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Sdružení v letech 1990–2020

U výročí založení našeho Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje je mou povinností a ctí podě-
kovat všem, kteří byli před třiceti lety u myšlenky založit 
dobrovolnou nepolitickou instituci, která v době překot-
ných společenských změn a v době, kdy přestal existovat 
Severomoravský kraj, bude vytvářet prostředí pro podporu 
a nové směrování celého regionu. Poděkování a ocenění 
patří i všem bývalým prezidentům, bývalým a současným 
viceprezidentům, členům Rady Sdružení a všem aktivním 
členům, kteří nesli odkaz zakladatelů. Nemalé zásluhy na 
činnosti Sdružení měli i ředitelé Sdružení a všichni ostatní 
zaměstnanci výkonného aparátu.
Se stejnou vážností chci ale poděkovat všem člen-
ským organizacím, které po celou dobu, nebo jen čás-
tečně byly členy Sdružení, které původně neslo název 
Severomoravská hospodářská unie, později Sdružení pro 
obnovu a rozvoj Moravskoslezského kraje a dnes nese 
název Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, zapsa-
ný spolek. Pozitivním faktorem je velký potenciál pracovi-
tých a zručných lidí a celková chuť a odhodlání v nových 
společenských podmínkách docílit požadované změny. 
Všichni svým dílem a svým členstvím po celou dobu třiceti 

let hledali cesty, náměty a projekty, které z jednostranně zaměřeného kraje na těžký průmysl, s naprosto 
nevyhovující dopravní infrastrukturou, s absencí jediného kilometru dálnice, s velmi špatným životním pro-
středím, zejména pak s ovzduším, vedly k začlenění našeho regionu mezi vyspělé části Evropy.
Po celou dobu tvořily a tvoří základní krédo práce Sdružení vysoká odbornost, praktické zkušenosti a zna-
losti regionu, partnerství a spolupráce jak mezi členy Sdružení, tak se soukromým a  veřejným sektorem 
a politickou reprezentací na všech úrovních. Značným zlomem v činnosti Sdružení bylo navázání úzké spo-
lupráce s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, která byla umocněna personálním 
propojením obou institucí. Zde je namístě poděkovat zesnulému profesoru Václavu Roubíčkovi, tehdejší-
mu prezidentu Sdružení a zároveň předsedovi představenstva Krajské hospodářské komory MSK, který 
stál na počátku zmíněné spolupráce. Následně se úzká spolupráce rozšířila i o Svaz průmyslu a dopravy 
ČR, Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska a o Česko-polskou obchodní komoru. Tato 
spolupráce je aktivní i v současné době. Stále platí jeden ze základních společných cílů, kterým je „docí-
lení alespoň průměru HDP na občana v Moravskoslezském kraji do roku 2025 až 2030 ve výši průměru 
HDP na občana v EU 28“.
Činnost Sdružení a jeho klíčové aktivity jsou podrobně popsány v tomto Almanachu, a proto není mým 
cílem zde všechny připomínat. Některé ale stojí za zmínku. Jedná se především o aktivity související s pří-
pravou na vstup ČR do Evropské unie a na podporu plnění cílů vytčených EU a schválených ČR. 
V době přípravy na vstup ČR do EU Sdružení iniciovalo zpracování „Studie optimalizace nakládání s komu-
nálním odpadem a odpadem jemu podobným v Ostravském kraji“ podle tehdy platných unijních pravidel 
a s respektem k očekávanému dlouhodobému vývoji v EU v dané oblasti. Tato obsáhlá studie byla za 
aktivní účasti řady měst a odpadářských firem v kraji úspěšně zpracována, a ve své podstatě je použitelná 
i v současné době. Bohužel politická reprezentace nenašla odvahu ji realizovat, a nakládání s komunálními 
odpady v současné době je jedním z velkých problémů Moravskoslezského kraje. 
Druhou, a tentokrát velmi úspěšnou akcí bylo zpracování studie potřeby výstavby skladu pohonných 
hmot v Moravskoslezském kraji. Tato studie jednoznačně prokázala nezbytnost vybudovat velkokapacitní 
sklad v Sedlnicích. Potřebu této stavby potvrdily i následné povodně v roce 1997. Sklady dnes stojí a plní 
významný úkol v bezpečném zásobování pohonnými hmotami v regionu. Realizací této stavby výrazně 
přispěla ČR k plnění závazku skladování ropy a ropných produktů ve výši devadesátidenní spotřeby.
Jednou z evropsky významných dopravních iniciativ byla spoluúčast na prosazení západní větve „6. multi-
modálního dopravního koridoru“ vedoucího přes moravské kraje spojující Baltské a Jaderské moře. Tento 
koridor je před dokončením, ale je zde nová příležitost prosadit urychlené vybudování vysokorychlostní 
železniční tratě spojující Varšavu a její nově připravované letiště s Ostravou, Brnem a dále vedoucí na Prahu 

I. Úvodní slovo prezidenta Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
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a na jih Evropy. Velkou příležitostí je splavnění Odry alespoň z Ostravy do Polska, s výhledem na dobudo-
vání celé vodní cesty Odra–Dunaj, případně s propojením na Labe.
Nejnovější aktivitou Sdružení je účast na restrukturalizaci hospodářství Moravskoslezského kraje 
s cílem dosažení uhlíkové neutrality k roku 2050. Tento zelený cíl se jeví z dnešního pohledu a znalosti 
Moravskoslezského kraje jako téměř nereálný, ale minimálně ze dvou důvodů stojí za to se o něj pokusit. 
Jedná se především o radikální zlepšení kvality ovzduší a reakce na předpokládané ukončení těžby čer-
ného uhlí v OKR. Jako největší problém v tomto procesu vidíme oblast teplárenství, jejíž rozsáhlé tepláren-
ské sítě jsou závislé zejména na černém uhlí, a oblast hutního a strojírenského průmyslu. Vizí Sdružení je 
přiblížit se alespoň k cíli uhlíkové neutrality v roce 2050, při zachování konkurenceschopnosti a životní 
úrovně občanů kraje. Velkou příležitostí je příslib EU, že finančně podpoří tzv. uhelné regiony na cestě 
k bezuhlíkovému hospodářství. Sdružení vypracovalo obsáhlý soubor námětů projektů, jejichž realizace 
by výrazně napomohla k uhlíkově neutrálnímu regionu. Zde vidíme velký potenciál ve spolupráci s uhelný-
mi regiony v Polsku, Německu, případně i na Slovensku.
Dosažení uhlíkové neutrality v našem kraji do roku 2050 je velkou příležitostí pro transformaci hospodář-
ství, včetně energetiky a teplárenství, ale pokud tento proces nebude řízen komplexně a systémově s part-
nerstvím všech dotčených subjektů, pak hrozí nebezpečí ztráty dlouhodobě získávaného know–how, 
které je z pohledu strategického, ale i z pohledu konkurenceschopnosti kraje velmi cenné.
Poslední úvahu chci věnovat krajskému vzdělávacímu systému a absenci celostátních institucí v našem 
kraji. Vzdělávací systém na všech úrovních, včetně celoživotního vzdělávání, je nezbytné stabilizovat 
a zatraktivnit a využít specifik kraje a jeho potenciálu účinné spolupráce škol s praxí. S tím souvisí i potřeba 
vzniku nových atraktivních pracovních a podnikatelských příležitostí a dlouhodobé úsilí umístit v Ostravě 
a v našem regionu celostátně významné správní a vědecko-výzkumné instituce.
Závěrem musím konstatovat, že náš kraj během uplynulých třiceti let prošel mnoha pozitivními změnami, na 
nichž se podíleli prakticky celý region a jeho občané, včetně členů Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje, Krajské hospodářské komory a politické reprezentace na všech úrovních. Za toto chci všem upřím-
ně poděkovat, ale zároveň chci všechny vyzvat k dalšímu úsilí, neboť zdaleka nejsme u předpokládaného 
cíle. Mým přesvědčením a zároveň přáním je více využívat partnerství mezi veřejným a soukromým sekto-
rem, přeshraniční spolupráce, iniciativy, schopností a odborných znalostí nejen občanů, ale i všech dotče-
ných institucí v kraji. Mým přáním je, aby se Moravskoslezský kraj zařadil mezi úspěšné evropské regiony, 
kde budou žít a působit spokojení občané a úspěšní podnikatelé.

 Pavel Bartoš
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Název:
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

Sídlo:
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 00576310, DIČ: CZ00576310

Datum vzniku:
8. listopadu 1990
pod názvem Severomoravská hospodářská unie

Právní forma:
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. (dále 
jen „spolek“) bylo založeno dne 8. listopadu 1990 jako 
zájmové sdružení v souladu s ustanovením § 360 b. 
Hospodářského zákoníku. 
V souladu s § 20i odstavce 2 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, bylo Sdružení zapsáno ode dne 
12. srpna 1992 do registru zájmových Sdružení právnic-
kých osob vedeného Magistrátem města Ostravy pod čj. 
spr. 164/92 a přeregistrováno bylo k 1. lednu 2003 do 
registru zájmových sdružení právnických osob vedeného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 
pod reg. zn. R 125/03. V souladu s ustanovením § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
Sdružení změnilo právní formu ze zájmového sdružení právnických osob na spolek 14. května 2014 ve 
smyslu ustanovení § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

ÚČEL A HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU
Prosazování oprávněných zájmů svých členů, zejména těch zájmů, které jsou společné a jsou v souladu 
s rozvojovou strategií Moravskoslezského kraje.
Součinnost při přípravě, aktualizacích a realizaci rozvojové strategie Moravskoslezského kraje v podmín-
kách Evropské unie, zejména v oblastech ekonomického rozvoje, životního prostředí, rozvoje infrastruktu-
ry, vzdělávání a lidských zdrojů.
Podíl na tvorbě a řešení úkolů souvisejících s přípravou, aktualizacemi a realizací rozvojové strategie 
Moravskoslezského kraje, to je na opatřeních, projektech a souvisejících dokumentech.
Návrhy, příprava a realizace podpůrných akcí ve prospěch plnění poslání spolku, rámcová koordinace 
dalších regionálních aktivit.

Základní údaje Sdružení

Sídlo: Výstavní 2224/8, 
 Ostrava – Mariánské Hory
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Naše Sdružení vzniklo jako zcela nepolitická organizace 
založená na principu partnerství a spolupráce s cílem 
rozvíjet region. V průběhu tří porevolučních dekád zane-
chalo za sebou řadu výrazných stop. Dnes už málokdo 
například ví, že bylo jedním ze tří zakladatelů Agentury 
pro regionální rozvoj, která v roce 1995 společně se 
statutárním městem Ostravou a třemi regionálními uni-
verzitami založila Vědecko-technologický park Ostrava. 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje sehrá-
lo rovněž velice historicky významnou pozitivní roli při 
řešení dopravní dostupnosti kraje, zejména svým silným 
a neúnavným působením na příslušné centrální orgány 
při výstavbě dálnice D47 a modernizace klíčových želez-
ničních uzlů a tratí. Sdružení bylo mnoho let pořadatelem 
mezinárodních konferencí „Investment and Business 
Forum“, akce na prezentaci a podporu investičních pří-
ležitostí v Moravskoslezském kraji.
Více než 10 let pořádalo Sdružení konference „Průmyslová 
krajina“, zaměřené na nanejvýš aktuální otázky hospodář-
ské transformace kraje a zejména koncepčního řešení 
možností dalšího využití území dotčeného těžební a prů-
myslovou činností.

Ve struktuře Sdružení byly zahájeny rovněž aktivity Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a pilotního 
ověřování prvků duálního vzdělávání v MSK. Dnes je Sdružení jedním ze signatářů Paktu a nositelem řady 
jeho projektů.
Sdružení je každoročně organizátorem slavnostního galavečera „Region pro sebe“, na kterém jsou slav-
nostně oceňováni jednotlivci i společnosti za dlouholetý přínos pro rozvoj Moravskoslezského kraje a udě-
lovány ceny „School Friendly“ za příkladné propojení společných aktivit firem a škol všech stupňů.
Kulaté jubileum 30 let je nepochybně dobrou příležitostí k oslavě, bilancování, poděkování, ale 
i k zamyšlení, jak dál do budoucna. Sdružení pro rozvoj MSK představuje aktuálně silný potenciál aktiv-
ních subjektů, kterým není lhostejná budoucnost regionu a které jsou připraveny aktivně jej posunovat 
dopředu směrem k jeho prosperitě a vyváženému rozvoji a spolupracovat při tom se všemi, kteří si 
přejí totéž. Ke společnému a koordinovanému postupu při rozvoji kraje jsme se svými podpisy zavázali 
společně s vedením Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory MSK a Svazem průmyslu 
a dopravy ČR v dokumentu Memorandum o spolupráci. Věřím, že jej budeme společně partnersky 
naplňovat a transformovat jej do podoby 21. století.

 Radúz Mácha

II. Úvodní slovo ředitele Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
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III. Řekli o nás...

V 90. letech minulého století bylo jasné, že průmyslová struktura v moravsko-
slezském regionu, s převládajícím těžkým průmyslem a těžbou černého uhlí, 
musí doznat rychlých změn a projít zásadní restrukturalizací.
Vznik Severomoravské hospodářské unie (SmHU) v listopadu 1990 byl proto 
logickým krokem, který podpořily a ke kterému se přihlásily nejvýznamnější 
průmyslové firmy v regionu. Záhy si získala SmHU prestižní postavení v regi-
onu a stala se respektovaným partnerem a mluvčím průmyslových podniků 
v kraji. Řekl bych, že to byl náš regionální „Svaz průmyslu“, jak ho známe 
v dnešní podobě coby Svaz průmyslu a dopravy ČR, tedy jednoho ze tří 
členů celostátní tripartity, který tlumočí a hájí zájmy podnikatelů. SmHU také 
v jisté míře suplovala po zrušení krajského národního výboru jeho roli, a to 
prakticky do doby ustavení nového krajského úřadu.
Já jsem se do aktivní činnosti SmHU a poté Sdružení zapojil v roce 1998, praktic-
ky ihned po mém nástupu do funkce generálního ředitele Třineckých železáren.

Z konce 90. let si živě vybavuji především tlak naší organizace na kompetentní státní orgány za urychlení 
výstavby především silniční dopravní infrastruktury, tzv. Slezského kříže (R48 a I/11) a dostavbu dálnice 
do Ostravy. Připomínám si hlavně mezinárodní konference TRANSPORT, které naše Sdružení pořádalo 
a které se staly platformou a jakýmsi bitevním polem pro nastartování procesu modernizace dopravní 
infrastruktury. Vím, že to vše trvalo hrozně dlouho, ale bez aktivit Sdružení a všech jeho členů by to trvalo 
ještě daleko déle.
Když jsem se stal později vládním zmocněncem a také senátorem, byl jsem potěšen názory lidí sdružených 
v obdobných uskupeních na podporu výstavby dopravní infrastruktury v různých koutech ČR. Tito lidé 
nám záviděli to, jak jsme se v Moravskoslezském kraji dokázali spojit a jak se nám podařilo systémovou 

Milí přátelé, jsem moravskoslezský patriot. Narodil jsem se zde, studoval 
a s upřímným přesvědčením jsem se po několika letech působení v zahra-
ničí v Moravskoslezském kraji opět usadil. Nad důvody by se dalo disku-
tovat dlouhé hodiny. Vše se dá shrnout do kratičké věty: Mám to tu rád. 
Moravskoslezský kraj se totiž dynamicky vyvíjí, nabízí nesčetně možností 
a nikdy nepřestává překvapovat. Tento stav je dílem lidí, kteří v našem regio-
nu žijí, zajímají se o něj a aktivně přispívají k jeho proměně. 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje u nás působí už tři desítky let 
a je pro vedení kraje důležitým partnerem. Společně měníme image kraje, 
chceme, aby to bylo místo, kde budou lidé zůstávat a bude jim tu dobře. 
Naším společným cílem je zastavit zejména odliv talentovaných, mladých, 
ale také zkušených lidí. Platí, že potřebují dobrou práci za dobré peníze, ve 
volném čase se chtějí dobře bavit, a to v pěkném a zdravém prostředí. 
Moravskoslezský kraj pro to dělá ve všech oblastech konkrétní kroky. 

Intenzivně pracujeme na zlepšení životního prostředí, podporujeme kulturu, sport i cestovní ruch, také 
zkvalitňujeme sociální služby. Podporujeme vzdělávání modernizací a zkvalitňováním výuky. Klíčová je 
podpora absolventů, aby svůj potenciál uplatnili právě u nás, což jim umožňuje například Moravskoslezské 
inovační centrum Ostrava, které už má konkrétní výsledky. Je to místo, kde se koncentrují odvážné nápady 
talentovaných lidí a kde se formuje další směřování regionu. Naší snahou je také přivést do regionu více 
rostoucích a exportujících firem. Přestáváme být ocelovým srdcem republiky, stáváme se významným 
technologickým regionem. 
Za proměnou našeho kraje stojí dlouhodobé úsilí lidí, kteří nejsou lhostejní k prostředí, ve kterém naše 
společnost žije. Proto bych rád poděkoval všem, kteří se o rozvoj našeho kraje aktivně zajímají a přispívají 
k němu. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje tak činí už třicet let a já mu přeji další úspěšné 
působení v našem regionu.

 Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje
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Milí přátelé, rád se připojuji pár řádky k připomínce výročí založení Sdružení 
pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Na prvním místě je potřeba ocenit 
všechny, kdo se za uplynulá tři desetiletí na činnosti tohoto Sdružení podíleli. 
Působnost Sdružení se rozvíjela v náročném období změn v polistopado-
vém období roku 1989 a jeho iniciátoři, tehdy pod názvem Severomoravská 
hospodářská unie, vytušili, že bude potřeba nahlížet mnohou problematiku 
regionu společným hledáním cest a způsobů, jak jim čelit, aby bylo možné 
přispět k důstojnějšímu, příjemnějšímu i spokojenějšímu životu v kraji.
Jsem za iniciativu Sdružení, tak jak ji mám možnost sledovat a posoudit, vel-
mi vděčný. Iniciativy vzešlé díky jeho působnosti směřují k odstranění palči-
vých problémů, se kterými se musí vyrovnávat jak firmy, tak i obyčejní lidé. 
Nechci zde vypočítávat jednotlivé problémy, které všichni obyvatelé regio-
nu asi znají, ale chci ocenit ono směřování Sdružení. Možná bych s trochou 
nadsázky přirovnal činnost Sdružení ke skutečnosti, že je v jistém smyslu 

nositelem naděje pro mnohé oblasti kraje. Semináře, jednání, iniciativy, upozornění na podstatu složitých 
a mnohdy vleklých problémů, snaha o podnětnou spolupráci, to vše nějakým způsobem napomáhá vizi 
lepší budoucnosti. Je to jako v rodině, kdy je potřeba o problémech hovořit a snažit se je řešit, dokud je 
čas a dokud problémy neučiní rodinu nefunkční nebo ji do problému neponoří úplně. A naší rodinou je 
náš kraj. Je proto dobře, že někdo chce být v řešení problémů o krok napřed, že chce budovat vize, které 
přinesou nové možnosti i novou kvalitu, hledat partnery a podnítit je k novým projektům.
Biskupství ostravsko-opavské si bude v příštím roce připomínat 25. výročí svého založení. Věřím, že za tu 
dobu je již pevnou součástí kraje a snaží se o rozkvět svěřeného území samozřejmě především v duchovní 
oblasti, ale také starostlivostí o důstojnost člověka, o společné dobro, o svěřený majetek a v neposlední 
řadě i podporou podobného úsilí, jaké je v základu činnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 
Ať je to formou modlitby nebo jinými způsoby. Rád vzpomínám na prosincové koncerty a všechna milá 
setkání při nich. Přeji tedy do dalších desetiletí mnoho podnětných myšlenek i aktivit, dobrou spolupráci 
s institucemi a firmami kraje a radost ze služby regionu a nám všem.

