hospodářství v oblasti nakládání 
s komunálními odpady a odpady podobnými zákonným stanovením poplat-
ků za ukládání odpadů na skládky.

Je nutné přednostně a cíleně směřovat dotační prostředky v oblasti životní-
ho prostředí do budování systému s komunálními odpady s prioritou budo-
vání systémů překládacích stanic.



11
Z Á Ř Í  2 0 1 7  |  T É M A  |  P R O J E K T  R E S T A R T

Třináct fi rem se zatím přihlásilo do soutěže o ocenění School 
friendly, kterou Sdružení vyhlásilo letos v únoru. Aktivita vznikla 
v sekci vzdělávání Sdružení a chce ukázat především dobré pří-
klady spolupráce škol a fi rem v kraji. „Cílem je ocenit ty, kteří už 
roky dělají hodně pro děti a mladé lidi, a poděkovat jim,“ řekla 
Radka Šušková, vedoucí sekce vzdělávání Sdružení. Aktivitu 
podpořil také zmocněnec vlády pro Moravskoslezský, Ústecký 
a Karlovarský kraj Jiří Cienciala i náměstek hejtmana Morav-
skoslezského kraje Stanislav Folwarczny. 
„Jsem ráda, že fi rmy mají zájem ukázat ostatním, jak lze pomá-
hat, a tak už v tuto chvíli máme kompletních třináct přihlášek. 
Máme přihlášeny zástupce z kategorie malých, středních i vel-
kých fi rem a pestrost oborů je také zajímavá,“ uvedla Radka 
Šušková. Přihlášku poslaly tyto společnosti: ArcelorMittal 
Ostrava, Brose CZ, Continental Automotive Czech Republic, 
CROMODORA WHEELS, FINIDR, KOVONA SYSTÉM, K2 atmi-
tec, MAXI-TECHNOLOGY, NAM systém, NOVOGEAR, Frýdecká 
skládka, OSRAM ČR a mcePharma. „Věřím, že v říjnu, kdy je uzá-
věrka přihlášek, budeme mít z čeho vybírat, a těm nejlepším pře-
dáme ocenění v prosinci letošního roku na Galavečeru Region 
pro sebe,“ doufá Radka Šušková. Uvedla, že se také chystá ná-
vštěva některé konkrétní školy, kde tým redaktorů z partnerské 
školy AHOL Střední odborné školy natočí rozhovory s dětmi i uči-
teli na téma, jak vnímají podporu fi rem a spolupráci s nimi. „Tyto 
záznamy pak budeme sdílet na webových stránkách, které vytvo-
řil další organizátor soutěže, společnost New Dimension. Máme 
už také partnery, kteří do soutěže věnovali ceny, jedním z nich je 
Svět techniky Ostrava. Pokud máte chuť se jako partneři také za-
pojit, tak mě neváhejte kontaktovat,“ upřesnila Radka Šušková.

Že mohou být formy spolupráce různé, to je vidět v přihláškách. 
Ale jak dokážou poděkovat například děti ze základní školy fi rmě 
za návštěvu, popisuje Denisa Kudrová Brancová, vedoucí perso-
nálního oddělení NOVOGEAR z Frýdku-Místku: „Děti k nám při-
cházejí částečně s rozpaky a nevědí, co čekat. Když pak ale pro-
jdou výrobou, jejich zájem o fungování jednotlivých strojů a zaří-
zení roste. To je krásné. Dokážou nám za to také poděkovat, a to 
tou nejhezčí formou. Namalují nám obrázky a při minulém setkání 
nám vyzdobily svými kresbami celou plochu parkoviště před naší 
fi rmou. Bylo to moc milé a ještě několik dní nám to každé ráno při-
pomínalo, jak je fajn pomáhat propojovat svět dětí a dospělých.“

„Jsem ráda, že naše aktivita vyvolala zájem a diskusi. Těším se 
na každou další přihlášku do soutěže, protože je z ní vidět, že 
partnerství v kraji nám funguje. A to je přece to nejdůležitější,“ 
dodala Radka Šušková.
(raš, kap)

Ochrana osobních údajů ve světle 
nového nařízení GDPR — přehled klíčových 
změn a předpokládané dopady na české právo
Od jara 2018 začne v Evropě platit obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR). GDPR přináší řadu změn týkajících se 
právní úpravy ochrany osobních údajů, přičemž podle dosavad-
ních zkušeností čeká společnosti značné množství práce, aby se 
na příchod GDPR dostatečně připravily. Jednou z nejčastěji zmi-
ňovaných novinek je možnost za porušení povinností týkajících 
se zpracování osobních údajů uložit pokutu až do výše 20 mili-
onů eur nebo 4 % celkového celosvětového ročního obratu dané 
společnosti. Mnohé z těchto povinností jsou přitom v GDPR 
upraveny odlišně od dosavadního českého zákona, a to napří-
klad i tak klíčové povinnosti, jako je existence právního titulu 
ke zpracování osobních údajů, včetně mimo jiné souhlasu sub-
jektu údajů. V GDPR jsou také výslovně zakotveny některé insti-
tuty doposud dovozované jen výkladem nebo soudní praxí. Jde 
například o právo být zapomenut, zajišťující subjektům údajů, 
aby veškeré o nich zpracovávané osobní údaje byly za stanove-
ných podmínek odstraněny. Zcela nově bude v právní úpravě za-
kotveno právo na přenositelnost osobních údajů, které má dát 
subjektům údajů větší fl exibilitu při výběru některých služeb, ty-
picky fi nančních nebo telekomunikačních, když subjektu údajů 
bude umožněno, zjednodušeně řečeno, sbalit si své osobní 
údaje a jít k jinému správci či poskytovateli služeb. Lze rovněž 
očekávat zánik takzvané oznamovací povinnosti, která v dnešní 

době stále ještě dopadá na značné množství zpracování osob-
ních údajů, aniž je však důsledně plněna. Ta bude nahrazena po-
vinnostmi novými, především povinností vést záznamy o činnos-
tech zpracování či povinností provádět takzvané posouzení vlivu 
na ochranu osobních údajů, jehož cílem bude důkladná analýza 
toho, zda nebude zpracování osobních údajů rizikové pro sou-
kromí dotčených osob. Neméně zajímavou novou povinností 
pro některé správce bude jmenování takzvaného pověřence pro 
ochranu osobních údajů. Více informací a ucelený přehled po-
skytneme na tematickém semináři připravovaném ve spolupráci 
se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje v Ostravě 
18. října 2017. Podrobnosti najdete na www.msunion.cz v sekci 
„Semináře“.
Martin Kubík a Jaroslav Zahradníček, advokáti advokátní kancelá-
ře Kocián Šolc Balaštík

Partnerství škol a fi rem v kraji funguje
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LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA 16. - 17. ZÁŘÍ  2017
Vstup zdarma!
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