 František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

činností a táhnutím za jeden provaz prosadit výstavbu klíčových silničních staveb. V tomto směru je náš 
kraj pro jiné regiony jakýmsi vzorem.
Dalším neopomenutelným počinem, na kterém má Sdružení svůj klíčový podíl, je průmyslová zóna 
v Nošovicích a následná výstavba automobilky Hyundai. Bez Sdružení a jeho tlaku na krajský úřad by 
to v té podobě, jak to dnes v Nošovicích funguje, asi nebylo. Určitě to byl v té době silný impulz pro vznik 
nových pracovních příležitostí, a tím i příspěvek ke zlepšení úrovně zaměstnanosti v Moravskoslezském 
kraji.
Samozřejmě že by se daly zmínit ještě další mnohé aktivity a činy SmHU a Sdružení, které prospěly celé-
mu našemu kraji. Já si velice vážím mnoha lidí, kteří Sdružení táhli, respektive stále táhnou v jeho aktivní 
činnosti. Za všechny bych zmínil alespoň Pavla Bartoše a Mirka Fabiana, tedy osobnosti, které odváděly 
nebo ještě stále odvádějí obrovské penzum práce ve prospěch Sdružení.
Závěrem nezbývá než smeknout klobouk před projektem, který započal před 30 lety, a popřát všem aktiv-
ním členům i manažerům Sdružení do dalších let mnoho úspěchů.

 Jiří Cieńciała, senátor Parlamentu České republiky 
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Mít možnost oslavit 30. výročí svého působení znamená prokázat své neza-
stupitelné místo ve společnosti. Vaše Sdružení si takovou pozici vybudovalo 
díky spolupráci se subjekty z mnoha oblastí. Díky tomu, že jsou vašimi členy 
města, obce, vzdělávací instituce, podnikatelské subjekty, máte jedinečnou 
možnost poznat potřeby Moravskoslezského kraje a jeho obyvatel z různých 
pohledů.
Za dobu, po kterou mám možnost sledovat vaši aktivitu, vidím přínos vaší čin-
nosti v mnoha oblastech. Organizováním dnes již tradičních mezinárodních 
konferencí, jako je Transport, nebo aktivitami Oderského fóra dáváte pro-
stor pro debaty odborníků nad tématy, která veřejnost zajímají. Pořádáním 
debatních kulatých stolů v regionech pak dáváte najevo, jak je pro vás 
důležité znát názory lidí z míst, která procházejí změnami, a kterým struktu-
rální změny průmyslu našeho kraje přinášejí někdy i složité životní situace, se 
kterými se musí vyrovnat.

Díky vašim zkušenostem a znalostem jsou projekty, které nabízíte, zaměřeny na praktické záležitosti. Ať 
již pomáháte prostřednictvím Paktu zaměstnanosti hledat lidem zralého věku jejich uplatnění na měnícím 
se trhu práce, nebo pomáháte propojit zaměstnavatele se školami od mateřských přes základní až po 
vysoké.
Ve svém názvu máte slovo rozvoj. V tom, jak hledáte možnosti uplatnění mladých lidí na pozitivních změ-
nách regionu, vidím budoucnost tohoto kraje. Byla bych velmi ráda, pokud by elán a nadšení, s jakým se 
rozvoji kraje věnujete, vás provázel i v dalších letech vaší činnosti. Jsem hrdá na to, že můžeme společně 
pracovat pro rozvoj našeho kraje. 

 Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu

Když jsem byl požádán o pár řádků vzpomínek k výročí vzniku Sdružení pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje, samotného mě zarazilo, že už to jsou celé 
tři dekády. Čas skutečně pádí! Některé události se ale nedají zapomenout. 
Velmi dobře si vzpomínám na dobu začátku 90. let, kdy se na mne jako 
na primátora města Ostravy obrátili tehdejší generální ředitelé OKD Ivan 
Dzida, SME Tomáš Hüner a Nové huti Jaroslav Pětroš. Přišli s návrhem, zda 
by bylo možné vytvořit nějakou zastřešující platformu, která nahradí nepře-
hledné množství různých společností, do kterých se jen platí příspěvky, ale 
nepomáhají rozvoji těžkým průmyslem zatíženého regionu… ať vymyslím, co 
s tím. A povedla se neuvěřitelná věc, v roce 1990 vznikl dnes velmi význam-
ný hráč reprezentující názory na vývoj našeho kraje – Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje, tehdy ještě pod názvem Severomoravská hospo-
dářská unie. Význam a síla hlasu Sdružení se odvíjely vždy od osob a schop-
ností jeho představitelů. Patřily k nim tak významné persony jako rektor VŠB 

profesor Václav Roubíček, v jehož stopách nyní pokračuje současný prezident Pavel Bartoš. 
Jsem přesvědčen, že mnohé projekty se podařilo prosadit právě díky tomu, že existovala organizace, na 
kterou bylo možné se obrátit, kde bylo možné se dohodnout, někdy i pohádat a hledat nejlepší cestu k řeše-
ní. Tam například vznikla i společná koordinovaná snaha o prosazení propojení dálnice D47 (dnes D1) až do 
Ostravy. Troufám si tvrdit, že bez společné snahy místní i krajské politické reprezentace se Sdružením pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje jsme ještě dnes jezdili přes Libavou. Akcí, které by stály za zmínku, bych 
mohl jmenovat celou řadu, ale to není podstatné. Zásadní je, že ani po 30 letech nepadá význam Sdružení, 
které dnes skvěle reprezentuje pan Pavel Bartoš se svou neutuchající snahou o řešení transformace kraje 
po útlumu těžby uhlí. 
Přeji Sdružení, ať mu tento neutuchající budovatelský entuziasmus zůstane co nejdéle, i když někdy asi 
bude rozčilovat politickou reprezentaci, stejně jako mne svými kroky také párkrát zneklidňovalo. Ono je to 
někdy zdravé…

 Evžen Tošenovský, poslanec Evropského parlamentu
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Určitě bylo dobře, že v roce 1990 vznikla myšlenka na založení organizace, 
ve které by se mohly setkávat regionální firmy a instituce, aby mohly řešit 
společné problémy regionu. Bylo tím vytvořeno vzájemné propojení mezi 
těmito organizacemi a samosprávními orgány, které vedlo ke spolupráci pro 
nastartování restrukturalizace kraje. I po těch třiceti letech je Sdružení stále 
místem, kde se mohou potkávat ti, kteří mají společné jen to, že mají zájem 
o to, jakým směrem se náš kraj vyvíjí, jaké problémy řeší, a mají chuť podílet 
se na jejich řešení. 
Nezapomenutelnou a významnou roli sehrálo Sdružení v minulosti při řeše-
ní dopravní dostupnosti kraje, podpoře technického vzdělávání, nakládání 
s komunálními odpady. Angažovalo se výrazně při závěrečných jedná-
ních před výstavbou automobilky v Nošovicích a bylo rovněž u založení 
Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.
Náš kraj má před sebou cestu od tradičního průmyslu k rozvoji moderních 

technologií, a já přeji Sdružení, aby se na tomto budování prosperujícího regionu nadále aktivně podílelo. 
Přeji mu, aby nadále bylo naším významným a respektovaným partnerem.

 Jan Březina, současný viceprezident Sdružení, 
předseda představenstva Krajské hospodářské komory MSK

Na podzim jsem měl možnost v kraji provázet desítky investorů, kteří zvažo-
vali miliardové investice v našem kraji. Ani po 30 letech není jednoduché 
přesvědčit finančníky, aby zvažovali zhodnocování svých zdrojů mimo vyhlá-
šené regiony či města, jako jsou Vídeň, Berlín, Praha. Tím hlavním důvodem 
jsou předsudky. Bylo úžasné sledovat, jak jim během těch několika dnů 
strávených v regionu padá brada a mění svůj pohled. Každý z nich odjížděl 
s naprostou jistotou, že tento region prošel neuvěřitelnou transformací a je 
dobrým místem pro investice. Čím jsme si zasloužili jejich zájem?
Moravskoslezský kraj je výjimečný v mnoha ohledech. Zejména však kombi-
nací rozmanitého průmyslu, mimořádně bohaté přírody, služeb a kultury. Tato 
symbióza je zde již několik století. Významné historické milníky a s nimi při-
cházející globální změny vždy touto jedinečnou strukturou zatřásly. Nejinak 
tomu bylo i po roce '89.
Zejména první dekáda porevolučního období byla pro náš kraj velmi složitá. 

Bortily se tradiční trhy a s nimi tradiční zaměstnavatelé, systémy poskytovaných služeb neměly jednu řídící 
sílu a kultura ztrácela mecenáše. Přestože vznikali noví podnikatelé přinášející novou práci a nápady, neby-
lo to dostatečné. V mnoha oblastech nebylo moc pozitivních zpráv. Učili jsme se žít s nezaměstnaností, 
nedostatkem kapitálu a nízkou konkurenceschopností. Stát tehdy nedokázal dostatečně zajistit svou roli 
na národní, natožpak krajské úrovni.
Vznik Sdružení pro rozvoj Moravskoslezkého kraje proto byl mimořádně důležitý. Instituce, která dokázala 
sbírat podněty, koordinovat požadavky a silou vyjednávat na národní i mezinárodní úrovni. Organizace 
složená z těch, kterých se to týkalo – podniků, měst a institucí –, sehrála mimořádnou roli. Úspěšná trans-
formace regionů je i díky lidem, kteří za Sdružení připravovali podklady či následně vyjednávali.
Vše je o lidech, zda jsou šikovní, dokážou se domluvit a mají kuráž a vytrvalost. Když se k tomu přidá kou-
sek štěstíčka, nebo pro jiného Boží požehnání, pak se výsledek dostaví.
Dnes máme silnou instituci kraje, řízenou hejtmanem, která v mnohém již převzala dřívější roli Sdružení, 
nicméně i dnes zůstává mnoho prostoru pro to, aby podniky, neziskovky i instituce se spojovaly a uplatňo-
valy své konkrétní zájmy. Chci proto Sdružení přát, aby v dalším období našlo svou roli, která bude – stejně 
jako dříve – přispívat k pozitivním změnám v regionu.
Jsem hrdý na náš region, na lidi, kteří se zasloužili a zasluhují, aby se nám v něm žilo lépe, nejen ekonomicky.
 

Jan Rafaj, současný viceprezident Sdružení, 
generální ředitel, jednatel společnosti RESIDOMO, s.r.o.
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Mám ohromnou radost, že Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje slaví 
30. výročí své existence. Potvrdil se tak předpoklad, že průřezová forma podnika-
telských subjektů napříč obory potřebuje podporu v klíčových a společenských 
směrech soukromého podnikání, jako partnera veřejnoprávních institucí. 
Naše společnost stála u zrodu a formování Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje a podílela se i na rozhodujících projektech v jejich 
začátcích, ale i nyní. Z těch rozhodujících na počátku bych uvedl zejména sna-
hu Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje o zajištění dopravního – to je 
silničního i kolejového – napojení regionu na silniční a železniční sítě Evropy.
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje stálo v čele snahy o napojení 
regionu na II. železniční mezinárodní koridor, který byl úspěšně zrealizován.
Dalším významným krokem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 
byl podíl na revitalizačních a rozvojových záměrech se zaměřením řešení na 
brownfieldy v našem regionu s důrazem zejména na Ostravsko, které pokrý-

vá téměř 20 procent území postižených průmyslem z minulého období.
Je třeba říci, že Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje se stalo dobrým partnerem vedení 
Moravskoslezského kraje, se kterým podepsalo dlouhodobou dohodu o spolupráci. Jako jeden z úspěš-
ných projektů vnímám organizování mezinárodní konference Transport a vznik mezinárodního veletrhu 
železniční techniky Czech Raildays. V současné době si myslím, že zaměření činnosti Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje se správně orientuje na zlepšení investičního a podnikatelského prostředí kraje, 
a jako velice pozitivní vidím fungování oborových klastrů a pořádání mezinárodní konference Investment 
& Business Forum. Doporučuji v tom pokračovat, a tak získat další mezinárodní investory pro rozvoj naše-
ho kraje, který má opravdu velký potenciál dalšího rozvoje a připravenou základní infrastrukturu. 
Přeji našemu Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje další úspěšná léta a děkuji mu za to, že jsme 
mohli být tak dlouho jeho členem.

 Václav Daněk, současný viceprezident Sdružení, 
předseda Správní rady společnosti Ridera a.s.

Milí čtenáři, měl jsem mimořádnou příležitost být u založení Sdružení od 
prvních schůzek, kdy se pod vedením Jaroslava Feixe tvořily základy fun-
gování tohoto mimořádného společenství podniků a organizací působících 
v Ostravě a jejím okolí. Dodnes si pamatuji, s jakým nadšením a vitalitou prv-
ní ředitel Sdružení pracoval a jak nás motivoval. Základní myšlenka propojit 
významné podniky regionu a společně řešit problémy, které od počátku 90. 
let přicházely jeden za druhým, byla správná a já jsem rád, že Sdružení potře-
bujeme i dnes, po 30 letech od jeho vzniku. Za ta léta se bezpochyby udělalo 
hodně práce a Sdružení sehrálo důležitou roli jako sebevědomý partner měs-
ta Ostravy, krajského úřadu a také vládních resortů a jiných institucí. Stejně 
tak se Sdružení prosadilo jako organizátor akcí s odbornou tematikou, které 
mají respekt a ohlas i v mezinárodním měřítku. 
Úroveň a výsledky spolupráce jsou vždy dány přístupem a vůlí konkrétních 
lidí. Je škoda, že ne vždy jsme u našich partnerů viděli a vidíme ochotu využít 

potenciál Sdružení pro řešení různých témat v jeho plné míře. 
Co čeká Sdružení v příštích letech? Věřím, že dlouhodobě obhájí své poslání a pokusí se o posílení své pozice. 
Moravskoslezský kraj čeká pokračování restrukturalizace v souvislosti s cíli uhlíkové neutrality. Stále živá 
budou témata, jako jsou dopravní infrastruktura, životní prostředí, školství, zlepšování podmínek života pro 
mladé lidi, tak aby neodcházeli z našeho kraje, a podobně. Témat bude stále dost.
Závěrem děkuji všem kolegům, se kterými jsem měl v rámci Sdružení čest setkávat se a spolupracovat. 
Sdružení vždy bylo a je vhodným místem, kde se manažeři nejrůznějších oborů mohou vzájemně sezna-
movat a vyměňovat si informace a zkušenosti. Znalosti, zkušenosti a zájem jsou hodnoty, kterými bude 
Sdružení určitě přispívat k rozvoji našeho regionu.
 
 Ivo Klimša, současný viceprezident Sdružení, 

bývalý předseda představenstva společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s.
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Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, jehož dlouholetým a hrdým 
členem naše univerzita je, je unikátní platformou. Jak je známo, celek je vždy 
silnější než jen prostý součet jeho částí. Byla by to velká škoda, nebýt členem 
takto rozsáhlého zastřešujícího Sdružení, v němž tkví ta obrovská síla, která 
nám pomáhá prosazovat naše zájmy napříč odvětvími. Naše univerzita je 
s krajem srostlá již více než 170 let, a není nám proto lhostejné, jakým smě-
rem se bude kraj rozvíjet a kam bude směřovat. Myslím, že nás teď čekají 
důležité roky, kdy máme jednu z posledních příležitostí se jako kraj posunout 
zase kupředu. Nemůžeme jen sedět se založenýma rukama a čekat, co nám 
jiní vymyslí. Musíme sami aktivně zlomit naše vnímání jako pomalu se roz-
víjejícího regionu. Musíme dát prostor novým technologiím, ať už v oblasti 
energetiky, odpadového hospodářství, 5G sítí, umělé inteligence a dalších. 
Nic z toho však nebude možné, pokud nebudeme mít v rukávu schovanou 
mladou vzdělanou generaci se zájmem. Což já osobně vidím jako úkol pro 

naši instituci a další univerzity regionu. Musíme se doplňovat a být schopni poskytnout vzdělání a zároveň 
podporu široké škále odvětví. 
A co popřát ke krásným třicátým narozeninám Sdružení? Ve třiceti je člověk na vrcholu sil a má toho ještě 
spoustu před sebou. To je doufám i případ Sdružení, které má již sice něco za sebou, ale to nejlepší snad 
před sebou. Chtěl bych popřát všem, kteří se podílejí na činnosti Sdružení, ať jsou stále plní sil a elánu. 
Hlavně je však jim potřeba poděkovat za jejich obětavou práci.

 Václav Snášel, současný viceprezident Sdružení,  
rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je svým způsobem unikátní 
seskupení. Členové jsou velmi různorodí, a přesto v něčem podobní. Spojuje 
je vztah k našemu krásnému kraji, k území na severu Moravy a ve Slezsku. 
Role Sdružení se v čase dynamicky vyvíjí. V době před vznikem krajů – to 
se tehdy ještě Sdružení jmenovalo Sdružení pro obnovu a rozvoj severní 
Moravy a Slezska – bylo právě Sdružení jakousi regionální samosprávou. 
Prosazovalo zájmy území a úspěšně se zasadilo o řadu prospěšných věcí. 
Osobně si nejvíce cením tlaku, který se podařilo společně vytvořit, jenž vedl 
k urychlení výstavby dálnice a modernizace železnice.
V současné době, kdy máme v kraji fungující krajskou samosprávu, se role 
Sdružení posunula. Jsem přesvědčený, že Sdružení může a má být nosite-
lem svých rozvojových témat, zejména těch, která nejsou v přímé kompeten-
ci kraje, a kde může mít Sdružení nezastupitelnou roli, protože reprezentuje 
široký a pestrý okruh partnerů. Právě shodu na nových, regionálně potřeb-

ných tématech pokládám za nejlepší začátek nové dekády existence. 
Přeji Sdružení, ať je i nadále platformou pro spolupráci a pro přispívání k rozvoji našeho regionu.

 David Sventek, současný viceprezident Sdružení, 
předseda představenstva Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
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Vážení čtenáři, před třiceti lety v roce 1990, vzniklo Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje. Jako jeden z prvních oficiálních představitelů toho-
to Sdružení chci touto formou upřímně poděkovat všem pracovníkům a akti-
vistům, kteří se jak v průběhu minulých let, tak v současné době aktivně podí-
leli a podílejí na rozvoji našeho kraje. Za to si zaslouží upřímnou úctu a uznání.
Je však před námi budoucnost, která s ohledem na postupnou likvidaci 
těžkého průmyslu na Ostravsku stále nabývá větší váhu a význam s ohledem 
na možný budoucí vývoj našeho regionu. 
Z tohoto pohledu považuji za prioritní se zabývat dvěma základními problémy.
1. Samotné město Ostrava. 
V současné době více chátrá, nežli se rozvíjí. Nejde pouze o urbanistiku, ale 
především o ztrátu stěžejních ekonomických činností.
Zvýšení váhy tohoto problému se musí stát prioritou všech ekonomických 
a politických kruhů našeho regionu.

2. Úspěšná budoucnost kraje.
Doposud základními hodnotami kraje byly těžba uhlí a na ni navazující odvětví. Tato realita mizí, a není 
zatím nahrazována žádnou koncepcí či idejí.
Osobně ji spatřuji v prosazení toho, aby základem rozvoje kraje se stalo letiště Mošnov, které by se 
mělo přeměnit co nejrychleji v logisticko-obchodní centrum střední Evropy. Kvalita letiště a území jsou 
předurčeny k tomuto řešení.
Závěrem chci konstatovat, že jsem celý svůj pracovní život zasvětil tomuto kraji, kde jsem se i narodil, jsem 
vnitřně rád a přesvědčen, že i jeho další budoucnost bude mít vzestupnou tendenci. Pracovití a inteligentní 
lidé tohoto území jsou k tomu připraveni i předurčeni. 

 Ivan Dzida, prezident Sdružení v letech 1994–1998,
bývalý generální ředitel OKD, a.s.

Třicet let od vzniku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je určitě 
důvodem k ohlédnutí. Měl jsem možnost zde působit od roku 1995, kdy se 
původní Severomoravská hospodářská unie měnila do úplně jiné podoby, 
včetně nového názvu. Po překročení důchodového věku jsem tuto výkon-
nou činnost ukončil ve funkci generálního ředitele v roce 2012 a jako člena 
Rady Sdružení v roce 2014. 
Dosud ještě působím v poradním sboru pro rozvoj dopravní infrastruktury 
Moravskoslezského kraje.
Obsah té řady minulých let se obtížně vyjadřuje v několika větách. Souvisely 
s tím zásadní proměny našeho kraje ve vztahu k restrukturalizaci zdejšího prů-
myslu, procesům privatizace a vstupu zahraničních investorů, ve vztahu k řešení 
dopravní infrastruktury kraje a jeho napojení na širší okolí a státy. Jednalo se také 
o energetickou stabilitu, zlepšování životního prostředí, ale také o lepší uplatňo-
vání vědy, výzkumu a odborného vzdělávání v praxi. Tato i jiná témata a jejich 

řešení se promítala do programu činnosti a konkrétních projektů ve spolupráci s dalšími významnými partnery.
Původně neznámé, dobrovolné Sdružení se tak postupně stalo uznávanou institucí i v jiných krajích, naší 
republice a okolních státech. Jeho činnost a výsledky jsou mimo jiné popsány v předchozích publikacích, 
výročních zprávách a dalších dokumentech. Je to především zásluha zájmu a podpory tehdejších členů 
Sdružení, významných institucí a jejich představitelů, řady odborníků. Také ale výkonného aparátu a mno-
ha dalších, kteří se na této činnosti podíleli. To se týká i partnerů zahraničních. 
Vše ale není určitě hotovo. Nová doba přináší nové výzvy a je důležité pokračovat v užitečné práci. Bude 
proto dobře, když Almanach připomene předchozích třicet let, ale i to, jak může Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje přispívat nadále k tomu, co má v samotném názvu.
Přeji hodně úspěchů.

 Miroslav Fabian, od roku 1995 ředitel strategické divize 
a v letech 2002–2012 generální ředitel Sdružení 
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Měl jsem možnost být prakticky od samých počátků u činnosti Sdružení pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje. 
S odstupem času, a hlavně díky zkušenostem, které jsme všichni získali při 
reálném vývoji prostředí tohoto kraje v uplynulých třiceti letech, musím říct, 
že jeho založení a zaměření hlavních aktivit bylo určitě správné a přínosné.
Zakládající členové si už tehdy, na samém počátku, uvědomovali, v jakém 
stavu se nachází hospodářství kraje, jednotlivé podniky, v jakém prostředí 
žijeme a pracujeme, a jaké problémy bude nutno bezesporu řešit.
Byly to na tehdejší dobu často průkopnické myšlenky, které se Sdružení 
snažilo definovat a začít řešit, některé snadněji, s širokou podporou, jiné 
obtížněji, i proti vůli některých, kteří si jen pomalu připouštěli tak zásadní 
změny, které se nakonec udály, a změnily tak od základu řadu věcí v mnoha 
oblastech činnosti firem, obcí a celé společnosti.
Dnes si uvědomuji, že jsem v době založení Sdružení, v době, kdy jsem se 

stal členem správní rady za tehdejší státní podnik TATRA Kopřivnice, byl osobně bez velkých zkušeností 
a potřebného rozhledu, ale se zájmem činnosti tohoto Sdružení pomoct a aktivně se zapojit, podobně jako 
tomu bylo u ostatních z devatenácti zakládajících členů. 
Velmi na mě tehdy zapůsobily postoje, životní rozhled a přístup viceprezidenta pana Svatopluka 
Velkoborského a pracovitost, zarputilost a nasazení tehdejšího výkonného ředitele pana Jaroslava Feixe, 
který byl hlavním iniciátorem založení Severomoravské hospodářské unie.
Rád na tu dobu vzpomínám, a stejně tak i s uspokojením sleduji, že Sdružení je stále aktivní, má stále 
schopnost a zájem přispívat ke zlepšování prostředí kraje, k rozvoji regionu, kde žijeme.
Přeji Sdružení i do dalších let co nejvíce úspěchů při realizaci jeho aktivit, aby tak bylo nadále pro tento 
region přínosem a jedním z aktivních hybatelů jeho stále probíhajícího rozvoje.

Stanislav Janák, zakládající člen Severomoravské hospodářské unie – 
člen správní rady za společnost TATRA Kopřivnice

V roce 1990 jsem byl jmenován generálním ředitelem Vítkovic s.p. 
Od samého počátku tohoto velmi složitého období mi bylo jasné, že musíme 
v rámci kraje vytvořit Sdružení, sestávající z vedoucích pracovníků podniků, 
zástupců měst a obcí, vysokých škol a dalších občanských aktivit. Rovněž 
jsem se aktivně podílel na zakládání Hospodářské a sociální rady ostravsko- 
-karvinské aglomerace, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Českého ekologic-
kého manažerského centra a České rady pro trvale udržitelný rozvoj. Cílem 
všech těchto sdružení bylo vytvoření občanské platformy pro konzultace 
s vládou o zásadních a závažných problémech, které je nutné prosadit v par-
lamentě do nových zákonů, restrukturalizace zastaralého průmyslu v kraji 
a zlepšení zdevastovaného životního prostředí.
Já osobně jsem prosazoval náš záměr spojit všechny ostravské hutě do jed-
né akciové společnosti s parametry evropských hutních podniků.
Po ukončení funkce jsem pracoval dva roky ve Vídni na našem obchodním 

zastoupení, a tím jsem pochopitelně ztratil možnost cokoliv dále ovlivňovat.
Co bych popřál ve svých 88 letech Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje? Další činnost by měla 
být zaměřena na restrukturalizaci nejen průmyslu, dopravy, zásobování vodou a energiemi, péči o životní 
prostředí (příkladem budiž Stockholm), spolupráci s vysokými školami při vzdělávání všech vrstev obyvatel 
kraje a další iniciativy, které přináší skoková změna životního stylu. K tomu přeji členům Sdružení zdraví 
a životní optimismus.

František Hromek, zakládající člen Severomoravské hospodářské unie,
bývalý generální ředitel společnosti VÍTKOVICE a.s.
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S Unií a později se Sdružením úzce spolupracuji od roku 1993, kdy vznikla 
Agentura pro regionální rozvoj (ARR) jako pilotní projekt v ČR a Unie byla 
jedním ze tří zakládajících akcionářů.
Před 30 lety patřil náš region k hospodářsky nejsilnějším v republice, s nej-
větší koncentrací velkých firem z oblasti těžkého a těžebního průmyslu. Bylo 
jasné, že tyto firmy očekávají v tržním prostředí zásadní změny s dopady do 
ekonomiky, zaměstnanosti a životního prostředí. Proto i ředitelé těchto firem 
přivítali vznik Unie jako platformy k prosazování oprávněných zájmů regionu 
vůči centrálním orgánům. Je zřejmé, že Sdružení sehrálo důležitou roli při 
transformaci a rozvoji našeho regionu a přispělo k realizaci změn bez drama-
tických dopadů na zaměstnanost.
K Unii jsem vzhlížel s velkým respektem nejen proto, že finančně podporova-
la ARR, ale zejména proto, že v jejím čele stáli opravdoví „kapitáni průmyslu“, 
kteří tomuto partnerství a jejímu poslání věřili a jejímu rozvoji věnovali nezišt-

ně svůj drahocenný čas a své znalosti a zkušenosti.
Kde jsou velké problémy, tam také vznikají unikátní iniciativy, v jejichž rámci se snaží s problémy poprat. 
To platí i pro Unii a následně Sdružení. Vše je o lidech, nejen představitelích, ale také výkonném aparátu, 
který realizoval stanovené priority. Musím vzpomenout Jardu Feixe, který se zásadně zasloužil o vznik 
tohoto partnerství, které využívá zkušeností mnoha členů z nejrůznějších oborů. Mnoho regionů nám závi-
dí schopnost spolupracovat a Sdružení se stalo vzorem pro další regiony.
Do vzniku krajů plnilo Sdružení roli regionálního respektovaného lídra a koordinátora aktivit při transforma-
ci a rozvoji regionu a zaslouží si ocenění.
Po vzniku krajů probíhaly diskuze o potřebě Sdružení, kdy se zdálo, že ho kraj může nahradit v lobbování 
za priority regionu. Veřejná správa je však svázána zákonnými normami a má širokou škálu povinností, 
které omezují jeho možnosti.
Je zákonité, že současné problémy jsou jiného charakteru a odráží se také v potřebách členů. Sdružení 
může přispět v širokém partnerství k řešení těch problémů, které jsou mimo zákonnou působnost veřejné 
správy. Do úspěšné strategie v dalších letech přeji Sdružení hodně zdaru.
Závěrem chci osobně poděkovat představitelům Sdružení za podporu Agentury pro regionální rozvoj, kde 
jsem byl 12 let ředitelem, a také za podporu Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, jehož nositelem 
bylo Sdružení od roku 2011.

Petr Czekaj, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Je mi potěšením, že se i já mohu připojit k zástupu gratulantů a poblahopřát 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje k jeho třicátému výročí. Během 
uplynulých třiceti let se náš region dramaticky změnil. Z regionu, který byl širo-
kou veřejností vnímán prirmárně „jen“ jako ocelové srdce republiky, se stal regi-
on pestrý, otevřený novým podnětům a příležitostem, dynamický. A po celou 
dobu u toho bylo s ostatními partnery právě Sdružení. Jeho historická role při 
transformaci regionu od jeho původního zaměření na region, který na základně 
tvořené tradičním průmyslem buduje prostor pro úspěšné firmy v nových prů-
myslových odvětvích a pro neustále se zlepšující služby, je neoddiskutovatel-
ná. Zásluhy a veřejné aktivity Sdružení budou během letošního výročního roku 
vzpomínány celou řadou osobností regionu. Já bych však chtěl zdůraznit jednu 
věc, kterou zvlášť v dnešní době považuji za zásadní: v lidech, kteří působí jak 
v orgánech Sdružení, tak ve výkonném týmu, jsme vždy měli partnery otevřené 
diskuzi a spolupráci. Ač se my, obyvatelé Moravskoslezského kraje, občas rádi 

zaměřujeme na připomínání toho horšího kolem nás, Moravskoslezský kraj je dnes dobrým místem pro život 
i podnikání, a to i díky mnohaletému úsilí Sdružení. Přeji tedy Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, 
aby v jeho čele nadále stály osobnosti s vizí, aby mělo stále nadšený tým zaměstnanců a aby mělo dostatek 
síly k prosazování záměrů, které přispějí k dalšímu pozitivnímu rozvoji našeho krásného kraje. 

 Petr Holica, regionální manažer pro MS kraj, 
Svaz průmyslu a dopravy ČR



20

Sdružení v letech 1990–2020

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem 
devadesátých let jako původní Severomoravská hospodářská unie s cílem 
napomáhat řešení důsledků průmyslové restrukturalizace tohoto regionu. 
Od svého vzniku přitom mělo dvě složitá období. První bylo na přelomu 
let 1994–1995, kdy se stanovily jeho úplně nová organizační a personální 
struktura, programový rámec a také název. Začínalo se v podstatě od nuly, 
přičemž název Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska nikdo 
neznal. Vymezeny byly jeho program a akce, z nichž některé trvají dosud.
Druhé bylo po roce 2000, kdy se po krajském uspořádání republiky připra-
voval převod činností Sdružení na Krajskou hospodářskou komoru. To však 
bylo ve svém závěru členy Sdružení odmítnuto. Jeho název byl upraven do 
současné podoby a byly provedeny dílčí personální úpravy. Činnost byla 
nadále stabilizována a konkrétní výsledky také znamenaly průběžný a výraz-
ný nárůst počtu členů.

Poděkování patří všem zakládajícím a ostatním členům Sdružení, kteří se na jeho činnosti a dosavadním 
trvání podíleli. Chci ale připomenout alespoň dvě jména. Prvním je bývalý rektor Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava a senátor profesor Václav Roubíček, který převzal funkci prezidenta Sdružení 
v náročné situaci po vzniku krajů, a který již, bohužel, není mezi námi. Druhým je Miroslav Fabian, od roku 
1995 ředitel divize strategického rozvoje Sdružení, následně jeho dlouholetý generální ředitel a do roku 
2014 i člen Rady Sdružení. Jejich podíl na tom, že se Sdružení stalo známým a respektovaným partnerem 
v krajském, celostátním i mezinárodním kontextu s konkrétními výsledky, je nesporný. 
Jako primátor statutárního města Opavy vím, že během uplynulých třiceti let vykonalo Sdružení ve spolupráci 
s dalšími partnery, včetně Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, velmi užitečnou práci ve prospěch 
svých členů, Moravskoslezského kraje a České republiky. Jsem proto přesvědčen, že Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje má i nadále potenciál k úspěšné činnosti v dalších letech ku prospěchu všech.

 Tomáš Navrátil, primátor statutárního města Opavy

Třicet let od založení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je pří-
ležitostí k malému ohlédnutí. Organizace ještě pod svými původními názvy 
Severomoravská hospodářská unie a akciová společnost Agentura pro regi-
onální rozvoj se v počátku 90. let minulého století zapojila do projektů eko-
nomické a sociální transformace našeho regionu, který procházel útlumem 
hornictví, hutnictví a strojírenství. Díky těmto aktivitám se podařilo zvládnout 
vysokou nezaměstnanost. Sympatické je, že Sdružení se již tehdy začalo zabý-
vat i dopady průmyslu na životní prostředí a sehrálo roli při prosazování moder-
ních technologií, které zamezovaly vypouštění škodlivin do ovzduší. 
Za důležitý krok považuji založení Vědecko-technologického parku Ostrava, 
na kterém se město Ostrava podílelo jako akcionář společně s Agenturou pro 
regionální rozvoj a regionálními univerzitami. Podali jsme tak pomocnou ruku 
začínajícím podnikatelům a nastartovali jejich činnost. Vědecko-technologický 
park se postupem času proměnil v Moravskoslezské inovační centrum, které 

nadále spolupracuje se začínajícími podnikateli, avšak zároveň se stalo centrem inovačního ekosystému. Rozvíjí 
inovativní nápady a nové technologie, zve do Ostravy renomované zahraniční firmy, díky tomu zde vznikají nová 
a dobře placená pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Tím stoupá atraktivita Ostravy i celého kraje. 
Velkým přínosem byla snaha vyřešit dopravní napojení kraje, kterou završily výstavba dálnice D1 a moderni-
zace železničních tratí. 
Doba se však změnila a klade na všechny nové požadavky a otevírá nové výzvy. Musíme se zaměřit na rych-
lejší rozvoj podnikání s vyšší přidanou hodnotou i mimo tradiční průmyslové obory. Potřeba dalšího zlepšová-
ní životního prostředí vyžaduje, po vyčerpání relativně rychle dostupných opatření, aplikování stále sofistiko-
vanějších metod. To vše v rámci postupného přechodu k nízkouhlíkové, respektive bezuhlíkové ekonomice, 
jako adaptace na globální změny klimatu. Budoucnost Sdružení bude záviset na tom, jak dokáže na tyto 
úkoly aktuální doby reagovat a obhájit své „místo na slunci“ i mezi nově vzniklými organizacemi a institucemi. 

 Tomáš Macura, primátor statutárního města Ostravy 
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Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje slaví třicet let. Už, nebo teprve 
třicet? Tři desítky lze brát jako příležitost k bilancování, k zamyšlení nad vyko-
nanou prací a dosavadními úspěchy, ale na druhé straně se před zkušeným 
jubilantem otevírají nové obzory a výzvy. Sdružení nestárne, naopak zraje 
a je plné síly a tvůrčích nápadů, což mě velmi těší. Za dobu své existence si 
Sdružení vybudovalo dobré jméno, získalo důvěru partnerů a stalo se důleži-
tou součástí veřejného života v našem kraji. Mám radost, že Třinec je od roku 
2007 u toho, a vážím si spolupráce, která mezi námi funguje. 
Pro Třinec je charakteristická odvaha pouštět se do odvážných věcí 
a v posledních letech jsme uskutečnili spolu s partnery řadu důležitých 
infrastrukturních projektů přesahujících svým významem hranice města. 
Ceníme si toho, že cítíme podporu ze strany kraje i Sdružení pro rozvoj MSK. 
Přidávám osobní poděkování Pavlu Bartošovi, který byl součástí tzv. grupy 
mocnego uderzenia v boji za obchvat Třince, který už více než dva roky 

slouží lidem. Oceňuji také každoroční pořádání konference TRANSPORT, která přispívá k řešení palčivých 
problémů v oblasti dopravy. 
Přeji Sdružení pro rozvoj MSK, aby bylo i nadále dobrým partnerem a rádcem u řady prospěšných nápadů 
a inovativních řešení, podporovalo vzájemnou komunikaci a přispívalo k vyváženému rozvoji našeho kraje 
ku prospěchu jeho obyvatel.

 Věra Palkovská, primátorka statutárního města Třince

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje vnímám jako silného partnera 
celého našeho regionu, bez kterého by nevznikla celá řada projektů a který 
především pomáhá naplňovat rozvojovou strategii Moravskoslezského kraje 
nejen v oblasti rozvoje infrastruktury a rozvoje ekonomického, ale také napří-
klad v oblasti životního prostředí nebo vzdělávání.
Do dalších let Sdružení přeji, aby bylo úspěšné při naplňování svých cílů, 
aby se mu také dařilo bojovat proti pragocentrismu a jako primátor města 
Karviné bych si obzvlášť přál, aby pomohlo našemu regionu dobře se připra-
vit na nadcházející útlum těžebního průmyslu, který byl v minulosti neodmys-
litelnou a dominantní součástí celého regionu. 

Jan Wolf, primátor statutárního města Karviné
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Milí přátelé, kolegové. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje slaví 
letos 30 let od svého založení. Svou činnost spolek zahájil v roce 1990 a po 
tyto celé tři dekády se tato nezisková organizace podílí na vytváření před-
pokladů pro hospodářskou prosperitu a celkový vyvážený rozvoj našeho 
regionu. Sdružení se od svého samotného začátku zapojilo do projektů eko-
nomické a sociální transformace regionu, který procházel útlumem hornictví, 
hutnictví a strojírenství s dopadem na životní prostředí a zaměstnanost. 
Statutární město Havířov se stalo jeho členem v roce 2011 a po celou dobu se 
aktivně zapojuje do významných projektů realizovaných Sdružením a podílí 
se na nich. Havířov se společně se Sdružením aktivně podílel například na 
cyklu konferencí a diskuzních panelů „Průmyslová krajina“, které reagovaly 
na žádoucí restrukturalizaci těžkého průmyslu, zejména hornictví, v regionu 
a s tím spojenou hospodářskou a sociálně-ekonomickou situaci. Havířov byl 
také mnoho let zapojen v dopravní sekci při Sdružení a výsledkem společné 

spolupráce bylo mimo jiné i vytvoření „Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov 
–Třanovice“.
Sdružení také sehrálo významnou pozitivní roli při modernizaci železničních tratí a řešení dopravní dostup-
nosti kraje, a to zejména díky neúnavnosti, jakou její členové ukázali například při výstavbě dálnice D47, 
kterou dnes známe jako D1. Opomenout nemohu ani aktivitu Sdružení, která měla dle mého názoru pozi-
tivní vliv na vznik nových pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji.
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje se po celé tři dekády podílí na vytváření předpokladů pro 
hospodářskou prosperitu a celkový vyvážený rozvoj našeho regionu. 
Závěrem bych rád poděkoval všem lidem, kteří za skvělým fungováním Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje stáli a stojí. Velice si vážím jejich usilovné práce a činů. Přeji jim i Sdružení mno-
ho úspěchů a vytrvalosti do dalších let! 

Josef Bělica, primátor statutárního města Havířova

Přiznám se, že když jsem se před zhruba deseti lety do Moravskoslezského 
kraje přestěhoval, neměl jsem o něm velké mínění. Teď s úžasem sleduji, co 
všechno je v tak krátké době možné. 
Moravskoslezský kraj se mění před očima k nepoznání, roste po všech strán-
kách, své slabiny geniálním způsobem proměňuje ve své nejsilnější stránky, 
má obrovský tah na branku a vůli se měnit k lepšímu. Umí se chopit pří-
ležitosti, spolupracovat a dostat ze sebe maximum. A právě to jsou vlastnosti, 
které mu umožňují tak výrazné kroky dopředu. 
Co je ale na tom všem ještě více pozoruhodné, je, že i přes raketový růst 
a proměny, kterými prochází, si stále dokáže držet svou tvář, zůstat nezamě-
nitelným „krajem razovitym“, avšak s grácií, která fascinuje svět. 
Je potřeba mít na vědomí, že celý tento proces se neděje samovolně. Je tře-
ba za ním vidět práci spousty lidí – politiků, umělců, učitelů, vizionářů, dříčů, 
nadšenců, býků, kteří jdou hlavou proti zdi. 

Je mi obrovskou ctí tyto proměny nejen sledovat, ale taky je z pozice rektora Ostravské univerzity podpo-
rovat. Ačkoli sám jsem rozený a patřičně hrdý Jihomoravan, za dekádu strávenou v Ostravě se ze mě stal 
jeden z patriotů, kteří na Moravskoslezský kraj nedají dopustit. 

 Jan Lata, rektor Ostravské univerzity
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Moje vnímání Sdružení pro rozvoj MSK je umocněno vzpomínkou na zaklá-
dání této organizace, a v tomto roce i vzniklo Společenství průmyslových 
podniků Moravy a Slezska. Obě tyto instituce velmi vzorně spolupracovaly 
a vyměňovaly si zkušenosti a postupy při zlepšování investičního a podnika-
telského prostředí kraje a jeho zvyšování konkurenceschopnosti.
Sdružení pro rozvoj MSK vždy zabezpečovalo širší komunikaci a spolupráci 
v rámci regionu, České republiky a v neposlední řadě i Evropské unie.
Sdružení pro rozvoj MSK i Krajská hospodářská komora MSK a Společenství 
průmyslových podniků Moravy a Slezska i členské podniky těchto organi-
zací společně vytvářely podmínky, aby v rámci podepsaného Memoranda 
s Moravskoslezským krajem mohly být naplňovány úkoly plynoucí z tohoto 
dokumentu.
Vzájemná spolupráce pod vedením Sdružení pro rozvoj MSK byla v hlavní 
problematice zaměřena na rozvoj dopravní infrastruktury, logistiky a systé-

mů, revitalizační a rozvojové záměry v oblasti energetiky, odpadů a životního prostředí, podporu vědy, 
výzkumu, školství a růstu odbornosti, zlepšování investičního a podnikatelského prostředí kraje a jeho 
konkurenceschopnosti. Jen tento krátký výčet působení Sdružení pro rozvoj MSK v kraji, republice 
i v rámci mezinárodní spolupráce jasně potvrzuje, že založení takové organizace před třiceti lety byl 
správný krok.
Do dalších let mohu v návaznosti na složitost situace v politickém i hospodářském prostředí nejen u nás, 
ale v Evropě i ve světě přát hodně štěstí na dobré odborníky, dobré spolupracující instituce a organizace. 

 Jan Skipala, předseda spolku a prezident
Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě

Sdružení obcí Hlučínska (SOH) je dlouholetým členem a partnerem Sdružení 
pro rozvoj MSK (SPR MSK).
SOH je dobrovolným svazkem obcí a měst v regionu Hlučínska (27 samo-
správ, tři městské části Ostravy, jedna městská část Opavy, dvě spolupracu-
jící obce), ve kterém žije na 80 tisíc obyvatel, a který byl založen na ochranu 
práv a zájmů obyvatel Hlučínska, za účelem rozvoje podnikání, udržení tradic 
a zvyků.
I díky spolupráci se SPR MSK se daří zařazovat problémy našeho regionu 
mezi priority Moravskoslezského kraje, a tím přispívat k dalšímu rozvoji kva-
lity života.
Navíc SPR MSK sdružuje mnoho významných subjektů (z oblasti veřejné 
správy, samosprávy, podnikatelské, vědecké a podobně), a o našem regionu 
se tak ví mnohem více. A obce a města našeho Hlučínska zase mohou využí-
vat zkušeností jak členů, tak i partnerů SPR MSK.

Za Hlučínsko tak mohu říci, že být členem Sdružení pro rozvoj MSK je pro nás přínosem.
Přejeme SPR MSK k jeho výročí, aby se mu i nadále dařilo hájit zájmy celého kraje v Praze a aby příklady 
dobré praxe posunovaly kvalitu života v našem kraji co nejvíce kupředu.

 Herbert Pavera, předseda představenstva Sdružení obcí Hlučínska, 
starosta obce Bolatic, 

senátor Parlamentu České republiky
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V roce 1994 jsem se po skončení studia na vysoké škole přistěhovala do 
Frýdku-Místku. Šla jsem tady do svého prvního zaměstnání. Přišla jsem 
z Valašska, zvyklá na krásné hory a čistý vzduch. Nevěřila jsem, že najdu 
druhé tak krásné místo. Přesto se to stalo. Moravskoslezský kraj se pro mě 
stal druhým domovem a postupně jsem tento kraj začala poznávat. Zvykat si 
na lidi, na rázovitý hornický kraj a na vše, co bylo pro mě nové. Založila jsem 
tady rodinu i firmu a už tady zůstala. Vše mi tady přirostlo k srdci a dnes vím, 
že už tady chci zůstat, být součástí změn, které se tu dějí, a mít možnost se 
na rozvoji tohoto kraje podílet. 
Tuto možnost jsem viděla i v členství naší firmy New Dimension ve Sdružení. 
Viděla jsem to jako příležitost více se dozvědět o tom, kam kraj směřuje a jak 
k tomu můžeme přispět. Brzy po vstupu do Sdružení jsem se začala aktivně 
zajímat o strategii rozvoje kraje a zejména téma vzdělávání. Spolu s dalšími 
podnikavými členy jsme založili Sekci vzdělávání. Tím jsem našla svou pří-

ležitost, čím mohu osobně přispět. Rozjeli jsme krásné projekty pro spolupráci s mládeží, jako například 
„Quo Vadis MSK očima mladých“ a projekt „School Friendly“ na podporu spolupráce firem a škol, a řadu 
dalších smysluplných aktivit. 
Ve Sdružení cítím zájem o nové projekty, kterými pak rozvíjíme kraj. Vážím si podpory, které se mi vždy 
dostalo od ředitele Sdružení Radúze Máchy, a také aktivní a kreativní spolupráce ostatních členů. Velmi si 
vážím toho, co vše v uplynulých třiceti letech Sdružení dokázalo. Nyní před námi stojí v kraji nové výzvy a je 
potřeba, po zhodnocení třiceti let dobré práce, dát Sdružení nový směr. Respektovat dynamiku naší doby 
a nástup dalších generací do podnikání a rozvoje v kraji. 
Přeji všem, ať jsou vize a strategie Sdružení smělé a lidé, kteří je naplňují, ať jsou těmi správnými patrioty. 
Děkuji za možnost, že mohu spolupracovat a podílet se na krásných projektech, které mění náš kraj 
k lepšímu.

Radka Šušková, jednatelka New Dimension, s.r.o.

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je pro nás, Patrioty MSK, logic-
kým a přirozeným partnerem. Jeho třicáté výročí vzniku samo o sobě pro-
zrazuje stabilitu a relevanci tohoto Sdružení. Tuším, že mnoho takovýchto 
aktivit rostoucích „zespoda“ v Česku moc nenajdeme. A právě v tom je krása 
a síla lidí a firem v našem kraji. Umíme společně táhnout za jeden provaz, 
vzájemně se podržet a spojit se pro něco, co nás všechny překračuje a co 
bychom samostatně jako individuální subjekty nedokázali. Buďme za to rádi. 
Přeji Sdružení, aby na svých silných základech dokázalo navázat nový směr 
svého fungování, přišlo s dalšími vizemi nejen pro náš kraj, ale i pro sebe 
a své členy. Přejme si, aby z našeho kraje neodcházeli talentovaní lidé (pří-
padně aby se rádi vraceli) a aby firmy měly v našem kraji co nejlepší možné 
podmínky, aby právě tyto talenty dokázaly přitahovat.

 Tomáš Buchwaldek, předseda Patriotů MSK, z.s.
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Vážení, u příležitosti významného jubilea – 30. výročí založení Sdružení pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje – přijměte prosím mé upřímné gratulace 
a také přání mnoha úspěchů do další práce. Každé jubileum je neobyčejným 
svátkem a zároveň také ojedinělou příležitostí k hodnocení dosažených cílů 
a stanovit si nové úkoly. 
Během své diplomatické mise v České republice jsem měla možnost 
seznámit se s činností Sdružení, s jeho vizemi a poznat osobnosti, které 
působí v rámci Sdružení, a také částečně spolupracovat při realizaci ně- 
kterých polsko-českých projektů. Velice oceňuji vaši záslužnou práci a pro-
fesionální přístup k realizaci všech činností, které přispívají k rozvoji nejen 
Moravskoslezského kraje, ale také vzájemné polsko-české spolupráce. 
Přijměte prosím ještě jednou srdečné poděkování a přání mnoha osobních 
i pracovních úspěchů. Těším se opět na setkání a spolupráci při dalších spo-
lečných projektech.

Celému vedení, všem zaměstnancům a také spolupracujícím subjektům přeji hodně úspěchů do dalších 
let. Mnoho štěstí, odvahy a sil do další práce!

 Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě

V mé paměti bude Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje neodmys-
litelně spojeno s úporným tlakem na vládní orgány při výstavbě dálnice D47, 
nyní D1.
Kdo není pamětníkem, ten dnes neuvěří, že požadavek na dálniční spojení 
třetího největšího města v ČR, z hlediska průmyslové strategie a zejména 
nového směřování struktury zaměstnanosti po roce 2000 naprosto klíčový, 
bylo nutno prosazovat všemi možnými cestami.
A Sdružení bylo významným motorem tohoto procesu. Nejprve přinutit vlá-
du vzdát se nedomyšleného projektu PPP s izraelskou firmou Housing & 
Construction z roku 1999 a posléze vybrat opravdové zhotovitele a začít 
výstavbu. Nakonec se to v roce 2003 podařilo a na konci roku 2007 už mohli 
první řidiči využívat ostravský úsek dnešní D1.
Já jsem byl tehdy na radnici a v tomto příběhu zdaleka ne sám, koho to 
stálo spoustu nervů, cest do Prahy, konfliktů s tehdejším ministrem dopravy 

Milanem Šimonovským, ale to dnes málokdo z těch více než dvaceti tisíc uživatelů vnímá. Dálnice do 
Ostravy je prostě samozřejmost – a o to nám ve Sdružení od samotného počátku šlo. Ovšem to je ostrav-
ský pohled. Jeden pražský rozhlasový komentátor mi k mé replice, že jsme se dálnice dočkali, protože 
jsme „vládě dýchali na krk“, řekl jedovatě: „A kdo k vám do té Ostravy bude vůbec jezdit?!“
A z úplně stejné kategorie byl závěr zkoumání NKÚ, který konstatoval, že výstavba ostravského úseku 
D1 byla koncipována chybně, protože jí měla předcházet podrobná a realistická studie proveditelnosti. 
To už se vesele jezdilo, ale pořád byly na stole pražských úředníků pochyby, zda Ostrava dálnici vůbec 
potřebuje. A že „hejtman Tošenovský a primátor Zedník využili svého vlivu k tomu, aby výstavba započala 
bez této studie“.
Nevím, zda jsme nějakého vlivu využili, ale dálnice tu stojí. A s Evženem Tošenovským se shodneme, že 
v dnešní době už by k zahájení stavby vůbec nedošlo, ať by ve vládě seděl kdokoliv. Dnešní boule na 
bohumínské trase jsou mrzuté, ale vězte, že raději po boulích než po okreskách.

 Aleš Zedník, honorární konzul Ruské federace v Ostravě
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IV. Přehled vývoje Sdružení v letech 1990–2020

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje se jako nezisková organizace podílí na transformaci kraje, 
přispívá k vytváření předpokladů pro hospodářskou prosperitu i celkový rozvoj regionu. Svým širokým 
spektrem členů je Sdružení garantem dlouhodobé stability a kontinuity při politických změnách krajské 
vlády a státu a usiluje o řešení konkrétních problémů regionu. Členskou základnu tvoří významné podnika-
telské subjekty, vysoké, odborné a střední školy, oborové klastry, projektové a poradenské organizace, ale 
i obce a města, zdravotnické organizace a rozvojové agentury. Mnozí z těchto členů zastupují řadu dalších 
subjektů. Za uplynulých 30 let prošlo Sdružením více než 400 těchto institucí. Sdružení představuje dosud 
jedinou a unikátní instituci svého druhu v České republice.

Stručný vývoj v datech
Informace k jednotlivým milníkům jsou podrobněji rozvedeny dále, zde je uveden jenom stručný souhrn 
nejdůležitějších událostí a aktivit v historii Sdružení:

V roce 1990 byla založena dobrovolná instituce Severomoravská hospodářská unie (SmHU) se záměrem 
pomoci řešit očekávané důsledky rozsáhlé hospodářské transformace regionu. SmHU měla významný 
podíl na vzniku a také fungování pilotních institucí v ČR, jako FREE ZONE Ostrava, Sdružení obcí Horního 
Slezska a severní Moravy, personální agentury Specialist Service a Agentury pro regionální rozvoj, které 
výrazně přispěly k řešení změn v regionu.

Po pěti letech, v roce 1995, si vývoj v regionu vynutil změnu nejen názvu, ale i zaměření aktivit a vzniklo 
Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska jako nástupnická organizace Severomoravské 
hospodářské unie, která se sloučila s tehdejší Hospodářskou a sociální radou Ostravsko-karvinské aglo-
merace. Rada Sdružení v tom roce schválila základní opatření, dlouhodobé regionální cíle a program čin-
nosti Sdružení, které se postupně stalo nositelem priorit a uznávaným představitelem podnikatelské sféry 
regionu s širokým víceoborovým zázemím. 
Sdružení aktivně vstoupilo do koncepčního řešení dopravní infrastruktury, jako prosazení rozšíření VI. panevrop-
ského koridoru o větev VI.B. S tím souvisely podpora a prosazování výstavby D47, rychlostní komunikace R48, 
modernizace II. tranzitního železničního koridoru či napojení ostravského letiště na železnici. Obdobně provedlo 
základní koncepční kroky v oblasti energetiky a zásobování ropnými produkty. Zpracovány byly první energetic-
ký generel a studie zásobování regionu ropnými produkty, jejímž konkrétním výsledkem je strategický velkosklad 
pohonných hmot v Sedlnicích poblíž ostravského letiště v Mošnově. Hrálo rovněž aktivní úlohu v oblasti kom-
plexního řešení odpadů a revitalizace kraje, dále při podpoře odborného školství nebo rozvoje vědy a výzkumu. 
Sdružení se podílelo na řešení regionálních vizí, rozvojových programů, konkrétních projektů a na dalších aktivi-
tách, které byly považovány za podstatné. K podpoře této činnosti a ke zvýšení prezentace kraje byla založena 
tradice konání řady významných akcí, včetně mezinárodních konferencí, odborných seminářů a výstav. 

Po vzniku krajského uspořádání České republiky v roce 2001 probíhaly zásadní diskuze a úvahy o exi-
stenci a další činnosti Sdružení. V závěru roku 2001 mimořádné Shromáždění členů rozhodlo o dalším 
pokračování Sdružení a koordinaci jeho činnosti v regionu a definovaly se vztahy k Moravskoslezskému 
kraji a Krajské hospodářské komoře MSK. Sdružení a KHK MSK měly v řídících orgánech obou institucí 
také personální propojení. 

V roce 2002 Shromáždění členů změnilo název na Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, který je 
používán dodnes, a byla podepsána samostatná Dohoda o spolupráci s Moravskoslezským krajem. 

Sdružení také výrazně přispělo ke vstupu nových investorů do kraje. V souvislosti s přípravou vstupu tehdy 
největší zahraniční investice v ČR, společnosti Hyundai, do regionu bylo v roce 2006 zřízeno koordinační 
pracoviště korejských podnikatelů přímo v prostorách Sdružení, kde proběhly v letech 2006–2007 stovky 
konkrétních pracovních setkání. 

V roce 2011 byl podepsán Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (MSPakt), který představuje strategické 
partnerství všech relevantních aktérů na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Sdružení ve spolupráci 
s členskou organizací, advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík, pořádá od roku 2012 semináře zaměřené 
na rekodifikaci soukromého práva. 
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Sdružení se od roku 2012 soustředí na prosazování napojení Moravskoslezského kraje na vodní cestu, 
zejména splavnění řeky Odry z Polska do Ostravy. Od roku 2014 je Sdružení zapojeno do činnosti Česko-
-polsko-slovenské pracovní skupiny pro vodní koridor Dunaj–Odra–Labe. 

V roce 2013 uzavřelo Sdružení s novou reprezentací kraje Memorandum o spolupráci mezi 
Moravskoslezským krajem, Krajskou hospodářskou komorou MSK a Sdružením pro rozvoj MSK. Signatáři 
se zavázali ke konstruktivní spolupráci a koordinaci v oblastech celkového regionálního rozvoje a konkrét-
ně stanovených cílů. V tom roce vznikla Pracovní skupina pro řešení krizové situace v Moravskoslezském 
kraji. Vedl ji ministr průmyslu a obchodu Jiří Cieńciała a Sdružení v ní aktivně zastupoval jeho prezident 
Pavel Bartoš. 

V roce 2014 byly přijaty Hlavní cíle do roku 2020 – společný dokument Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské 
hospodářské komory MSK. Uvedené cíle jsou otevřeným dokumentem, který je každoročně vyhodno-
cován a doplňován podle konkrétního vývoje do roku 2020 s respektováním dlouhodobých vizí do roku 
2030. Strategický cíl: dosáhnout v Moravskoslezském kraji v období let 2020–2025 průměru zemí EU 
v HDP na obyvatele. 

V souvislosti se změnou legislativy změnilo Sdružení v roce 2014 právní formu a ze zájmového sdružení 
právnických osob se stal „spolek“. 

V roce 2017 Sdružení podepsalo Memorandum o spolupráci a k jeho třem dosavadním signatářům při-
stoupil Svaz průmyslu a dopravy ČR. Byl zpracován aktualizovaný dokument, který je zaměřen na spolu-
práci a vzájemnou podporu relevantních priorit a cílů vymezených na léta 2017–2020 v Koaličním progra-
mu Moravskoslezského kraje a ve Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého 
a Karlovarského kraje a jeho akčních plánech (RESTART), koordinovanou zmocněncem Vlády ČR Jiřím 
Cieńciałou.

V posledních letech se Sdružení zaměřuje na aktivity v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. S tím souvisí 
řada řešených projektů spolufinancovaných z Evropských fondů v oblastech lidských zdrojů, dopravní 
infrastruktury a životního prostředí.
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Severomoravská hospodářská unie

Severomoravská hospodářská unie vznikla 8. listopadu 
1990 jako dobrovolné seskupení organizací, podniků 
a institucí podle § 360 b. Hospodářského zákoníku jako 
právnická osoba. Unii založilo 19 podniků a institucí:
  
1. ČSAD Ostrava
2. Férum Frýdlant n. O.
3. Hutní projekt Frýdek-Místek
4. KORT Ostrava
5. Kovošrot Ostrava
6. Mezinárodní ústav řízení T. G. Masaryka, a.s., Frenštát p. R.
7. Moravské sdružení malých podniků Ostrava
8. Mototechna Ostrava
9. Tatra Kopřivnice
10. Uhelné sklady Frýdek-Místek
11. Unitrading Ostrava
12. VÚPEK Praha, pobočka Ostrava
13. Vítkovice Ostrava
14. Nová huť Ostrava-Kunčice
15. Biocel Paskov
16. Moravské chemické závody Ostrava – Mariánské Hory
17. Vzdělávací zařízení LAROS Ostrava
18. OKD – koncern Ostrava
19. Třinecké železárny Třinec

Základní okruhy činnosti UNIE byly vymezeny následovně:
a) zajišťování součinnosti všech členů UNIE při realizaci ekonomické reformy hospodářství
b) podpora výrob založených na moderních technických a technologických inovacích
c) vyhledávání vhodných zahraničních partnerů pro obchodní, výrobní a investiční programy členů 

UNIE, včetně systému řízení
d) rozvoj spolupráce a vytváření vztahů s mezinárodními ekonomickými, obchodními, průmyslovými 

a jinými institucemi na podporu cílů UNIE
e) evidence nezemědělských pozemkových fondů a devastovaných území aglomerace pro účely jejich 

navrácení a využití k průmyslovým, případně rekreačním účelům
f) vytvoření a správa finančního fondu rozvoje severní Moravy a jeho využití pro řešení ekonomických, 

ekologických a sociálních záměrů UNIE
g) řešení otázek legislativ a ekonomických nástrojů nezbytných k rozvoji podnikání na severní Moravě, 

při tvorbě předpisů, norem a zákonů výkonných a ústavodárných orgánu státu
h) součinnost se členy UNIE při řešení otázek zaměstnanosti, rekvalifikace a výchovy manažerů
i) zajištění poradenských služeb pro členy UNIE v otázkách

– ekonomicko-finančních
– provozně-technických
– obchodně-propagačních
– právních

j) řešení úkolů souvisejících s ekologickým ozdravěním severní Moravy
k) vytvoření komplexního informačního systému k zabezpečení všech činností a funkcí UNIE pro jeho 

využití všemi členy

Orgány UNIE: 
•	 valná hromada
•	 prezident
•	 správní rada
•	 výkonná rada

Sídlo: Nemocniční 13, Ostrava 1

•	 revizní komise
•	 odborní experti
•	 zájmové sekce
•	 projekční a realizační týmy



29

Sdružení v letech 1990–2020

Složení správní rady:
Bořivoj Martínek, ředitel MCHZ Ostrava – prezident
Svatopluk Velkoborský, ředitel Nové huti Ostrava-Kunčice – viceprezident
Stanislav Janák, personální ředitel TATRY – kombinátu Kopřivnice – člen
Milan Němec, ředitel Biocelu Paskov – člen
Václav Formánek, generální ředitel OKD – člen
Josef Lištvan, personální náměstek Třineckých železáren Třinec – člen
Jaroslav Dusílek, ekonomický náměstek VÍTKOVIC, Ostrava-Vítkovice – člen

Výkonným ředitelem UNIE byl zvolen Jaroslav Feix.

Výkonný aparát UNIE pracoval v následujícím složení: Vladimír Smíšek, Ctirad Křenek, Marie 
Žídková, Ludmila Fojtíková, Vratislav Prausek.

V UNII se vytvořily odborné sekce: legislativní, mezinárodní, finanční, podnikatelská, sociální, montánní, 
ekologická. Dále v UNII pracovali odborní experti a projekční realizační týmy.

Revizní skupina pracovala ve složení:
Jaroslav Kubela, Moravsko-slezské sdružení malých podniků – předseda
Max Arpter, Nová huť Ostrava-Kunčice – člen
Jiří Láša, LAROS Ostrava – člen

Severomoravská hospodářská unie převzala heslo společnosti INITIATIVKREIS RUHRGEBIET „My jedná-
me a nečekáme“. UNIE se v té době neobešla bez široké spolupráce s orgány obecních zastupitelstev, stát-
ní správy, vědeckých a výzkumných institucí, a zejména bez součinnosti s nově vznikající Hospodářskou 
a sociální radou ostravského regionu, s Hospodářskou radou a Vládou České republiky. Unie tak byla při-
pravena převzít odpovědnost za vymezenou část úkolů nezbytných pro realizaci hospodářských záměrů 
státu na území severní Moravy. UNIE usilovala o navrácení ekonomické síly regionů a vytváření podmínek 
spokojeného života všech jeho občanů. Od některých mimořádných – byť přechodných – opatření se 
očekávala urychlení procesu restrukturalizace a účinnější řešení zaměstnanosti.

Severomoravská hospodářská unie se podílela na vzniku mnoha regionálních organizací:
Hospodářské a sociální rady OKA, hospodářských komor a Agentury pro regionální rozvoj.

UNIE byla členem: 
Česko-německé obchodní komory
Společnosti pro rozvoj lidských zdrojů 
Sdružení pro výstavbu dálnice D47
Sdružení pro modernizaci II. železničního koridoru
České společnosti ekonomické

Unie byla akcionářem: 
UNION BANKY, Ostrava
FREE ZONE Ostrava
Agentury pro regionální rozvoj, Ostrava

Severomoravská hospodářská unie zavedla REGISTR NEVYUŽITÝCH OBJEKTŮ A POZEMKŮ, které 
začala intenzivně nabízet zejména začínajícím tuzemských podnikatelům, ale také do zahraničí.
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Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska

V listopadu 1994 se sloučily Hospodářská a sociální rada Ostravsko-karvinské aglomerace se 
Severomoravskou hospodářskou unií. Cílem bylo koncentrovat síly a zdroje regionu k zabezpečení jeho 
rozvoje a vytvořit silnou organizaci schopnou zajistit realizaci významných regionálních projektů. Snahou 
bylo především úspěšně transformovat a restrukturalizovat region.

Shromáždění členů 16. února 1995 rozhodlo o změně názvu Severomoravské hospodářské unie na 
Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska. Členskou základnu Sdružení tvořilo 72 orga-
nizací. Zastoupeny zde byly například Sdružení obcí Horního Slezska a severní Moravy, města Ostrava, 
Karviná, Regionální hospodářská komora Ostrava, Regionální rada rozvoje a spolupráce v Třinci, 
Regionální komora odborových svazů severní Moravy, vzdělávací instituce státní i soukromé, VŠB – TU 
Ostrava, Ostravská univerzita, Junior College Laros Ostrava, Soukromá střední škola zahraničního obcho-
du a cestovního ruchu Frýdek-Místek a další.
Shromáždění členů schválilo nové stanovy Sdružení, jednací řád rady, rozpočet, program činnosti, a pře-
devším zvolilo řídící orgány – devatenáctičlennou radu a pětičlennou revizní komisi.

První zasedání nově zvolené Rady Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska 16. února 1995 
zvolilo:
prezidentem – Ivana Dzidu, generálního ředitele OKD
pět viceprezidentů – Tomáše Čermáka, rektora VŠB – TU Ostrava
  – Marii Parmovou, generální ředitelku UNION BANKY Ostrava
  – Evžena Tošenovského, primátora města Ostravy
  – Svatopluka Velkoborského, ředitele Nové huti Ostrava 
  – Karla Macuru, předsedu Regionální komory odborových svazů

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ
Shromáždění členů – nejvyšší orgán sdružení
Rada – devatenáctičlenný řídící orgán (ze svého středu volila prezidenta a čtyři viceprezidenty)
Revizní komise – pětičlenná (ze svého středu volila předsedu a čtyři členy revizní komise)
Novým generálním ředitelem Sdružení se v květnu 1995 stal Radim Chytka.

Od května 1995 začaly pracovat ve Sdružení tyto divize:
strategického rozvoje pod vedením Miroslava Fabiana
regionální spolupráce pod vedením Víta Rupricha
ekonomická pod vedením Jaroslava Feixe

Poslání SDRUŽENÍ:
•	 koncepční, koordinační a iniciační aktivity zaměřené na transformaci ekonomiky a strategii obnovy 

a rozvoje regionu, restrukturalizace průmyslu, včetně konverze
•	 vytváření podmínek pro všestrannou spolupráci se zahraničními partnery
•	 podpora podnikatelských aktivit vytvářením příznivého investičního klimatu
•	 vytváření předpokladů pro zlepšení životního prostředí
•	 zajišťování součinnosti všech členských organizací

Předměty činnosti SDRUŽENÍ:
•	 řešení úkolů souvisejících s realizací Programu obnovy a rozvoje regionu
•	 finanční, systémové, výrobní, technologické a investiční poradenství
•	 zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu technologií, patentů a licencí
•	 poradenství, zajišťování rekvalifikací, vzdělávacích programů, vyhledávání a umísťování odborníků
•	 spolupráce s mezinárodními organizacemi, propagace regionu v zahraničí, ediční a informační 

činnost
•	 provozování obchodních činností, včetně zprostředkovatelských služeb
•	 podpora exportní činnosti členských organizací
•	 pořádání výstav
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Pro zlepšení programové orientace Sdružení, která by důsledně respektovala představy a zájmy členských 
organizací, byla připravena PROGRAMOVÁ KONFERENCE SDRUŽENÍ, která se konala 20. dubna 1995 
a jejíž závěry byly využity pro aktualizaci programu činnosti Sdružení. Cílem této konference bylo získat 
reprezentativní podněty z celého regionu a vytvořit program Sdružení, který bude obrazem potřeb 
v regionu. Na základě programu měly vznikat takové projekty, které mohou být realizovány a pozitivně 
ovlivnit život v kraji.

Základem pro připravovanou konferenci byly:
•	 Program obnovy a rozvoje regionu severní Moravy a Slezska, zpracovaný v letech 1990–1994 

Výzkumným ústavem rozvoje oblasti a měst
•	 Usnesení vlády č. 245/1991 k řešení obnovy a rozvoje Ostravsko-karvinské aglomerace
•	 Základní aktivity a akce dřívější SmHU na rok 1995
•	 Programy činnosti obcí Horního Slezska a severní Moravy, Regionální rady rozvoje a spolupráce 

v Třinci, Agentury pro regionální rozvoj a dalších místních nebo regionálních aktivit
•	 Náměty a návrhy nejen členských organizací Sdružení, ale i organizací, které měly zájem přispět do 

připravovaného Programu 

Dne 29. září 1995 v Šilheřovicích byla přijata na společném zasedání regionálních partnerů DEKLARACE 
vzájemných vztahů regionálních partnerů severní Moravy a Slezska s cílem stanovit garanty za jednotlivé 
rozvojové projekty v regionu.

Uzavřené dohody o vzájemné spolupráci
s Hospodářskou rozvojovou agenturou Třinecka – Podnikatelským centrem, zastoupenou panem 
Václavem Laštůvkou
s Regionální hospodářskou komorou, zastoupenou Svatoslavem Zichou, předsedou představenstva

Zapojení Sdružení do hlavních rozvojových záměrů regionu
1. Výstavba D47, včetně vazby na komunikační systém
2. Modernizace II. železničního koridoru
3. Rozvoj prostoru letiště Ostrava–Mošnov
4. Restrukturalizace hutnictví a těžkého strojírenství v regionu
5. Optimalizace energetických zdrojů a sítí v regionu, zlepšení životního prostředí
6. Skladování a transport ropných produktů a zemního plynu
7. Napojení regionu na evropské vodní cesty
8. Podpora vzniku Ostravské univerzity a vybudování univerzitního kampusu
9. Podpora studia progresivních strojírenských technologií na VŠB – TU Ostrava 

Spolupráce se zahraničními organizacemi
•	 Ministerstvo hospodářství, středního stavu a technologie země Severní Porýní – Vestfálsko
•	 Ministerstvo hospodářství svobodného hanzovního města Hamburk
•	 KIPMG-Deutsche Treuhand-Gesellschaft
•	 Obchodní komora Hagen
•	 Donau europäisches Institut, Vídeň

Rada Sdružení 16. dubna 1998 zvolila na svém zasedání prezidentem Sdružení Jaroslava Pětroše, 
generálního ředitele Nové huti.
V roce 1998 byl Radim Chytka zvolen poslancem Parlamentu ČR a k 30. červnu 1998 se vzdal funkce 
generálního ředitele Sdružení.
Novým generálním ředitelem Sdružení byl od 1. července 1998 jmenován Vít Ruprich.

Mezi akce pořádané Sdružením dále patřily tradiční jarní trhy se soukromými společnostmi a podnikateli, 
mezinárodní výstava potravin, podzimní trhy, vánoční trhy a jiné. Organizací byl pověřen člen výkonného 
aparátu Sdružení Ctirad Křenek.
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Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Rada Sdružení na svém zasedání (11. října 2001) schválila změ-
nu sídla Sdružení a od 1. prosince 2001 Sdružení přesídlilo do 
ulice Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.

Po vzniku krajů byla mimořádným Shromážděním členů 
dne 31. října 2001 jednoznačně potvrzena účelnost toho-
to Sdružení a Shromážděním členů 11. dubna 2002 byla 
schválena úprava jeho názvu na
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Mimořádné Shromáždění členů 31. října 2001 zvolilo na 
nové tříleté funkční období Radu Sdružení.

Prezidentem byl zvolen Václav Roubíček – rektor VŠB – TU 
Ostrava.

Viceprezidenti:
Čestmír Vlček, primátor SMO
Pavel Bartoš, předseda představenstva FITE
Jiří Strnadel, tajemník představenstva OKD
Jiří Cienciala, předseda představenstva TŽ
Pavel Vítek, předseda představenstva ODS – DSO

Funkci generálního ředitele Sdružení do konce roku 2001 vykonával Vít Ruprich a od roku 2002 
byl jmenován generálním ředitelem Miroslav Fabian, který tuto funkci zastával až do roku 2012. 
Od 1. ledna 2013 byla jmenována do funkce generální ředitelky Sdružení Kateřina Huvarová. 
Současný ředitel Sdružení Radúz Mácha je ve funkci od 1. dubna 2014.

Prezident Sdružení
Václav Roubíček 

Profesor Václav Roubíček se výrazně zapsal do novodobé historie 
Moravskoslezského kraje. Koordinoval činnost podnikatelských skupin 
a sdružení v zájmu regionálního rozvoje.
V roce 2001 byl zvolen prvním předsedou představenstva Krajské hos-
podářské komory MSK a v období do roku 2003 tuto funkci vykonával 
současně s funkcí prezidenta Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje. Svým osobním vlivem, autoritou a odborností položil základ 
budoucí spolupráce obou těchto institucí. Zásadním způsobem také 
přispěl k navázání a rozvoji spolupráce Sdružení a Hospodářské komo-
ry s Moravskoslezským krajem a s dalšími regionálními institucemi 
a významnými celostátními a zahraničními partnery.
Jeho jméno nese Technologické centrum Ostrava. 

Posláním a hlavními činnostmi Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje se podle Stanov stalo přede-
vším prosazování oprávněných zájmů, které jsou v souladu s celokrajskou rozvojovou strategií, dále pak 
součinnost při přípravě a realizaci této strategie v podmínkách EU. Důležitou součástí Sdružení potom byla 
rámcová koordinace regionálních aktivit, která je vyjádřena Dohodou o spolupráci s Moravskoslezským 
krajem, Dohodou o spolupráci s Hospodářskou komorou a dohodami s dalšími významnými regionálními 
partnery, například Úřadem zmocněnce vlády pro revitalizaci Moravskoslezského kraje. Mezi důležité prio-
rity patřily zlepšovat vzájemnou komunikaci v rámci celého regionu, soustředit se na podstatné záležitosti 
a k prosazení zásadních priorit využít celostátního i mezinárodního postavení. 

Sídlo: Výstavní 2224/8,
 Ostrava – Mariánské Hory
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V roce 2011 podepsaly regionální subjekty dohodu o partnerství – Moravskoslezský pakt zaměstna-
nosti (MSPakt), jehož nositelem se stalo Sdružení. MSPakt řešil řadu projektů v oblasti zaměstnanosti 
a vzdělávání. 

Koordinace aktivit Sdružení byla také zajišťována účasti Sdružení v řadě týmů a odborných sekcí, včetně 
Výboru regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Ve Sdružení pracovaly tyto sekce:
Sekce dopravní se podílela na prosazování významných dopravních staveb Moravskoslezského kraje 
a jejich návaznosti na sousední regiony.
Sekce životního prostředí a energetiky – pod vedením Pavla Bartoše.
V roce 2016 vznikla nová sekce, která pracuje dodnes – Sekce vzdělávání –, která se aktivně zapojuje do 
procesu tvorby a realizace rozvoje vzdělávání v kraji s cílem zvýšit jeho kvalitu.

Sdružení se každoročně zabývalo řadou dalších činností, které se týkaly jeho členů, schváleného progra-
mu, úkolů vyplývajících ze zasedání Rady nebo Výkonné rady Sdružení. Spolupracovalo s úřady práce 
a dalšími regionálním partnery, včetně Česko-polské obchodní komory a Generálního konzulátu Polské 
republiky v Ostravě.

V roce 2014 (14. května) Sdružení realizovalo ve smyslu ustanovení § 3051 zákona č. 89/2012 Sb. občan-
ského zákoníku proces změny právní formy ze zájmového sdružení právnických osob na spolek ve 
smyslu ustanovení § 214 a násl. občanského zákoníku a došlo pouze ke změně vnitřních poměrů.

Nový název spolku zní: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
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Přehled prezidentů v letech 1990–2020

1990–1993 
Severomoravská hospodářská unie

Ing. Bořivoj Martínek, CSc.
ředitel
Moravské chemické závody, akciová společnost

1994–1998
Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska

Ing. Ivan Dzida
generální ředitel
OKD, a.s.

1998–2001
Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska

Ing. Jaroslav Pětroš, CSc.
generální ředitel
Nová huť, a.s.

2001–2010
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.
rektor (prorektor)
VŠB – TU Ostrava

2010–dosud 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

Ing. Pavel Bartoš
předseda představenstva, generální ředitel
FITE a.s.
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Přehled ředitelů v letech 1990–2020

1990–1995 
Severomoravská hospodářská unie

Ing. Jaroslav Feix
výkonný ředitel

1995–1998
Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska

Ing. Radim Chytka
generální ředitel

1998–2002
Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska

Ing. Vít Ruprich, Ph.D., MBA
generální ředitel

2002–2012
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Ing. Miroslav Fabian
generální ředitel

2013–2014
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Ing. Kateřina Huvarová
ředitelka

2014–dosud 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s.

Ing. Radúz Mácha
ředitel

V období 1. 4.–31. 12. 2012 byl pověřen výkonem funkce generálního ředitele Sdružení Ing. Pavel Santarius, Ph.D. – 
projektový manažer a zástupce generálního ředitele ve věcech projektových.
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1991 z iniciativy Severomoravské hospodářské 
unie bylo založeno Konsorcium D47 Brno– 
–Ostrava–Polsko, později pod názvem 
Sdružení pro výstavbu dálnice D47*

V. Významné události v regionu v letech 1990–2020 

1991 FREE ZONE, a.s., zahájila svou činnost – 
první svobodné celní pásmo v ČSFR*

1991 založena UNION BANKA, a.s., Ostrava*

1993 vznikla první personální agentura v regionu 
severní Moravy a Slezska, SPECIALIST 
SERVICE, jako samostatné pracoviště 
při Severomoravské hospodářské unii 
Ostrava*

2001 podepsaly Memorandum k rozvoji 
železniční dopravy
- České dráhy, a.s.
- Moravskoslezský kraj
- Ministerstvo dopravy a spojů ČR
- statutární město Ostrava

1995 vznik Sdružení pro modernizaci II. 
železničního koridoru Rakousko–
Břeclav–Přerov–Ostrava–Polsko*

2002 podepsána Dohoda o spolupráci 
s Moravskoslezským krajem

2003 podepsána Dohoda o spolupráci
s Krajskou hospodářskou komorou MSK

2003–2006 za podstatného využití kapacity
   výkonného aparátu Sdružení 

a jeho finančních prostředků byly Sdru-
žením zpracovány zakládací projekty pěti 
oborových klastrů, jimiž byly:
•	Národní	strojírenský	klastr,	z.s.
•	NÁRODNÍ	DŘEVAŘSKÝ	KLASTR,	z.s.
•	IT	CLUSTER,	z.s.
•	Klastr	HYDROGEN-CZ,	o.s.
•	Moravskoslezský	automobilový	klastr,	z.s.

2006 podepsána dohoda o spolupráci se 
Sdružením polských měst kolem dálnice 
A1

2009 dohoda o spolupráci Sdružení pro rozvoj 
MSK s Moravskoslezským krajem a Kraj-
skou hospodářskou komorou MSK

2011 byl podepsán Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti (MSPakt) – dohoda o stra-
tegickém partnerství při řešení trhu práce 
v MS kraji*2013 podepsáno rozšířené Memorandum

o spolupráci uzavřené mezi Morav- 
skoslezským krajem, Krajskou hospo- 
dářskou komorou MSK a Sdružením pro 
rozvoj MSK 

2013 podepsaly nové Memorandum o spolu-
práci při řešení dopravní obslužnosti a ro-
zvoji železniční infrastruktury
- Ministerstvo dopravy ČR
- Správa železniční dopravní cesty s.o.
- Moravskoslezský kraj
- České dráhy, a.s.
- Sdružení pro rozvoj MSK

2014 schválen společný dokument Sdružení 
pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské 
komory MSK „Hlavní cíle do roku 2020“

2014 podepsána Dohoda o spolupráci mezi 
mezi polskou Radou kapitánů vnitrozem-
ské plavby a Sdružením ke splavnění řeky 
Odry v úseku Kędzierzyn-Koźle–Ostrava

2017 uzavřeno nové Memorandum o spolu-
práci mezi Moravskoslezským krajem, 
Krajskou hospodářskou komorou MSK, 
Sdružením pro rozvoj MSK, z.s., a Svazem 
průmyslu a dopravy České republiky

1993 vznik Agentury pro regionální rozvoj, a.s.* 

1992 vznik Sdružení obcí Horního Slezska 
a severní Moravy*

1991 založena Hospodářská a sociální rada 
OKA*

*více v následující kapitole
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Popis vybraných a významných událostí v letech 1990–2020 

FREE ZONE OSTRAVA
Severomoravská hospodářská unie se podílela na vzniku akciové společnosti FREE ZONE Ostrava, 
která byla registrována 4. ledna 1991. Těžiště veškeré přípravy převzali pracovníci členské organizace 
UNITRADING. Prezidentem společnosti byl tajným hlasováním zvolen Milan Balabán, náměstek primátora 
města Ostravy, viceprezidentem Václav Klečka, ředitel UNITRADINGU, a výkonným ředitelem Miroslav 
Rosypal. FREE ZONE Ostrava sídlila v ulici Gorkého v Ostravě a praktickou činnost zajišťovala v prostorách 
areálu letiště Mošnov. Dne 2. září 1991 zahájila FREE ZONE OSTRAVA činnost prvního svobodného celní-
ho pásma v ČSFR. Členem Sdružení byla FREE ZONE OSTRAVA od 17. června 2010 do 12. dubna 2018.

Hospodářská a sociální rada OKA
Jako završení samosprávních, podnikových, odborových a občansko-ekonomických iniciativ byla 8. února 
1991 za účasti asi osmdesáti zástupců podniků, organizací a institucí založena Hospodářská a sociál-
ní rada Ostravska (HSR). Otevřené sdružení institucí, organizací a samosprávních orgánů Ostravsko- 
-karvinské aglomerace (OKA), kterou tvořily okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava 
a Ostrava. HSR byla koncepční, koordinační a iniciační orgán, který sloužil k zabezpečení efektivního 
postupu reformy v OKA a k vytvoření předpokladů pro dlouhodobý rozvoj této aglomerace. Naproti tomu 
Severomoravská hospodářská unie byla převážně výkonným a realizačním orgánem. V navrženém Statutu 
HSR byl vztah k Severomoravské hospodářské unii formulován takto: „Jde o velmi těsné vztahy bezpro-
střední spolupráce založené na společném řešení řady závažných problémů, včetně jejich realizace na 
Ostravsku.“
Jelikož UNIE se stala členem výkonného výboru HSR, měla možnost se podílet bezprostředně na tvorbě 
koncepcí, které pomáhaly hospodářské reformě, ale také působit na centrální orgány při vytváření pod-
mínek k rychlejšímu postupu restrukturalizace, řešení zaměstnanosti a v neposlední řadě problematiky 
ekologie.
Shromáždění zvolilo čtyřiadvacetičlenný výkonný výbor HSR, v němž byly zastoupeny správní, 
samosprávní, odborové orgány, velké podniky, významné instituce a pět ministerstev České republiky. 
Severomoravská hospodářská unie byla zastoupena výkonným ředitelem Jaroslavem Feixem. 
Předsedou HSR byl zvolen Jiří Kern, ředitel VÚROM.

UNION BANKA, Ostrava 
Akciová společnost UNION BANKA Ostrava byla založena 27. března 1991 šestadvaceti právnickými 
subjekty se základním kapitálem 73 milionů korun. Pro realizaci projektu banky byl vytvořen samostatný 
projekčně realizační tým. Dne 14. června 1991 podepsal předseda Státní banky československé povolení 
k provozování bankovních činností.
Mezi zakladateli byly státní podniky i soukromé společnosti. Banka sídlila v budově akciové společnosti 
OKD v Ostravě, v ulici 30. dubna. 
Původně regionální banka měla podpořit ekonomické reformy, zejména transformaci velkých průmyslových 
podniků v kraji, dále napomáhat privátním podnikatelským aktivitám a pomoci při vytváření nových 
pracovních příležitostí, při obnově městských center a při realizaci ekologických, sociálních a rozvojových 
záměrů. Banka vznikla z podnětu a za významné podpory Hospodářské a sociální rady ostravsko- 
-karvinského regionu.
Zahájení činnosti banky: 1991 
Zánik banky: 2003

Konsorcium D47 Brno–Ostrava–Polsko (Sdružení pro výstavbu dálnice D47)
Z iniciativy Severomoravské hospodářské unie bylo 20. června 1991 ustaveno Konsorcium D47 Brno– 
Ostrava–Polsko, jehož cílem bylo pomoci s realizací urychlené výstavby D47 Brno–Ostrava–Polsko. 
Vycházelo se přitom ze skutečnosti, že severní Morava a Slezsko, a zejména ostravská průmyslová aglo-
merace stojí po roce 1989 před zásadní transformací a restrukturalizací těžkého průmyslu. Úspěšné 
zvládnutí těchto kroků vyžadovalo podstatné zlepšení dopravní infrastruktury a napojení regionu severní 
Moravy a Slezska na evropskou dálniční síť.
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Sdružení pro výstavbu dálnice D47 založilo 23 převážně velkých organizací s těmito cíli:
– prosazovat a ochraňovat územní a podnikatelské zájmy při přípravě a realizaci dálnice D47 v rozsahu 

předprojektové činnosti, projektové činnosti, zajištění financování stavby, přípravy a realizace stavby
– řešit zlepšení životního prostředí ostravské průmyslové oblasti likvidací a využitím hutnických 

a hornických hald pro stavbu dálnice D47
– podpořit hospodářskou spolupráci České a Polské republiky propojením dálnice D47 na polskou 

dálnici A1 vedoucí do Katovic, Lodže a Gdaňska
– řešit neúnosnou situaci na přetížených hraničních přechodech s Polskem vybudováním nového 

moderního a kapacitního hraničního přechodu ve Věřňovicích/Gorzyczkách

Sdružení obcí Horního Slezska a severní Moravy
Když Sdružení obcí v roce 1992 vznikalo, bylo to krátce po změně geopolitického prostoru ve střední 
Evropě a před rozpadem federace. Zároveň zaniklo krajské uspořádání republiky a chyběl střední článek 
samosprávy. Obce se ocitly bez informační podpory a byla velká snaha se propojovat i mimo hranice. 
Česko-polská hranice byla nazývána poslední železnou oponou v Evropě, a proto došlo k úzkému propo-
jení s polským sdružením v Katovicích, a to hlavně v oblastech hraničních přechodů, komunikací a spolu-
práce obcí, ale také při hospodářské transformaci, řešení nezaměstnanosti i nových příležitostech.
Ve Sdružení působilo od počátku zhruba 100 obcí z šesti okresů v hranicích dnešního Moravskoslezského 
kraje. Sdružení a jeho první předseda Jiří Smejkal, primátor Ostravy, iniciovali založení Agentury pro regio-
nální rozvoj a Regionálního revolvingového fondu. Svou činnost v devadesátých letech Sdružení zaměřo-
valo především na zlepšení životního prostředí, koordinaci v oblasti kultury, hospodářství a sociálního roz-
voje, na podporu rozvoje cestovního ruchu, vzdělávání samospráv a spolupráci v pohraničí se Slovenskem 
a Polskem.
Jiřího Smejkala nahradil ve vedení nový primátor Ostravy Evžen Tošenovský, který se podílel na vzniku 
krajů a byl prvním hejtmanem dnešního Moravskoslezského kraje. Na základě krajského zřízení ztratilo 
Sdružení smysl své činnosti a po roce 2000, kdy byl předsedou Sdružení primátor města Opavy Jan 
Mrázek, zrušeno.
Po celou dobu své existence byl tajemníkem a jediným zaměstnancem Sdružení Vít Ruprich, který byl od 
poloviny devadesátých let i ředitelem dnešního Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Byl iniciáto-
rem a realizátorem mnoha regionálních projektů, a nakonec i spolupředsedou Česko-polské mezivládní 
komise pro přeshraniční spolupráci.

SPECIALIST SERVICE Severomoravské hospodářské unie Ostrava
V březnu 1993 vznikla první personální agentura v regionu severní Moravy a Slezska, SPECIALIST SERVICE 
(centrum pro práci s odborníky), jako samostatné profesionální pracoviště při Severomoravské hospodář-
ské unii Ostrava. U jejího zrodu stály ostravský Dům techniky a společnost Metallic Ceres. Podstatou její-
ho profesionálního působení bylo vyhledávat a vybírat vhodné kandidáty na pozice ve středním i vyšším 
managementu pro široký okruh firem v ostravské aglomeraci i mimo ni.
Projekt byl zpracován s ohledem na podmínky ostravsko-karvinského regionu připravovaného k rozsáhlé 
restrukturalizaci stávajícího průmyslu, která se neobešla bez velkého pohybu pracovních sil, a usiloval 
o komplexní řešení v duchu myšlenky „aby se správní lidé dostali na správná místa“. 
Prvním manažerem personální agentury se stal Josef Drbohlav. 
Vzhledem k dosaženým výsledkům a vstupu Sdružení i agentury do různých projektů byl radou Sdružení 
schválen návrh na úplné osamostatnění agentury, což se stalo 1. října 2004. V souladu s podmínkami 
osamostatnění byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Sdružením a agenturou. SPECIALIST SERVICE 
se stal na zasedání rady 20. prosince 2004 dalším členem Sdružení.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Na základě rozhodnutí vlády vznikla v květnu 1993 Agentura pro regionální rozvoj (ARR), akciová společ-
nost tří vlastníků: Ministerstva hospodářství ČR (dnes Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), Hospodářské 
a sociální rady OKR (dnes Sdružení pro rozvoj MSK) a Sdružení obcí Horního Slezska a severní Moravy. 
Cílem bylo přispět ke koordinaci projektů ekonomické a sociální transformace regionu.
Agentura získala přístup k evropským fondům a stala se jednotkou řízení programu PHARE pro rozvoj 
severní Moravy (byla jediná mimo Prahu). Byla pilotním programem v ČR, realizovala řadu unikátních pro-
jektů v hodnotě více než 1,5 miliardy korun.
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Nejvýznamnější výsledky a projekty ARR:
•	 Spolu se statutárním městem Ostravou a obcí Mošnovem založení SOM a.s. pro koordinaci využití rozvo-

jových ploch průmyslového parku v okolí letiště Ostrava–Mošnov podle zpracované studie rozvoje (1995).
•	 ARR společně se statutárním městem Ostravou a třemi regionálními univerzitami založila akciovou 

společnost Vědecko-technologický park Ostrava (1995). Byla postavena Multifunkční budova VTP 
v Ostravě-Porubě, dnes PIANO v areálu MSIC.

•	 ARR ve spolupráci s experty ze čtyř zemí EU a významnými představiteli v regionu koordinovala zpra-
cování prvního strategického dokumentu v ČR – REGVIS 2005 –, který se stal vzorem pro zpracování 
strategií rozvoje regionů v celé ČR (1998).

•	 ARR se stala hostitelskou organizací pro EURO INFO CENTRUM (EIC), součást evropské sítě řízené 
Evropskou komisí s posláním podporovat zejména malé a střední podnikání (1999). Od roku 2006 
sídlí v Krajské hospodářské komoře MSK.

•	 Spolupráce s CzechInvestem – realizace projektů: inženýrské sítě v obchodně-podnikatelské zóně 
Ostrava–Mošnov, Průmyslová zóna Karviná – Nové pole, Průmyslová zóna Červený dvůr u Krnova, 
Průmyslová zóna Kopřivnice-Vlčovice a další.

•	 Strategie rozvoje mezinárodního letiště Ostrava–Mošnov, zpracovaná s experty ze zemí EU a USA, 
navazovala na předchozí projekty v této lokalitě a obsahovala rovněž záměr převést letiště na kraj.

•	 Koordinace převodu letiště Ostrava–Mošnov z vlastnictví státu (ČSL) do majetku Moravskoslezského 
kraje (2004).

•	 Zpracování zásadních podkladů a argumentů pro Radu Asociace krajů a ministerstvo pro místní 
rozvoj k prosazení regionálních operačních programů v ČR v programovém období 2007–2013, kdy 
Moravskoslezský kraj rozhodoval o realizovaných projektech v regionu za 20,4 miliardy korun (2005).

ARR úzce spolupracovala se Sdružením pro rozvoj MSK nejen na výše uvedených projektech, ale i dal-
ších aktivitách zaměřených na cestovní ruch, propagaci regionu, infrastrukturu a využití brownfieldů. 
Podílela se na organizování konferencí a významných akcí v regionu. Byla členem rady Sdružení a do 
roku 2014 byla také členem Sdružení.
Do vzniku krajů se Sdružení podílelo na financování provozních nákladů ARR ve výši téměř 8 milionů korun. 
V roce 2001 převedlo Sdružení pro rozvoj spolu se Sdružením obcí své podíly v akciové společnosti ARR 
bezúplatně na Moravskoslezský kraj, celkem sedmdesát procent akcií v celkové hodnotě 700 tisíc korun. Po 
převodu zbývajícího podílu třiceti procent akcií z ministerstva pro místní rozvoj na Moravskoslezský kraj v roce 
2008 se ARR stala součástí kraje, v současné době nese název Moravskoslezské investice a Development.

II. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR 
Na podporu urychlené modernizace II. železničního koridoru iniciovalo Sdružení pro obnovu a rozvoj 
severní Moravy a Slezska v roce 1995 vznik nového samostatného výkonného orgánu Sdružení pro 
modernizaci II. železničního koridoru Rakousko–Břeclav–Přerov–Ostrava–Polsko.
Sdružení založilo 25 převážně velkých organizací severní Moravy a Slezska s následujícími cíli:
– podpořit zajištění urychlené modernizace II. železničního koridoru Rakousko–Břeclav–Přerov–Ostrava 

–Polsko
– uplatnit a chránit územní a podnikatelské zájmy účastníků Sdružení
– podpořit zajištění financování II. železničního koridoru
– v návaznosti na vlastní modernizaci II. železničního koridoru formulovat a konkretizovat možné pod-

nikatelské aktivity, stavby, které s II. železničním koridorem souvisí anebo mohou být jeho realizací 
vyvolány a umožněny, jako například přímé železniční napojení modernizovaného letiště Ostrava–
Mošnov anebo výstavba nového nádraží Ostrava-Svinov

Snahou Sdružení pro modernizaci II. železničního koridoru bylo především významně přispět k úspěšné 
transformaci těžkého průmyslu severní Moravy a Slezska. Byla zpracována Studie vlivu modernizace 
železničního koridoru Břeclav–Bohumín na rozvoj podnikatelských aktivit, jejím cílem bylo vysledovat 
a vyhodnotit doprovodné aktivity, které souvisí s modernizací koridoru. Šlo o projekty, které umožní 
efektivnější využití trati, a tím zkrátí dobu návratnosti investice do samotného II. koridoru.

Regionální energetický generel
Po projednání v Radě Sdružení se začal 26. června 1997 zpracovávat Regionální energetický generel 
na severní Moravě a ve Slezsku. Účelem této studie bylo pomoci optimálnímu hospodaření s energiemi 



40

Sdružení v letech 1990–2020

a maximálnímu šetření životního prostředí v regionu.
Zhotovitelem bylo Sdružení pro rozvoj MSK, hlavním řešitelem VAE za účasti těchto podniků: Nová huť, 
Vítkovice, Moravskoslezské teplárny, Teplárny Karviná, OKD, Severomoravská energetika, Energetika 
Třinec, Severomoravská plynárenská.

Velkokapacitní sklady pohonných hmot na severní Moravě
V letech 1996 a 1997 vypracovalo Sdružení ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv a spo-
lečností ČEPRO obsáhlou studii zásobování 
severní Moravy pohonnými hmotami. Studie pro-
kázala nezbytnost vybudování skladů pro bez-
pečné zásobování regionu pohonnými hmotami 
a zároveň jako vhodná lokalita byla navržena obec 
Sedlnice u Nového Jičína.
Po rozsáhlých povodních v roce 1997, které 
potvrdily nutnost stavby skladů pro pohon-
né hmoty, bylo rozhodnuto a následně jejich 
výstavba v Sedlnicích začala. Kapacita skladů, 
které jsou dnes nedílnou součástí bezpečnosti 
Moravskoslezského kraje, čítá zhruba 100 tisíc 
metrů krychlových automobilových a leteckých pohonných hmot. 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
Na počátku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (MSPakt) působil jako strategické partnerství desítek 
podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí v Moravskoslezském kraji, které společně usilovaly o hle-
dání řešení nepříznivé situace na trhu práce. Vznik MSPaktu inicioval Zdeněk Karásek ze společnosti 
RPIC-ViP a jeho principy vycházely z doporučení OECD a z příkladu fungování teritoriálních paktů zaměst-
nanosti v Rakousku.
Dohodu o partnerství uzavřely 24. února 2011 Moravskoslezský kraj, Sdružení pro rozvoj MSK, Krajská 
hospodářská komora MSK a Regionální rada Regionu soudržnosti Moravskoslezsko, nositelem 
Moravskoslezského paktu zaměstnanosti se stalo Sdružení pro rozvoj MSK a jeho činnost koordinoval 
Petr Czekaj.
V září 2012 přistoupil k Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti Úřad práce České republiky, aby došlo 
k provázání národní politiky zaměstnanosti s aktivitami Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. 
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se stal postupně respektovaným subjektem v Česku a své know- 
-how přenesl i do dalších krajů – od roku 2017 již existují pakty zaměstnanosti ve všech krajích ČR. 
MSPakt přispěl k pozitivnímu image Moravskoslezského kraje i České republiky a je uváděn jako příklad 
dobré praxe v OECD a EU. Činnost Paktu byla finančně podporována z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje, Sdružení pro rozvoj MSK a v rámci projektů OPZ.
Společně se svými signatáři Pakt identifikoval základní problémy na trhu práce, formuloval změny, kterých 
je potřeba dosáhnout, a jejich vzájemné souvislosti. Množství vykonávaných agend i dílčích cílů si postu-
pem času vyžádalo založení samostatné organizace s jasně definovaným posláním, cíli i právní subjektivi-
tou. Na ustavující schůzi 1. února 2019 byl založen samostatný zapsaný spolek.
Signatáři Moravskoslezského paktu zaměstnanosti jsou Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, 
Sdružení pro rozvoj MSK, Krajská hospodářská komora MSK a Svaz průmyslu a dopravy ČR. V současné 
době řeší MSPakt řadu projektů, které jsou financovány z OP Zaměstnanost a které byly zahájeny před 
vznikem spolku a jsou realizovány v rámci Sdružení. Více na www.mspakt.cz. 
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Tradiční akce pořádané Sdružením

Průmyslová krajina – 9 ročníků (2004–2016)
Neperiodická akce, kterou Sdružení reaguje od roku 2004 na restrukturalizaci 
těžkého průmyslu v regionu (zejména hornictví) a  s tím spojenou hospodářskou 
a sociálně ekonomickou situaci. Cyklus odborných seminářů poukazuje na potře-
bu koncepčního řešení rizik po ukončení aktivní těžby uhlí – důlní vody, důlní ply-
ny, ukončení větrání, hlavní i stará důlní díla nebo ekologické dopady na povrchu. 
Poslední diskuzní panel proběhl na podzim 2016, v jeho rámci vystoupil mimo jiné 
výkonný ředitel Gesamtverband Steinkohle e.V. ze Severního Porýní – Vestfálska 
se zkušenostmi při řešení útlumu těžby černého uhlí v tamním regionu. Cíle cyklu 
Průmyslová krajina dále rozvíjí Moravskoslezský kraj projektem POHO2030, avšak 
zaměřeným pouze na problematiku spojenou s řešením dopadů na povrchu.

Odpady 21 – 19 ročníků (2001–2019) 
Konference Odpady 21 vznikla po zpracování „Studie optimalizace nakládá-
ní s komunálním odpadem a odpadem jemu podobným v Ostravském kraji“, 
která byla dokončena v říjnu 1999. Hlavním cílem prvního ročníku konference 
v roce 2001 bylo seznámit odbornou i politickou veřejnost se zpracovanou 
studií a s problémy, které je nezbytné v budoucnu řešit. Průběžným cílem kon-
ference bylo a dodnes je hledat a popularizovat moderní způsoby nakládání 
s odpady a zejména jejich využívání.

TRANSPORT – 23 ročníků (1997–2019) 
Konference se stala účinným nástrojem v prosazování výstavby a moderniza-
ce dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji a její návaznosti na celo-
státní i evropskou dopravní síť. Sdružením je pořádána od roku 1997 a patří 
mezi konference, které se mohou pyšnit svou nepřetržitou dlouholetou his-
torií. Za dobu své více než dvacetileté existence byla nápomocna k dořeše-
ní mnoha problémů, zejména v oblasti páteřní dopravní infrastruktury kraje. 
V letech 2004 až 2010 v rámci této konference navíc zasedal Řídící výbor pro 
VI. panevropský dopravní koridor, jenž podněty a požadavky regionu pomohl 
prosadit do Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Nastavené cíle v roce 1997 
nebyly však ještě zcela splněny – zbývá dokončení staveb tzv. Slezského kříže, 
vysokorychlostní tratě Vídeň–Brno–Přerov–Ostrava–Katovice nebo napojení 
Moravskoslezského kraje na vodní cestu. 

ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE – 5 ročníků (2015–2019)
Za účelem prosazování splavnění Odry do Ostravy a napojení 
Moravskoslezského kraje na vodní cestu byla v roce 2014 navázána spo-
lupráce se Sdružením pro rozvoj vnitrozemské plavby a vodních cest v Polsku. 
Od roku 2015 je každoročně pořádána diskuzní česko-polská platforma za úče-
lem objektivní informovanosti v regionu. Díky společným aktivitám obou sdružení 
bylo například podepsáno zodpovědnými ministry České republiky a Polska 
v roce 2019 Prohlášení o spolupráci v rozvoji vodních cest ke společnému úsilí 
zařazení mimo jiné Oderské vodní cesty v úseku Kędzierzyn-Koźle–Ostrava do 
sítě TEN-T v nejbližším termínu její aktualizace. Sdružení předložilo také návrh na 
zařazení tohoto pilotního úseku do Národního investičního plánu.

Kongres starostů a primátorů – 24 ročníků (1995–2018)
Proběhlo 24 ročníků kongresu celokrajského rozsahu se zaměřením na pomoc 
městům a obcím při získávání informací o aktuálních otázkách samosprávy, s mož-
ností diskuze a výměny názorů se zástupci státní a krajské exekutivy a dalších odbor-
ných institucí. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje jej v posledních letech 
pořádá společně se Svazem měst a obcí ČR a vzhledem k aktuálním tématům je 
otevřen účasti i zástupcům samospráv měst a obcí Olomouckého i Zlínského kraje.
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Investment & Business Forum – 19 ročníků (1998–2016)
Cílem pořádání konferencí bylo zejména přispět ke změně image našeho regi-
onu a přilákat investory do našeho kraje k řešení dlouhodobé vysoké neza-
městnanosti po restrukturalizaci hospodářství a útlumu velkých firem.
Sdružení spolu s ARR a Krajskou hospodářskou komorou zorganizovalo v Praze 
v letech 1998 a 1999 dvě akce zaměřené na prezentaci investičních příležitostí 
a priorit našeho regionu. Akce však nesplnily očekávání pořadatelů, a proto od 
roku 2000 pořádalo Sdružení s partnery každoročně na podzim mezinárodní 
konferenci Investment & Business Forum, která byla zaměřena na řešení stra-
tegických priorit i aktuálních problémů v regionu za účasti nejvyšších vládních 
představitelů, premiérů a ministrů, ale také špičkových osobností jak z Evropské 
unie, tak i z USA, Kanady, Japonska a Koreje. Zpočátku byl program zaměřen 
zejména na zahraniční investory, představení pobídek a vhodných podmínek 
pro investování v kraji. Postupně se témata rozšiřovala o nové aktivity, jako před-
stavení klastrů, veletrh nemovitostí, využití brownfieldů, podpora MSP, vzdělaní 
lidé, podpora vědy, výzkumu a inovací, budování IT4Innovations a další. Za nejú-
spěšnější lze považovat konference IFO v letech 2004 až 2008, kdy se v regionu 
realizovala v té době největší investice v ČR – automobilka Hyundai v Nošovicích.
Devatenáct ročníků mezinárodních konferencí Investment & Business Forum 
přispělo jak k hospodářskému rozvoji Moravskoslezského kraje, tak i ke změně 
image regionu.

Region pro sebe – 20 ročníků (1999–2019)
Vánoční společenský galavečer REGION PRO SEBE je tradičním setkáním členů 
Sdružení s osobnostmi a s představiteli našeho regionu, jehož nedílnou součástí 
je poděkování a předání ocenění za přínos pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Vánoční trhy – 27 ročníků (1992–2017)
Mnohaletá tradiční akce pro veřejnost. Jejími účely byly podpora rozpočtu 
Sdružení a prezentace a podpora drobných podnikatelů a živnostníků.

School friendly – 3 ročníky (2017–2019)
Projekt a soutěž „School friendly“ vznikla jako aktivita Sekce vzdělávání ve 
Sdružení, v roce 2019 se konal již třetí ročník. Cílem je ukázat dobrou praxi 
spolupráce firem a škol. SCHOOL FRIENDLY oceňuje firmy, které
•	 spolupracují s různými typy škol v našem kraji, od školek po vysoké školy
•	 propojují, sdílejí, posunují dále spolupráci firem a škol
•	 ukazují cestu, motivují, inspirují, pomáhají měnit myšlení, a převzaly tím spo-

luzodpovědnost za budoucí generace
Soutěž je vyhodnocována ve třech kategoriích – Škola, Firma, Společný projekt – 
a ocenění je předáváno na slavnostním společenském galavečeru „Region pro sebe“.

QUO VADIS MSK OČIMA MLADÝCH
Projekt „QUO VADIS MSK očima mladých“, jehož marketingovým partnerem byla 
společnost BROSE CZ, byl organizován jako cyklus putovních diskuzních brainstor-
mingových kulatých stolů s mladými lidmi ve vybraných regionech kraje. 
Jeho cíle: 
Zmapovat názory a získat náměty mladých lidí, kterým záleží na tom, aby se 
Moravskoslezský kraj rozvíjel a byl dobrým místem pro život i práci nejen pro tuto 
generaci. 
Aktivně zapojit mladé lidi do přípravy a aktualizace rozvojové strategie 
Moravskoslezského kraje do roku 2030. 
Otevřeně diskutovat o vizích a směrech dlouhodobého rozvoje konkrétního místa či 
mikroregionu, ve kterém žijí, což může být následně využito při aktualizaci strategií 
rozvoje těchto měst. 
Na diskuzní brainstormingové kulaté stoly mohou navazovat práce projektových 
týmů. Ty představují možnost nejen komentovat, ale i ovlivnit dění kolem sebe pro 
každého, kdo má zájem, aneb „udělejte ze svého regionu místo, kde chcete žít“.

O



43

Sdružení v letech 1990–2020

Zapojení v projektech

Během uplynulých třiceti let Sdružení mnohokrát dokázalo oprávněnost své existence. Iniciovalo a doved-
lo k realizaci množství projektů s krajským, republikovým i evropským významem, které se týkaly dopravy, 
dopravní infrastruktury, životního prostředí, rozvoje lidských zdrojů i dalších oblastí. 

Významnými projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů byly projekty realizované v převážné míře prostřed-
nictvím Moravskoslezského paktu zaměstnanosti v celkovém objemu finančních prostředků pro Sdružení 
za zhruba 115,3 milionu korun. 

Mezi nejvýznamnější projekty patřily:

 • Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré 
praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, 2012–2015
V rámci ČR se jednalo o unikátní pilotní projekt zavádějící koncept teritoriálních paktů zaměstna-
nosti podle metodik OECD a EU s podporou ministerstva práce a sociálních věcí, zaměstnavatelů 
a organizací sdružujících zaměstnavatele, vzdělávacích a výzkumných institucí, NNO a zástupců 
veřejné správy. Výstupem projektu byl Manuál příkladů dobré praxe v zahraničí a Manuál pro imple-
mentaci teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR. Výsledkem projektu byl vznik teritoriálních paktů 
zaměstnanosti ve všech krajích ČR.

 • Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, 2014–2015
V rámci projektu byl navržen a ověřen inovativní přístup ke slaďování poptávky na trhu práce 
v technických a řemeslných profesích v Moravskoslezském kraji. V průběhu realizace projek-
tu bylo podpořeno celkem 203 osob, z nichž 65 nastoupilo do zaměstnání, a bylo vytvořeno 
28 nových pracovních míst.

 • Start profesní kariéry u zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji
Operační program Zaměstnanost, 2016–2018
Projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti a pomoc při nastartování profesní kariéry se spe-
cifickým zaměřením na automobilový sektor pro osoby z cílové skupiny osob mladších 25 let. V prů-
běhu realizace projektu bylo podpořeno celkem 436 osob, z nichž 135 nastoupilo do zaměstnání.

 • Společná cesta k růstu I + II
Operační program Zaměstnanost, 2017–dosud
Hlavním cílem projektu je růst adaptability zaměstnanců zvyšováním jejich odborných dovednos-
tí, znalostí a kompetencí, které probíhá formou bezplatného proškolení zaměstnanců členských 
organizací Sdružení.

 • Predikce trhu práce – KOMPAS
Operační program Zaměstnanost, 2017–dosud
Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému predikcí trhu práce, který bude propojovat 
národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat dopady technologických trendů 
v rámci Průmyslu 4.0 na zaměstnanost. Realizace projektu je zastřešena ministerstvem práce 
a sociálních věcí ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, Národním vzděláva-
cím fondem, úřady práce a pakty zaměstnanosti ve všech krajích ČR.

 • Volba kariéry
Operační program Zaměstnanost, 2018–dosud
Cílem projektu je prostřednictvím souboru vysoce individualizovaných služeb zkvalitnit volbu pro-
fesní kariéry a zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí do 25 let.

 • Kariéra po padesátce
Operační program Zaměstnanost, 2018–dosud
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Projekt zaměřený na pomoc dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaným lidem ve věku 50+ s cílem 
zvýšit zaměstnatelnost těchto osob lepším poznáním jejich vlastních profesních předpokladů, 
upevněním motivace k pracovnímu uplatnění a zvýšením úrovně jejich kompetencí.

•	 Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2018–dosud
Realizace dvou klíčových aktivit zaměřených na propojení kariérového poradenství ve školách 
s trhem práce a syntézu projektů zaměřených na kariérové poradenství a propojování trhu práce 
a středního školství.

•	 Tranzitní místa v sociálních podnicích v Moravskoslezském kraji
Operační program Zaměstnanost, 2019–dosud
Projekt řeší zaměstnávání osob s kumulací sociálních znevýhodnění bránících těmto osobám 
uspět na trhu práce. Prostřednictvím práce v sociálním podniku postupně získávají pracovní zku-
šenosti, dovednosti a intenzivně se připravují na přechod na volný trh práce.

•	 Kompetence 4.0
Operační program Zaměstnanost, 2019–dosud
Cílem projektu je přenést výstupy z odborné diskuze o budoucích požadavcích zaměstnavatelů na kva-
lifikovanou pracovní sílu do podmínek realizace odborné přípravy, a posílit tak konkurenceschopnost 
českého trhu práce. Jedná se o systémový projekt ministerstva práce a sociálních věcí s partnery – terito-
riálními pakty zaměstnanosti ze čtyř krajů (Moravskoslezského, Ústeckého, Středočeského a Zlínského).

Projekty z oblasti dopravy a životního prostředí byly podpořeny v celkovém objemu finančních prostředků 
pro Sdružení zhruba 15 miliony korun. 

Mezi nejvýznamnější projekty v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury patřily:

•	 Baltic-Adriatic Transport Cooperation (BATCo) 
Program CENTRAL EUROPE, 2010–2013
Projekt byl zaměřen na udržitelný rozvoj dopravy a hospodářskou spolupráci regionů nacházejí-
cích se podél významné evropské severojižní dopravní tepny. Projektu BATCo se zúčastnilo 18 
partnerů z České republiky, Polska, Slovenska, Rakouska a Itálie.

•	 ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE
Operační program přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007–2013, Fond mikroprojektů Euregionu 
Silesia, 2015
Projekt inicioval česko-polskou diskuzní platformu se stejným názvem. Dlouhodobým cílem pro-
jektu je prohloubit dosavadní spolupráci mezi polskými a českými odborníky i místní a regionální 
samosprávou při využití potenciálu vodní dopravy v příhraničním regionu.

•	 ODRA OK 
Operační program přeshraniční spolupráce CZ-PL 2014–2020, Fond mikroprojektů Euregionu 
Silesia, 2017–2018
Projekt zaměřený na využití potenciálu připravovaného splavnění přeshraničního úseku Odry 
(Ostrava–Kędzierzyn-Koźle) pro udržitelný rozvoj území v česko-polském pohraničí. Výstupem 
projektu je studie využití splavněné Odry pro zvýšení přístupnosti a atraktivity regionu a rozvoje 
podnikatelského prostředí. 

•	 Improving Coordination and Planning of Freigth Transport on TritiaTerritory (TRANS 
TRITIA)
Program CENTRAL EUROPE, 2017–2020
Cílem projektu je zlepšit informovanost, plánování a koordinaci mezi regionálními orgány, 
správci dopravních sítí a účastníky nákladní dopravy. Projekt je zaměřen na přeshraniční, 
nadnárodní i meziregionální spolupráci s cílem posílit hospodářskou a sociální soudrž-
nost za účelem dosažení cílů definovaných ve strategiích Evropa 2020 nebo Bílé knize EU 
o dopravě.
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Důležitými projekty, které se týkaly oblasti životního prostředí, byly:

•	 Common Solutions in Waste Management for Four Cities of the V4 in the Accession Period
International Visegrad Fund, 2002–2003
Hlavním cílem projektu byla výměna informací a zkušeností při řešení a postupech používaných 
v zemích V4 v oblasti odpadového hospodářství. Projektu se zúčastnili zástupci měst Katovice, 
Košice, Miskolc a Ostrava. 

•	 Environmental Protection in Industrial Agglomeration
International Visegrad Fund, 2007
Projekt navazoval na spolupráci měst Katovice, Košice, Miskolc a Ostrava a jeho cílem byla výmě-
na zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí. V rámci projektu se jeho partneři na setkání 
v Ostravě zabývali sanací poprůmyslových oblastí.

•	 i-AIR REGION 
Operační program přeshraniční spolupráce CZ-PL 2014–2020, 2018–2020
Projekt zintenzivňuje spolupráci institucí veřejného sektoru při ochraně a zlepšování kvality ovzduší 
česko-polského regionu s nejhorší kvalitou ovzduší v Evropě. Projektu se účastní sedm projektových 
partnerů, Sdružení je vedoucím partnerem.
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Rok 1993
V roce 1993 vydala 
Severomoravská hospo-
dářská unie v angličtině, 
němčině a francouzštině 
první exkluzivní katalog 
DYNAMIC REGION, kde 
byly prezentovány případ-
ným zahraničním partne-
rům a investorům pod-
niky a fi rmy v kraji, a byl 
také doplněn o základní údaje o regionu. Publikace 
byla určena zastupitelským úřadům a průmyslo-
vým a obchodním komorám v zahraničí.

Rok 1995
Druhý katalog pro zahra-
ničí DYNAMIC REGION 
v angličtině, němčině 
a francouzštině propagu-
jící region a jeho výrobce 
vydala Severomoravská 
hospodářská unie v roce 
1995. Katalog obdržely 
organizace zúčastněné na 
jeho vydání a ministerstvo 
zahraničních věcí ho expedovalo na všechny zastu-
pitelské úřady ČR v zahraničí a také jej předalo všem 
zastupitelským úřadům států akreditovaným v ČR. 

Publikační činnost

Rok 1991
V roce 1991 začal měsíčně vycházet informační Bulletin Severomoravské hospodářské unie. Byl určen 
především členským organizacím SmHU, ale také nečlenům. Přinášel informace z činnosti Unie, ale také 
dával možnost fi rmám i organizacím, aby ho využily ke své propagaci. Od roku 1995 vycházel Bulletin co dva 
měsíce. V roce 1999 se změnil jeho název na Regionální zpravodaj severní Moravy a Slezska a začal vychá-
zel čtvrtletně. Od roku 2006 nese název Regionální podnikatelský zpravodaj. Přípravu a distribuci čtvrtletníku 
zajišťovalo Sdružení ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou MSK. Čtvrtletník přinášel aktuální 
informace o činnosti členů Sdružení a důležitých událostech v regionu. Všichni členové Sdružení dostávají 
Regionální podnikatelský zpravodaj v elektronické podobě a jednou týdně také newsletters.

Roky 1995 a 1999
V roce 1995 Sdružení pro modernizaci II. železničního koridoru při Sdružení pro obnovu a rozvoj severní 
Moravy a Slezska vydalo Základní údaje o II. železničním koridoru a v roce 1999 vyšla studie Význam 
a přínos modernizace II. železničního koridoru.

Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska zpracovalo několik studií:
Rok 1996 – Studie o stavu vysokého školství severní Moravy a Slezska
Rok 1997 – Studie Evropská unie
Rok 1998 – Studie Ekonomické parametry regionu severní Moravy a Slezska a jeho pozice v rámci 

České republiky 

Rok 2001
Publikace zabývající se ostravskou aglomerací a jejími problémy ROZVOJOVÉ PROBLÉMY OSTRAVSKÉ 
AGLOMERACE (autor doc. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.) vydalo Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska.
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Rok 2002
V pořadí třetí katalog DYNAMIC REGION vychá-
zí v roce 2002. Jeho cílem bylo poskytnout aktu-
ální informace o kraji a o podnicích, fi rmách 
a institucích, které jsou členy Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje.

Rok 2008
Knihu Technická vyspělost Moravskoslezského kraje vydaly Sdružení 
pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajská hospodářská komora 
Moravskoslezského kraje v roce 2008. Publikace představila technický a prů-
myslový potenciál kraje. Prezentovala to nejlepší, co v regionu dokázali vymys-
let, vyrobit a vybudovat. Kniha vystihuje průmyslový charakter kraje, který 
dosahuje v řadě směrů špičkové úrovně. Snahou autorů také bylo posílit zájem 
mladých lidí o studium technických oborů. 

Rok 2013
Priority přípravy a realizace významných pozemních komunikací a železničních tratí v rámci rozvo-
je Transevropské dopravní sítě (TEN-T) byly vydány u příležitosti XVII. ročníku mezinárodní konference 
TRANSPORT 2013 v rámci dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Rok 2015
Publikace ODERSKÁ VODNÍ CESTA – ODRZAŃSKA DROGA WODNA byla vydána u příležitosti prvního 
ročníku česko-polské diskuzní platformy ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE v Bohumíně dne 
20. května 2015.

Rok 2016
Páteřní dopravní infrastruktura MS kraje v letech 1997–2016 a výhled do roku 2030 – vznikla u pří-
ležitosti 20. ročníku mezinárodní konference TRANSPORT, 14. září 2016.

Rok 2018
100 let železnice v Moravskoslezském kraji ve službách republiky

Rok 2007
Stručný přehled materiálů o všech fondech EU, které jsou dostupné v MS kraji 
v programovém období 2007–2013.
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VI. Současné orgány Sdružení

Orgány Sdružení

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem Sdružení a je svoláváno Radou Sdružení jednou ročně. Každý 
člen má na Shromáždění členů jeden hlas.

Rada je kolektivní orgán složený z členů spolku. Rada určuje základní směry činnosti spolku a vykonává 
další působnost, kterou jí svěřují Stanovy Sdružení. Má 21 členů, které volí na tříleté období Shromáždění 
členů. Rada ze svého středu volí prezidenta a viceprezidenty.

Výkonná rada je kolektivním orgánem spolku, který plní funkci poradního a výkonného orgánu, vykonává 
průběžný dohled nad řízením spolku a vykonává další působnost v rozsahu, v jakém je na ni delegována 
usnesením Rady spolku. Výkonná rada je osmičlenná, tvoří ji prezident, šest viceprezidentů a ředitel. 

Ředitel je individuální statutární orgán spolku.

Revizní komise je pětičlenná, tvoří ji předseda a další čtyři členové. Je volena ze členů Sdružení 
Shromážděním členů. Komise si ze svého středu volí předsedu. Provádí kontrolu vedení účtů a hospodaření 
Sdružení.

Složení Rady Sdružení 

1. Akademická aliance, a.s.
2. Dopravní projektování, spol. s r.o.
3. FITE a.s.
4. HRAT, s.r.o.
5. KOMA – Industry s.r.o.
6. Krajská hospodářská komora 

Moravskoslezského kraje
7. Lenzing Biocel Paskov, a.s.
8. Ostravská univerzita
9. OSRAM Česká republika s.r.o.
10. Regionální rada (OS ČMKOS) odborových 

svazů Českomoravské konfederace odboro-
vých svazů Moravskoslezského kraje

11. Regionální rada rozvoje a spolupráce se 
sídlem v Třinci

12. RESIDOMO, s.r.o. 
13. Ridera a.s.
14. Semperflex Optimit s.r.o.
15. statutární město Opava
16. statutární město Ostrava
17. ŠKODA VAGONKA a.s. 
18. TATRA TRUCKS, a.s.
19. Varroc Lighting Systems, s.r.o.
20. Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. 
21. Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava

Složení Revizní komise Sdružení

Předsedkyně revizní komise:
Ing. Pavla Čmuchová, MBA
POE EDUCO, spol. s r.o., jednatelka společnosti

Členové revizní komise:
Ing. Miroslav Marek
Productive systems, s.r.o., jednatel

Ing. Martina Černochová
město Kopřivnice, vedoucí odboru financí

Ing. Radek Pav
ERNST & YOUNG, s.r.o., ředitel pobočky Ostrava

Mgr. Zdeněk Karásek
RPIC-ViP s.r.o., jednatel 
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Složení Výkonné rady Sdružení 

Čestní viceprezidenti

Ing. Pavel Bartoš
prezident

Ing. Radúz Mácha
ředitel

Ing. Jan Březina
viceprezident

Ing. Václav Daněk
viceprezident

Ing. Ivo Klimša
viceprezident

Mgr. Jan Rafaj, MBA
viceprezident

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
viceprezident

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.

Ing. David Sventek, MBA
viceprezident

Čestný prezident
in memoriam

prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.
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VII. Členská základna 

•	1st	International	School	of	Ostrava	–	
mezinárodní	gymnázium,	s.r.o.

•	AGROS	spol.	s	r.o.

•	AHOL	–	Střední	odborná	škola,	s.r.o.

•	AHOL	–	Vyšší	odborná	škola

•	AIESEC	OSTRAVA

•	AK	1324,	s.r.o.

•	Akademická	aliance,	a.s.

•	AKORD	&	POKLAD,	s.r.o.

•	Andělé	Stromu	života	pobočný	spolek	
Moravskoslezský	kraj

•	Asociace	turistických	regionů	ČR	(ATUR	–	CZ)

•	Bezpečnostně	technologický	klastr,	z.s.

•	BORCAD	cz	s.r.o.

•	CITY	INVEST	OSTRAVA,	spol.	s	r.o.

•	Clarion	Congress	Hotel	Ostrava

•	COPY	STAR,	s.r.o.

•	ČECH	–	ENGINEERING,	a.s.

•	Černá	louka,	s.r.o.

•	Česká	technologická	platforma	bezpečnosti	
průmyslu,	o.s.

•	Česká	televize,	Televizní	studio	Ostrava

•	České	plavební	a	vodocestné	sdružení,	z.s.

•	Česko-polská	obchodní	komora

•	ČEZ	Korporátní	služby,	s.r.o.

•	Do	&	Do	ORLOVÁ	družstvo	umělců

•	Dopravní	projektování,	spol.	s	r.o.

•	DTO	CZ,	s.r.o.

•	Ernst	&	Young,	s.r.o.

•	Erwin	Quarder	CZ	s.r.o.

•	Everesta,	s.r.o.

•	Fakultní	nemocnice	Ostrava

•	Fishnet,	s.r.o.

•	FITE	a.s.

•	Gustav	Kotajny

•	ha-vel	family	s.r.o.

•	HC	VÍTKOVICE	RIDERA,	spolek

•	HM	PARTNERS	s.r.o.

•	HRAT,	s.r.o.

•	Imperial	Hotel	Ostrava

•	Inovace	v	dopravě,	o.s.

•	IT	CLUSTER,	z.s.

•	ITT	Holdings	Czech	Republic	s.r.o.

•	Janáčkova	konzervatoř	v	Ostravě,	příspěvková	
organizace

•	Josef	Kleinwächter

•	JRK	BioWaste	Management	s.r.o.

•	Klastr	HYDROGEN-CZ,	o.s.

•	Klub	personalistů	Moravy	a	Slezska,	z.s.

•	Kocián	Šolc	Balaštík,	advokátní	kancelář,	s.r.o.

•	Kofola	a.s.

•	KOMA	–	Industry	s.r.o.

•	Krajská	hospodářská	komora	
Moravskoslezského	kraje

•	Krnovské	opravny	a	strojírny	s.r.o.

•	Kulturní	zařízení	Ostrava-Jih,	příspěvková	
organizace	

•	Lenzing	Biocel	Paskov	a.s.

•	Magna	Energy	Storage	a.s.	

•	ManpowerGroup	s.r.o.

•	město	Bílovec

•	město	Bohumín

•	město	Fulnek

•	město	Kopřivnice

•	město	Krnov

•	město	Nový	Jičín

•	město	Studénka

•	MEVA-Ostrava,	s.r.o.

•	Moravian	Premium	Care	a.s.

•	Moravskoslezské	energetické	centrum,	
příspěvková	organizace

•	Moravskoslezský	automobilový	klastr,	z.s.

•	MYICON	s.r.o.

•	Národní	divadlo	moravskoslezské,	příspěvková	
organizace

•	NÁRODNÍ	DŘEVAŘSKÝ	KLASTR,	z.s.

•	NÁRODNÍ	ENERGETICKÝ	KLASTR,	z.s.

•	Národní	strojírenský	klastr,	z.s.

•	NAVZDORY	s.r.o.

•	New	Dimension,	s.r.o.

•	OSRAM	Česká	republika	s.r.o.
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•	Ostravská	univerzita

•	Pars	Komponenty	s.r.o.

•	Patrioti	MSK,	z.s.

•	PCC	MORAVA	–	CHEM	s.r.o.

•	Plavba	a	vodní	cesty	o.p.s.

•	POE	EDUCO,	spol.	s	r.o.

•	POLAR	televize	Ostrava,	s.r.o.

•	PORG	–	gymnázium	a	základní	škola,	o.p.s.

•	Productive	systems,	s.r.o.

•	Quality	Hotel	Ostrava	City	

•	Railway	Builder,	s.r.o.

•	Regionální	rada	odborových	svazů	ČMKOS	
Moravskoslezského	kraje

•	Regionální	rada	rozvoje	a	spolupráce	se	sídlem	
v	Třinci

•	RESIDOMO,	s.r.o.

•	Revírní	bratrská	pokladna,	zdravotní	pojišťovna

•	Ridera	a.s.

•	RPIC-ViP	s.r.o.

•	Rusko-české	vědecké	a	kulturní	fórum,	o.p.s.

•	SDO	BRONTOSAUŘI,	z.s.

•	Sdružení	obcí	Hlučínska

•	Sdružení	pro	přeložku	a	výstavbu	komunikace	
I/11	v	úseku	Havířov–Třanovice

•	Sdružení	pro	výstavbu	komunikace	I/11-I/57

•	Semperfl	ex	Optimit	s.r.o.

•	Severomoravské	vodovody	a	kanalizace	
Ostrava	a.s.

•	Slezská	univerzita	v	Opavě

•	Soukromá	vyšší	odborná	škola	podnikatelská,	
s.r.o.

•	Specialist	Service,	s.r.o.

•	Společenství	průmyslových	podniků	Moravy	
a	Slezska	se	sídlem	v	Ostravě,	z.s.

•	statutární	město	Frýdek	–	Místek

•	statutární	město	Havířov

•	statutární	město	Karviná

•	statutární	město	Opava

•	statutární	město	Ostrava

•	statutární	město	Třinec

•	Střední	škola	technická	a	dopravní,	Ostrava-
-Vítkovice,	příspěvková	organizace

•	Svaz	českých	a	moravských	výrobních	družstev

•	Svazek	měst	a	obcí	okresu	Karviná

•	ŠKODA	VAGONKA	a.s.

•	TATRA	TRUCKS	a.s.

•	Tymphany	Acoustic	Technology	Europe,	s.r.o.

•	Unie	komor	Labe/Odra

•	Varroc	Lighting	Systems,	s.r.o.

•	Vitesco	Technologies	Czech	Republic	s.r.o.	

•	VÍTKOVICE	STEEL,	a.s.

•	VVUÚ,	a.s.

•	Vysoká	škola	báňská	–	Technická	univerzita	
Ostrava

•	Z+M	Partner,	spol.	s	r.o.

•	Z+M	servis,	spol.	s	r.o.

•	Zdravotní	ústav	se	sídlem	v	Ostravě

Struktura členské základny podle odvětví

průmysl

distribuční společnost

vzdělávání a výzkum

regionální a obecní instituce

poradenství a fi nance

služby

20

16

47

33

4

2
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Sdružení v letech 1990–2020

Závěr

V současnosti je Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje známé nejen v kraji a České republice, ale 
i v zahraničí. Platí to také o konkrétních výsledcích, které jsou přínosem členům, celému Moravskoslezskému 
kraji a širšímu okolí.

Od vzniku Sdružení uplynulo třicet let, řada věcí se podařila a již jsme si na ně zvykli, to ale neznamená, 
že vše je hotovo. Současně probíhající světová pandemie COVID 19 ukazuje na slabá místa vyspělé spo-
lečnosti, do které naše republika, včetně našeho kraje, bezesporu patří. Skutečnou výši škod a následků 
snad jen tušíme, ale teprve blízká budoucnost ukáže holou pravdu.

Je proto potřebné zamyslet se nad dosavadními prioritami a vymezit je alespoň na dvacet let dopředu, 
protože budoucnost kraje bude taková, jakou ji připravíme. Je to také velká zodpovědnost, ke které se hlá-
síme a na které se chceme s Moravskoslezským krajem, Krajskou hospodářskou komorou MSK a dalšími 
partnery podílet. A především jsou tady naši členové, bez kterých Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje být nemůže. Jejich názory jsou proto podstatné, stejně jako vzájemné přínosy, které toto členství 
znamená. Významně tak přispívají ke stabilitě této činnosti, stanovených cílů a také k jejich uskutečnění.

Osvědčeným klíčem k řešení takto složitých situací je bezesporu partnerská spolupráce všech, kteří mají 
zájem na perspektivě a stabilitě našeho regionu. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a jeho čle-
nové jsou připraveni na tomto nelehkém procesu se aktivně podílet. Věříme, že společně dokážeme akti-
vovat a využít vše, čeho jsme dosáhli, co umíme, ale i to, co jsme schopni se naučit. Bude záležet na tom, 
jak dovedeme využít příležitostí, které nabízí nejen Česká republika, ale zejména Evropská unie. Musíme 
usilovat, aby náš region byl nedílnou, respektovanou a úspěšnou součástí Evropské unie. Musíme věřit 
a prokázat svými výsledky, že to dokážeme. Náš kraj a jeho občané si to zaslouží! 

 Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje


