
1
R e g i o n á l n í  p o d n i k a t e l s k ý  z p R a v o d a j www.msunion.cz

1 / 2 0 1 7

Pokračování na straně 3

Prezident Pavel Bartoš: Rok voleb

Hejtman Ivo Vondrák: 
Dáme kraji energii

Členové zvolí novou radu 
s prezidentem

Akční plán Strategie 
hospodářské restrukturalizace

Noví členové se představují

Priority MSPaktu

Konference Stop odlivu 
pracovníků z kraje

Quo Vadis MSK očima mladých

Nezisková organizace SDO 
Brontosauři

Mobilní hospic Strom života

Témata čísla 1/2017

2

3 

4 

5 

6

7

8 

9

10 

11

Pevné partnerství Moravskoslezského kraje, Krajské 
hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Sdru-
žení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které přispí-
vá k rozvoji kraje a má řadu konkrétních výsledků, bude 
pokračovat i po změně vedení krajského úřadu. Tři zmí-

něné subjekty se navíc dohodly, že ke spolupráci také 
přizvou další partnery – Svaz průmyslu a dopravy ČR 
a Úřad vládního zmocněnce pro Ústecký, Moravskoslez-
ský a Karlovarský kraj.

DUBEN 2017 |  TéMa | SPolUPRácE v KRa j i

Partnerství kraje, 
Komory a Sdružení

bude pokračovat a rozšíří se 
o další významné hráče v regionu
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Prezident Sdružení Pavel Bartoš: Rok plný voleb

Konec roku 2016 a prakticky celý rok 2017 je ve znamení voleb, 
naděje, a možná i mnoha zklamání. Buďme optimisté a přejme 
si to lepší.
v závěru loňského roku přinesly krajské volby v Moravskoslez-
ském kraji zcela novou politickou reprezentaci. Zatím je příliš 
brzo hodnotit tuto změnu, ale zdá se, že v základních rysech 
bude zachována kontinuita a že je velká snaha řešit hluboké 
hospodářské problémy v našem kraji. velkou neznámou jsou 
podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. celostátně se zdá, že hospodářská i sociální situace 
je dobrá, vláda hodně mluví o úspěších, poněkud méně o pro-
blémech, kterých není málo.
v plné nahotě se ukazuje, jak velký problém je zaměstnat téměř 
400 tisíc nezaměstnaných při reálné poptávce po přibližně 150 
tisících volných pracovních místech. Místo toho, aby se řešilo, 
proč tito lidé nechtějí pracovat, pracně řešíme vstup zahranič-
ních pracovníků na trh práce. Příčin je mnoho, jedna z nich je 
určitě dlouhodobě zanedbané technické vzdělávání, včetně uč-
ňovského školství.
velkým problémem je opožděný náběh čerpání prostředků 
z fondů EU v tomto plánovacím období, katastrofální stav ná-
rodní legislativy pro povolování staveb, zejména liniových. v ne-
poslední řadě se jedná o naprosto nevhodné a neefektivní ří-
zení celého procesu vědy, výzkumu a inovací, který nepodléhá 
potřebám trhu a růstu konkurenceschopnosti, ale spíš akade-
mické svobodě bádání s málo hmatatelným výsledkem.
velký problém vidím v neúspěšnosti posilování a vyrovnávání 
ekonomické síly jednotlivých regionů v ČR, ale i v rámci celé 
EU. Praha se na míle vzdaluje ostatním českým krajům, za-
tímco ty většinou stagnují. lukrativní činnosti se soustředí pře-
devším v Praze nebo v okolí Prahy, maximálně pak v Brně. Ne-
úměrně narůstá a bují státní aparát. v našem kraji je ale prak-
ticky úplná absence centrálních správních orgánů, jediný, který 
sídlí v opavě, je Státní úřad inspekce práce.

Z pohledu Moravskoslezského kraje vidím nedostatečný 
zájem centrálních orgánů řešit naši hospodářskou situaci 
a související jevy, jako je zejména špatná kvalita ovzduší 
a kritická sociální situace řady skupin občanů v kraji, která 
se nadále bude zřejmě zhoršovat. velký problém vidím ve 
vylidňování kraje, kdy odcházejí především mladí, vzdělaní 
a schopní lidé. Tomuto trendu je nezbytné zabránit přede-
vším tvorbou atraktivních a dobře placených pracovních 
míst a komplexní tvorbou atraktivního prostředí pro život 
v Moravskoslezském kraji.
Nechci být jen kritický, současné vládě se zajisté podařilo re-
alizovat řadu úspěšných opatření, která přispěla k součas-
nému pozitivnímu vývoji v ČR, ale to občané pokládají za sa-
mozřejmost, kterou si platí prostřednictvím svých daní. Pozi-
tivně je třeba hodnotit rozhodnutí vlády zpracovat strategický 
dokument „Hospodářská restrukturalizace Ústeckého, Mo-
ravskoslezského a Karlovarského kraje“ a k tomu příslušný 
akční plán na období 2017–2018. Tento materiál je ve stadiu 
dokončování a bude předložen vládě ČR do 31. 5. 2017. vy-
tváří se materiál, jehož zpracování naše Sdružení dlouhodobě 
prosazovalo. Nezbývá nám nyní, než se aktivně podílet na 
jeho dopracování a doufat, že bude schválen ještě touto vlá-
dou a budoucí vlády ho budou respektovat a realizovat.
v letošním roce proběhnou mimo politické volby také volby 
v mnoha jiných nepolitických organizacích. v květnu bude zvo-
leno nové představenstvo Hospodářské komory ČR a v dubnu 
proběhnou volby v Krajské hospodářské komoře Moravsko-
slezského kraje a v našem Sdružení pro rozvoj Moravskoslez-
ského kraje. Toto číslo zpravodaje tedy skýtá ideální prostor 
pro malé zamyšlení nad činností našich dvou regionálních in-
stitucí i jejich činností v budoucím období. 
S potěšením mohu konstatovat, že obě instituce již léta dobře 
spolupracují nejen vzájemně, ale dlouhodobě jsou důstojným 
partnerem politické reprezentace Moravskoslezského kraje 
a v mnoha případech i některých centrálních orgánů. Dlouho-
době tvoříme a aktualizujeme strategický dokument „Hlavní 
cíle do roku 2020“, který tvoří ve své podstatě zásobník aktuál-
ních projektů a cílů v oblasti infrastruktury, včetně dopravy, su-
rovin a energetiky, životního prostředí a starých zátěží, vzdělá-
vání a vědy a výzkumu. Další záměry jsou v oblasti podnikání, 
zaměstnanosti a sociální oblasti, v přeshraniční spolupráci, 
čerpání strukturálních fondů EU, dále v oblasti života v kraji 
a v jeho mediálním obraze a spolupráci s vládním zmocněn-
cem. Tento materiál byl v závěru roku nově aktualizován a bude 
předložen shromáždění našich členů k diskusi a ke schválení. 
Někteří kritizují, že Sdružení má příliš mnoho zájmů a mělo by 
zmenšit tento okruh. Domnívám se, že něco jiného je seznam 
námětů a jiný je skutečný program na dané období. Poslední 
dobou vedeme diskusi s vedením kraje o podpoře vybraných 
konkrétních projektů, které by byly zapracovány do akčního 
plánu na další volební období. Ten bude součástí „Memoranda 
o spolupráci“, jež je uzavřeno mezi Moravskoslezským krajem, 
Krajskou hospodářskou komorou MSK a Sdružením pro roz-
voj MSK.
Pevně věřím, že nastávající období kontinuálně naváže na do-
savadní úspěšné aktivity Sdružení a že budeme trvale prokazo-
vat potřebnost Sdružení pro další rozvoj kraje.

Pavel Bartoš
prezident Sdružení

Pavel Bartoš
prezident Sdružení
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Pracovní schůzka 13. února 2017 s vedením Moravskoslez-
ského kraje potvrdila kontinuitu partnerství a spolupráce mezi 
Sdružením a krajem. „Shodli jsme se na aktualizaci společ-
ného Memoranda o spolupráci mezi Moravskoslezským kra-
jem, Sdružením a Komorou z dubna 2016, které definovalo pri-
oritní témata vzájemné spolupráce. Do společného partnerství 
v rámci nového Memoranda chceme rovněž zahrnout Svaz prů-
myslu a dopravy ČR a Úřad vládního zmocněnce pro Ústecký, 
Moravskoslezský a Karlovarský kraj,“ uvedl ředitel Sdružení Ra-
dúz Mácha s tím, že platforma spolupráce se rozšíří ze tří ak-
térů na pět. 
„Spolupráce s organizacemi, které se věnují rozvoji kraje, je 
velmi důležitá ve všech oblastech naší činnosti,“ řekl hejtman 
ivo vondrák s tím, že témat ke spolupráci stále přibývá. 
Memorandum o vzájemné spolupráci z dubna minulého roku 
určuje konkrétní klíčová témata vzájemné spolupráce a za-
vazuje signatáře koordinovaně spolupracovat v těchto oblas-
tech – zlepšování investičního a podnikatelského prostředí 
a podpoře zaměstnanosti, zejména prostřednictvím Moravsko-
slezského paktu zaměstnanosti, dále v rozvoji dopravní infra-
struktury a logistiky, ve zlepšování životního prostředí, v pod-
poře vědy, výzkumu a inovací a efektivního využívání dotačních 
titulů pro realizaci strategických priorit kraje, rovněž v podpoře 
vzdělávání se zřetelem na budoucí potřeby vyváženého rozvoje 
kraje a v neposlední řadě v podpoře pozitivního vnímání a ob-
jektivního mediálního obrazu kraje.

„S představiteli kraje jsme se shodli, že mezi klíčová témata, 
jejichž koordinaci v kraji mezi partnery bude zajišťovat Sdru-
žení, budou patřit například témata zaměstnanosti, lidských 
zdrojů a vzdělávání, dále téma ovzduší, odpadů, řešení ob-
novy průmyslové krajiny, dále potom také témata transportu 
a technické smart infrastruktury. S partnery budeme samo-
zřejmě koordinovaně spolupracovat i na dalších tématech,“ 
dodal Radúz Mácha.
(kap)

Pokračování ze strany 1

Partnerství mezi Sdru-
žením pro rozvoj MSK 
a novým vedením Mo-
ravskoslezského kraje 
bude dále pokračovat, 
jak obě strany již několi-
krát deklarovaly. Kterým 
směrem by se spoluprá-
ce měla dále ubírat?
Spolupráce s organi-
zacemi, které se věnují 
rozvoji kraje, je velmi 
důležitá ve všech ob-
lastech naší činnosti. 
asi nejdůležitější bude 

věnovat se prioritně nezaměstnanosti. Protože všechno 
ostatní se odvíjí od toho, zda tady bude dost lidí schopných 
pracovat pro podniky, které hledají zaměstnance. Na jedné 
straně každým dnem přibývá na pracovním úřadu nabídka 
míst a firmy je nedokážou obsadit, na straně druhé hodně 
lidí stále práci nemá. Potřebujeme také vyhodnotit úspěšnost 
průmyslových zón a dohodnout se na postupu, jak dál v bu-
dování těchto zón.

jakým dalším tématům by měla být podle vás věnována velká po-
zornost?
Změně image Moravskoslezského kraje, výstavbě Moravsko-
slezského inovačního centra a vědecké knihovny, podpoře 

vzniku nových pracovních míst a technického vzdělávání, pro-
pojení všech chytrých technologií v jeden celek, rozvoji zákaz-
nických služeb v dopravě, podpoře mezigeneračního soužití, 
„zdravému“ zdravotnictví, ochraně životního prostředí. To jsou 
nosná témata, která chceme v příštích letech uvést do života 
v našem regionu.

jaké priority má vedení Moravskoslezského kraje v letošním 
roce?
Moravskoslezskému kraji chceme dodat novou energii. jsme 
regionem, který ctí svou průmyslovou historii, a určitě ji do-
kážeme více zhodnotit chytrým propojením moderních tech-
nologií a vzdělaných lidí. Nesmíme se však omezit pouze na 
výrobu, ale i na vývoj a výzkum technologií a vše více spojit 
s podnikáním. Hlavním nástrojem by mělo být Moravskoslez-
ské inovační centrum, díky němuž se začne budovat průmysl 
chytrých technologií, které budou doplňovat stávající těžký 
průmysl. Související oblastí je vzdělávání, kde se zaměříme na 
zvyšování kvality ve všech školách a vzdělávacích organiza-
cích s maximálním důrazem na rozvoj technického vzdělávání 
v moderních oborových centrech. je nutné zintenzivnit rozvoj 
dovedností pro život a práci, jako je komunikace v angličtině, 
podnikavost i využívání moderních technologií. Musíme umět 
nabídnout firmám lidi, kteří budou schopni nastoupit a té-
měř ihned pracovat. Není to samozřejmě program na jeden 
rok, ale v letošním roce odstartujeme aktivity, které směřují 
k dosažení tohoto cíle.
(kap)

Hejtman ivo vondrák:  

Chceme kraji dodat novou energii

Pět prioritních klíčových témat spolupráce 
Sdružení pro rozvoj MSK 

a MS kraje pro další období:

1.   Lidské zdroje – vzdělávání a zaměstnanost

2.   Dopravní a technická infrastruktura, transport

3.   Postindustriální krajina

4.   Ovzduší

5.   Odpady
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Radě Sdružení končí mandát, zhruba stejně dlouho jste ve funkci 
ředitele. jak byste zhodnotil uplynulé tři roky?
celé období tří let bylo ve znamení úsilí pomoci rozvoji Morav-
skoslezského kraje se zaměřením na jeho klíčové priority – a to 
všechno v součinnosti s rozhodujícími hráči tohoto kraje. Mám 
tím na mysli krajskou vládu, Krajskou hospodářskou komoru 
Moravskoslezského kraje, úřad vládního zmocněnce a Svaz 
průmyslu a dopravy ČR. v průběhu celého období jsme se 
snažili konkrétním obsahem naplňovat deset prioritních témat 
spolupráce, která jsme si společně s minulým vedením kraje 
definovali, a ta se posléze stala obsahem aktualizovaného „Me-
moranda o spolupráci“ mezi krajem, Komorou a Sdružením. 

v předchozích letech hrála klíčovou roli témata rozvoje dopravní 
infrastruktury, restrukturalizace těžkého průmyslu, nezaměstna-
nost a mnoho dalších. je určitě nezbytné zachovat kontinuitu stá-
vajících aktivit, nicméně jakým dalším novým směrům by se Sdru-
žení v následujících letech mělo věnovat? 
v minulosti se činnost Sdružení poměrně výrazně zaměřovala 
na téma dopravní infrastruktury a nepochybně přinesla vý-
znamné konkrétní efekty. Samozřejmě budeme v tématech, jako 
je dopravní infrastruktura, restrukturalizace těžkého průmyslu, 
pokračovat, tato témata určitě neopouštíme, jsou stále aktuální 
a pro rozvoj regionu velmi důležitá. Nicméně v průběhu hod-
nocených tří let jsme pozornost zaměřili rovněž na další nová 
témata, jako je vzdělávání a zaměstnanost, spolupráci se sa-
mosprávami měst a obcí Moravskoslezského kraje, podporu 
malých a středních podniků, podporu exportu či životní pro-
středí. iniciovali jsme nový trend spolupráce s aktivními spolky 
mladých lidí v regionu, neboť vycházíme z toho, že právě oni 
jsou našimi přirozenými partnery a zejména na mladých vzdě-
laných, podnikavých a kreativních lidech spočívá budoucnost 
tohoto kraje. v tomto trendu a zaměření chceme pokračovat 
i v budoucnu. 

Kromě tradičních akcí, jež léta Sdružení organizuje, budou letos 
na programu činnosti také novinky, které to jsou? 
již loni jsme v osmi městech kraje rozjeli projekt Quo vadis 
MSK očima mladých. Ptáme se mladých, jak by měl kraj vypa-
dat, jak si představují budoucnost, jak by chtěli vidět region za 

deset patnáct let. Zároveň však 
chceme vědět, co hodlají udělat 
pro to, abychom se dostali tam, 
jak si to ve svých vizích předsta-
vují. Rodí se tak řada inspirativ-
ních nápadů pro rozvoj tohoto 
kraje. Uchopili jsme také nové 
téma odlivu pracovníků z kraje, 
což do jisté míry souvisí s prv-
ním tématem spolupráce s mla-
dými lidmi. Půjdeme nadále ces-
tou podpory kvalitního, zejména technického vzdělávání a tvůrčí 
podnikavosti mladé generace. Novým tématem je společnost 
4.0, tedy nejen technokratický pohled na průmysl 4.0, ale přede-
vším očekávané dopady a nevyhnutelné změny ve společnosti 
jako důsledek prudkého technického rozvoje. Neměl bych zapo-
menout ani na chytrý, smart region a jeho chytrá, smart města 
ve smyslu aplikací nových technologií a nových vymožeností pro 
zkvalitnění a zlepšení života obyvatel. 

Kraj, Komoru a Sdružení pojí pevné partnerství. jakým směrem 
by se budoucí spolupráce měla dále ubírat?
Máme nové vedení kraje a s novým panem hejtmanem a někte-
rými jeho náměstky jsme již diskutovali, jak zaktualizujeme naši 
spolupráci, která má v tomto kraji tradici již od počátku vzniku 
hejtmanství. Dohodli jsme na dvou základních věcech. Za prvé 
partnerem hejtmana, tedy politického vedené kraje, bude sku-
pina klíčových institucí v regionu – konkrétně Krajská hospo-
dářská komora Moravskoslezského kraje, Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje, Svaz průmyslu a dopravy ČR a úřad 
vládního zmocněnce pro MSK. Tato čtveřice společně s vede-
ním kraje vytvoří neformální strukturu, kterou jsme pracovně 
nazvali strategická skupina rozvoje regionu a která bude při-
rozeným parterem vedení kraje v oblasti jeho rozvoje. Dru-
hým závěrem, na kterém jsme se společně dohodli, je aktua-
lizace a inovace klíčových témat vzájemné spolupráce při roz-
voji kraje, jež odpovídá jeho nové „viZi 2024 – nová energie“, 
a jasné vymezení úlohy jednotlivých aktérů a partnerů při jejich 
společném a koordinovaném naplňování.
Karin Pelikánová

Členové Sdružení si zvolí na další tři 
roky novou radu v čele s prezidentem 
Největší zájmové uskupení v regionu – Sdružení pro rozvoj Morav-
skoslezského kraje, ve kterém působí v současnosti 132 členů –, 
bude volit nové představitele. Shromáždění členů Sdružení, které 
je nejvyšším orgánem spolku, vybere 6. dubna letošního roku na 
další tři roky novou jednadvacetičlennou radu, ta potom rozhodne 
o prezidentovi a viceprezidentech. Dosud měl prezident Sdružení 
Pavel Bartoš šest zástupců a byli jimi viceprezidenti: jiří cienciala 
(vládní zmocněnec a rektor vŠP ostrava), václav Daněk (Ridera), 
Pavel Hadrava (oKD), ivo Klimša (Biocel Paskov), jan Rafaj (arce-
lorMittal) a ivo vondrák (vŠB-TU ostrava, nyní hejtman). 

Na programu bude také hodnocení činnosti v minulém roce, 
schválení členských příspěvků na letošní rok, rozpočet 
i plán aktivit na rok 2017. „Program činnosti na letošní rok je 
navržen tak, aby naplňoval poslání, priority a cíle definované 
ve společných dokumentech Sdružení, krajské vlády a Kraj-
ské hospodářské komory MSK, a propojil je rovněž s dalšími 
aktéry rozvoje kraje, úřadem vládního zmocněnce pro MSK 
a Svazem průmyslu a dopravy ČR,“ řekl ředitel Sdružení
Radúz Mácha.
(kap)

Ředitel Sdružení Radúz Mácha: 
Po celé období tří let jsme aktivně 
usilovali pomoci rozvoji kraje 
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V Ostravě proběhla série prezentací prvního akčního plánu Strate-
gie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského 
a Karlovarského kraje. S návrhy opatření, které zastřešuje úřad vlád-
ního zmocněnce, se postupně seznámili krajští radní, členové regio-
nální tripartity, zástupci měst a obcí, firem a odborových organizací, 
představitelé vysokých škol, úřadů a dalších institucí či oborových 
svazů. Někteří přispěli svými návrhy a další se průběžně doplňují.

„Shromáždili jsme návrhy, které 
mohou pomoci strukturálně po-
stiženým krajům a nastartovat je-
jich prosperitu ve všech klíčových 
ekonomických a sociálních ob-
lastech, přičemž hlavní důraz kla-
deme na rozvoj podnikání,“ uvedl 
jiří cienciala, vládní zmocněnec 
a garant projektu nazvaného 
symbolicky RESTaRT. Návrhy 
jsou začleněny do sedmi pilířů: 
podnikání a inovace, přímé za-

hraniční investice, výzkum a vývoj, lidské zdroje, životní prostředí, 
sociální stabilizace, infrastruktura a veřejná správa. akční plán 
bude obsahovat systémová a legislativní opatření, nadregionální 
programy a specifické programy a opatření pro jednotlivé kraje.
„Mezi opatřeními jsou už známé a fungující programy, které by 
měly být přednostně směřovány do zmíněných krajů, ale i nové 
programy a nástroje. Nejvíce se jich sešlo díky iniciativě minis-
terstva průmyslu a obchodu v pilířích Podnikání a inovace a Vý-
zkum a vývoj, což mě těší, protože tyto oblasti považuji za klí-
čové pro rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti firem a po-
tažmo i regionu,“ doplnil jiří cienciala. 
Navržené programy se zaměřují například na podporu moder-
nizace technologií firem, produktových inovací, na podporu 
spolupráce firem, výzkumných organizací a škol nebo export-
ního potenciálu. Myslí také na začínající podnikatele a podni-
katelské záměry. Mezi návrhy je i vznik regionálního fondu na 
podporu podnikání, který by umožnil financování různých ak-
tivit, které nelze „zaškatulkovat“ do běžných programů, a zo-
hlednil tak krajská specifika. Nezapomíná se ani na regenerace 
a revitalizace brownfieldů, zlepšování životního prostředí, roz-
voj dopravní infrastruktury a samozřejmě také lidských zdrojů. 

Cílem je nastartovat prosperitu regionu
„Akční plány navazují na Strategický rámec hospodářské restruk-
turalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, 
který vláda schválila na začátku tohoto roku, a rozpracovávají jej. 
Cílem je akcelerovat vládní podporu těchto regionů, zabránit je-
jich vylidňování a na základě konkrétních opatření zastavit jejich 
zaostávání a nastartovat prosperitu,“ popsal jiří cienciala. Mate-
riál vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci 
s vládním zmocněncem a regiony. Dokument vychází z rozsáhlé 
vstupní analýzy, která reflektuje jak makroekonomická data, tak 
konkrétní názory a zkušenosti různých institucí či firem z regi-
onu. inspirací projektu je mimo jiné také úspěšně realizovaná re-
strukturalizace v zahraničí. v tomto smyslu se jedná o unikátní 
projekt, který na českém území dosud v takovém rozsahu nikdy 
neproběhl. Financování se předpokládá jak z prostředků EU, tak 
ze státního rozpočtu, případně krajských rozpočtů.
Součástí projektu Restart je rozsáhlá diskuse s odbornou i ši-
rokou veřejností. Za tímto účelem je spuštěn webový portál 
www.restartregionu.cz
Jana Dronská

První akční plán Strategie hospodářské 
restrukturalizace byl představen v kraji

Harmonogram akčních plánů

I. etapa (01–03/2017) – příprava návrhů akčních plánů (jeden pro 
MSK a jeden pro ÚK a KvK) v režii úřadu zmocněnce vlády. Návr-
hy akčních plánů schváleny krajskými dozorčími radami (společné 
jednání krajské tripartity a Regionální stálé konference) a následně 
předány MMR a MPo.

II. etapa (03–05/2017) – zpracování návrhů pro jednotlivé kraje do 
společného akčního plánu a příprava pro schválení vládou. Toto za-
jišťuje MMR, MPo, Úřad vlády ČR a úřad zmocněnce vlády. Před 
jednáním vlády o akčním plánu bude z úrovně premiéra svolána 
Konference restrukturalizace (společné jednání krajské a národní 
dozorčí rady).

III. etapa (31. 5. 2017) – akční plán restrukturalizace MSK, ÚK 
a KvK bude předložen vládě ČR k projednání. v případě jeho schvá-
lení bude podepsána dohoda o naplňování mezi vládou a regiony.

IV. etapa (05–12/2017) – podpora při naplňování, vyhodnocování, 
přípravě a aktualizaci akčního plánu.

Pilíř
Podnikání 
a inovace

Rostoucí podniky 
schopné se 

vyrovnávat se 
změnami 

na globálních 
trzích.

Pilíř
Přímé zahraniční 

investice
více přímých 

zahraničních investic 
s vyšší přidanou 

hodnotou.

Pilíř
Výzkum a vývoj
výzkum a vývoj 

s většími přínosy 
pro hospodářství.

Pilíř
Lidské zdroje

Kompetentní lidé 
pro průmysl, služby 

a veřejnou 
správu.

Pilíř
Sociální stabilizace

odstranění bariér 
rozvoje souvisejících 

se sociální 
nestabilitou.

Pilíř
Životní prostředí

Revitalizovaná 
a regenerovaná 
území pro lepší 

podnikání 
a zdravější život 

obyvatel.

Pilíř
Infrastruktura 

a veřejná správa
Kvalitnější 

infrastruktura a lepší 
kvalita veřejných 

služeb.

Proměna struktury hospodářství, rychlejší hospodářský růst a zastavení zaostávání krajů

Identita – posílení sounáležitosti a sebevědomí obyvatel
Image – zlepšené vnímání krajů okolím: návštěvníky, investory, talenty

Pilíř Implementace
víceúrovňová spolupráce veřejné správy; využití stávajících programů a finančních zdrojů, doplněných v případě potřeby novými; 

odborné řízení implementace a zodpovědnost za výsledky.
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Noví členové se představují

Stanete se novým čle-
nem Sdružení, co od 
svého vstupu očeká-
váte?
Společnost oSRaM je 
globálním hráčem pů-
sobícím na celosvě-
tovém trhu. ovšem 
oSRaM Česká repub-
lika se sídlem v Brun-
tále je lokálním pat-
riotem. jsme jedním 
z největších zaměstna-
vatelů v regionu a ne-
jen z tohoto důvodu 

máme zájem o dění v Moravskoslezském kraji. cíle Sdružení 
pro rozvoj Moravskoslezského kraje korespondují s našimi zá-
jmy. Zásadní je pro nás výměna informací, a to zejména s roz-
vojovými a personálními organizacemi, stejně jako spolupráce 
s vysokými a odbornými školami.

Kde vidíte další oblasti spolupráce?
Přestože sídlíme v kraji s nadprůměrnou nezaměstnaností, 
spolehlivé zaměstnance zvláště specializovaných technických 

oborů je stále těžké získat. Z tohoto důvodu sázíme na přímou 
spolupráci s odbornými a vysokými školami v našem regionu 
a společné členství ve Sdružení nám kontakt jistě usnadní. 
i téma rozvoje infrastruktury v regionu je nám velmi blízké. Naši 
zaměstnanci k nám dojíždějí z celého kraje, dopravní obsluž-
nost, stejně jako komfort a bezpečnost našich zaměstnanců 
při cestě do práce i z práce, je pro nás jednou z priorit. Ne-
dávno jsme se například podíleli na rekonstrukci a osvětlení pří-
jezdové cyklostezky. Možnost podílet se na rozhodnutích týka-
jících se infrastruktury na úrovni kraje je pro nás podstatná.
Rovněž s ostatními členy Sdružení, zejména s průmyslovými 
podniky a podnikatelskými subjekty, máme mnoho společných 
témat k diskusi a Sdružení je ideální platformou pro výměnu na-
šich názorů a zkušeností.

co důležitého letos firmu čeká?
Přestože v globálním měřítku prochází oSRaM turbulentním 
obdobím, situace v našem závodě je velmi stabilní a v letoš-
ním roce neočekáváme žádné zásadní změny. jsme hrdí ze-
jména na přímou spolupráci našeho výzkumného týmu s na-
šimi zákazníky z oblasti speciálních světelných zdrojů. chceme 
se také zapojit do projektu „chytré osvětlení jako klíčová tech-
nologie pro Smart city“ ostravské Technické univerzity.
(kap)

jak byste se jako noví členové co nejvýstižněji představili?
iMcoPharma a mcePharma jsou dvě klíčové společnosti z kor-
porátní skupiny vivesa holding. obě firmy jsou proexportně ori-
entovány, z toho iMcoPharma ze sta procent svých tržeb.
Předmětem činnosti společnosti iMcoPharma je transfer tech-
nologií výroby léčiv, export léčivých a pomocných látek, farma-
ceutických technologií a zajištění kontraktační výroby přede-
vším ze zemí EU do států SNS. o úspěšnosti exportu našich 
produktů a služeb svědčí i například přední umístění v soutě-
žích Exportér roku 2014 a 2016.
Společnost mcePharma vyvíjí, vyrábí a exportuje produkty pro 
doplňky stravy a funkční potraviny, které kladou důraz na pří-
rodu, zdraví a nejvyšší kvalitu použitých ingrediencí.
od roku 2014 se obě společnosti věnují společným výzkum-
ným aktivitám v oblasti vývoje vícesložkových excipientů (po-
mocných látek na výrobu tablet) a vlastní řady inovativních do-
plňků stravy.

co bylo hlavní motivací k tomu, abyste se rozhodli vstoupit do 
Sdružení? 
Stát se členem Sdružení pro nás představuje nejenom nové 
možnosti v oblasti spolupráce, ale především možnost se podí-
let na formování podnikatelského a výzkumně-vývojového pro-
středí v celém Moravskoslezském kraji.

jaký bude letošní rok pro firmy, co zásadního připravujete?
v letošním roce bychom rádi zrealizovali zatím nejvýznamnější 
investici v historii společnosti iMcoPharma, a to ii. etapu re-
konstrukce části areálu a výstavby nových prostor pro vav 
a exportní aktivity obou společností. Dále pak obě společnosti 
zahajují letos nové výzkumně-vývojové projekty a především 
se letos zúčastníme největšího počtu zahraničních výstav, vele-
trhů a seminářů v historii obou firem. (kap)

Naše firma je lokálním patriotem, 
říká ředitel oSRaM Česká republika v Bruntále juraj Nyíri

jednatel společnosti iMcoPharma a mcePharma ivan Mikeš: 

Členství ve Sdružení nám nabízí nejen 
nové možnosti

„o úspěšnosti exportu produktů a služeb firem iMcoPharma a mcePharma svěd-
čí i například přední umístění v soutěžích Exportér roku 2014 a 2016,“ říká jednatel 
společnosti iMcoPharma a mcePharma ivan Mikeš (uprostřed).
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Priority Moravskoslezského paktu 
zaměstnanosti pro letošní rok vycházejí 
z aktuálních potřeb trhu práce

Pro letošní rok si Moravsko-
slezský pakt zaměstnanosti 
(MSPakt) stanovil priority, které 
vycházejí z jeho dosavadní čin-
nosti a z aktuálních potřeb trhu 
práce v regionu.
„Nejdůležitější je příprava pro-
jektových konceptů k podpoře 
zaměstnanosti a priorit Morav-
skoslezského kraje tak, aby se 
daly uplatnit ve výzvách přísluš-

ných operačních programů a následně rozpracovat do podoby 
konkrétních projektových záměrů, které budou připraveny k re-
alizaci,“ uvedl jan Beneš, manažer MSPaktu. Projektové zá-
měry budou v souladu s opatřeními akčního plánu v připravo-
vané Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslez-
ského kraje.
významné pro MSPakt jsou rovněž služby pro zaměstnavatele. 
Konkrétně se jedná o systémové řešení spolupráce zaměstna-
vatelů a škol všech stupňů, jehož smyslem je propojit nabídku 
a poptávku na trhu práce (praxe žáků, studentů i učitelů ve fir-
mách). Dále půjde o sběr podnětů a doporučení pro řešení po-
třeb zaměstnavatelů či o konzultace a zapojení zaměstnava-

telů do projektů, které řeší jejich požadavky. „V současné době 
se také připravuje pilotní ověření uplatnění duálního systému 
v Moravskoslezském kraji ve spolupráci se Svazem průmyslu 
a dopravy ČR, Moravskoslezským krajem, Treximou, vybranými 
středními odbornými školami a firmami,“ dodal jan Beneš.
Z dalších priorit lze uvést analýzy a průzkumy trhu práce pro 
potřeby rozvoje zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, za-
pojení do národních a mezinárodních sítí, pravidelný monito-
ring plnění úkolů Regionální sektorové dohody v kraji nebo or-
ganizace kulatých stolů k aktuálním problémům zaměstnanosti 
a vzdělávání v regionu, včetně definování potřeb a požadavků 
v této oblasti. vše probíhá ve spolupráci se Svazem průmyslu 
a dopravy ČR, Krajskou hospodářskou komorou Moravsko-
slezského kraje, Moravskoslezským krajem a dalšími partnery.
Činnost Moravskoslezského paktu zaměstnanosti je finančně 
podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
(ben)

Díky projektu Kompas vzniknou 
regionální prognózy trhu práce
od ledna letošního roku běží projekt „Kompas“, jehož hlavním 
nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Regio-
nálním partnerem projektu pro Moravskoslezský kraj se stalo 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, a vhodně tak 
doplňuje aktivity Moravskoslezského paktu zaměstnanosti 
(MSPakt).
Do projektu „Kompas“, který je financován z operačního pro-
gramu Zaměstnanost a bude trvat čtyři roky, se kromě ná-
rodní úrovně zapojily všechny kraje v Česku převážně pro-
střednictvím regionálních paktů zaměstnanosti. „Informace, 
data a jednotlivé analýzy, které projekt přinese, budou důleži-
tým zdrojem pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování sub-
jektů, které se na trhu práce pohybují a mají zodpovědnost za 
nastavení vzdělávacího systému nebo kariérového poraden-
ství,“ řekl manažer projektu Marek Gavenda. Díky projektu 
vznikne udržitelný systém predikcí trhu práce, který bude pro-
pojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou 
reflektovat dopady technologických trendů, pravděpodobný 
vývoj jednotlivých odvětví, profesí a budoucích kvalifikačních 
potřeb.

Předvídání změn na trhu práce, včetně kvalifikačních potřeb, 
je jedním z významných nástrojů podpory jeho fungování. „Vý-
stupy pokusů zmapovat a nastavit systém předvídání potřeb 
trhu práce pomocí kvantitativního modelu, který porovnává na-
bídku pracovní síly s poptávkou po ní, ukazují, že pouze národní 
úroveň predikcí je nedostatečná pro kvalifikovaná rozhodnutí 
na regionální úrovni, například ve středním školství,“ vysvětlil 
Marek Gavenda.
Pro včasnou a adekvátní reakci na budoucí požadavky spojené 
s kvalitou a kvantitou připravovaných lidských zdrojů existuje do-
sud jen málo relevantních informací, a to ve formě statistických 
dat, jejich interpretací, analýz a podobně. Do jisté míry a v někte-
rých případech jsou tyto informace dostupné na národní úrovni, 
na úrovni krajů je však jejich relevantnost silně omezena. 
Na rozdíl od mnoha jiných zemí dosud nebyl v Česku nasta-
ven dlouhodobě udržitelný systém predikcí, který by umožňo-
val předvídat budoucí trendy a potřeby trhu práce jak na ná-
rodní, tak regionální úrovni.
Existuje tedy vysoká poptávka po takto tematicky zaměřených 
regionálních informacích a proti tomu velmi omezená nabídka. 
Evidentní je na regionální úrovni také nízká znalost budoucích 
potřeb zaměstnavatelů ve vztahu k počtu a kvalitě požadova-
ných lidských zdrojů.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
(gav, kap)
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R e g i o n á l n í  p o d n i k a t e l s k ý  z p R a v o d a j

Konference Stop odlivu pracovníků 
z kraje hledala řešení, jak zastavit 
odchod obyvatel z regionu
Za deset let odešlo z Moravskoslezského kraje více než 37 tisíc 
lidí, což je nejvíce ze všech krajů v zemi. Tento stav začíná ohro-
žovat restrukturalizaci a rozvoj regionu. O tom, jak trend zastavit 
a zvrátit, diskutovali a hledali z něj východiska a řešení představi-
telé kraje, měst, obcí, škol i firem na konferenci Stop odlivu pracov-
níků z Moravskoslezského kraje, kterou 2. února 2017 organizovaly 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a kancelář vládního 
zmocněnce pro MSK, ÚK a KVK.

„Mnohé z příčin, proč lidé odcházejí jinam, by mohla pomoci 
kraji řešit vláda, ale nedělá to. Proč v regionu nevznikají insti-
tuce s celostátní působností jako v Praze či Brně? Právě taková 
dobře placená kvalifikovaná místa region potřebuje,“ řekl prezi-
dent Sdružení Pavel Bartoš. Připomněl také, že v Česku je stále 
rozdílná ekonomická úroveň jednotlivých krajů, a dokonce i je-
jich dílčích regionů. Moravskoslezský kraj se nachází na chvostu 
mezi kraji v zemi. vyrovnání ekonomické úrovně krajů je také cí-
lem Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Morav-
skoslezského a Karlovarského kraje. „Podařilo se nám přesvěd-
čit vládu, že je potřeba nastartovat rozvoj strukturálně postiže-
ných regionů. Vládou schválený Strategický rámec hospodářské 
restrukturalizace ÚK, MSK a KVK obsahuje návrh postupu, jak 
těmto regionům pomoci zlepšit hospodářskou i sociální situaci. 
To by mělo zároveň pomoci zabránit jejich vylidňování, ale ne-
bude to hned. Pracujeme teď na sběru konkrétních projektů,“ 
uvedl jiří cienciala, vládní zmocněnec pro MSK, ÚK a KvK. 
co region dále potřebuje, aby se nepříznivý trend odlivu ze-
jména mladých lidí z kraje zastavil? Přestože se o problému 

technicky vzdělaných lidí mluví dlouho, účastníci konference 
se znovu shodli, že je nutné systematicky podpořit technické 
vzdělávání, ale i další obory ve spolupráci se zaměstnavateli 
a s ohledem na jejich využitelnost v praxi. Důležitým faktorem 
je také využití nejen pozitivních zkušeností, ale i úspěšných 
osvědčených projektů v kraji. v neposlední řadě pak je nutné 
budovat vztah obyvatel, firem i podniků k lokalitě a místu, kde 
žijí a podnikají. 
Zástupci podniků a firem přiznali, že je dnes velmi těžké udržet 
si dobré a kvalitní zaměstnance. „Snažíme se je motivovat ne-
jen dobrým finančním ohodnocením, ale řadou dalších bene-
fitů a sociálních programů, které umožňují lépe skloubit rodinný 
a pracovní život,“ uvedl Petr Kulík ze společnosti Brose cZ.
Podle personálních ředitelů firem chybí kvalifikovaná pracovní 
síla především v oblasti technických oborů a zaměstnavatelé 
velmi silně vnímají strukturální problém na všech úrovních škol-
ství, které nereflektuje na dlouhodobé trendy ve struktuře na-
bídky pracovních míst. Považují to za klíčový problém, který 
brzdí rozvoj regionu. Firmy dále uvedly, že by společně s kra-
jem měly dále pracovat na marketingu technických oborů a zin-
tenzivnit povědomí mezi rodiči o uplatnění jejich dětí. „Firmy 
kvitují snahu kraje o zlepšení situace, což dokazuje i tato konfe-
rence, stejně jako intenzivní podpora nového hejtmana i celého 
týmu. Také se shodly, že je nutné dále pracovat na zlepšování 
image kraje, aby byl schopen přitáhnout zájemce o práci i z ji-
ných regionů,“ shrnula veronika Muroňová, vedoucí HR Busi-
ness Partnerů, arcelorMittal ostrava.
(kap, jad)

Vyhlášena soutěž SCHOOL FRIENDLY 
pro firmy, které spolupracují se školami
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje vyhlašuje soutěž 
ScHool FRiENDlY, v níž ocení firmy, které spolupracují s růz-
nými typy škol v kraji od mateřských po vysoké. Podmínky a kri-
téria soutěže i přihlášku najdou zájemci na webových stránkách 
– schoolfriendly.zombeek.cz, které 21. února Sdružení spustilo. 
„Projektem chceme přispět mimo jiné k řešení problému s ne-
dostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, o kterém se již dlouho 
hovoří, a podpořit efektivní spolupráci škol, žáků, studentů 
a budoucích zaměstnavatelů napříč obory. Především chceme 
motivovat zájem dětí o technické vzdělávání a pomoci tomu, 
aby žáci a studenti při vstupu na trh práce byli co nejlépe připra-
veni,“ uvedl ředitel Sdružení Radúz Mácha. Sdružení společně 
s vládním zmocněncem pro Moravskoslezský, Ústecký a Kar-
lovarský kraj jiřím ciencialou vybere firmy, které propojují, 
sdílejí a posunují dále spolupráci zaměstnavatelů a škol, uka-

zují cestu, inspirují, motivují a pomáhají měnit myšlení v propo-
jení světa škol a trhu práce. Firmy, které se do soutěže přihlásí 
a  splní všechny podmínky soutěže, budou oceněny na slav-
nostním galavečeru Region pro sebe v prosinci letošního roku. 
„Ocenění dostanou v několika kategoriích. Bude se například 
posuzovat forma spolupráce firem se školami i počet typů škol, 
se kterými spolupracují. Nejvyšší ocenění získají firmy, které 
prokážou spolupráci se všemi stupni škol – tedy od mateřské 
školy až po vysokou. Budeme také brát ohled na to, jak inten-
zivní spolupráce je a jaké výsledky přináší pro společný cíl,“ vy-
světlil Radúz Mácha.
Partnery soutěže jsou také Moravskoslezský kraj, společnost 
New Dimension, MSPakt zaměstnanosti, vŠB-TU ostrava 
a aHol Střední odborná škola.
(kap)
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Quo Vadis MSK očima mladých 
bude pokračovat i v letošním roce
Úspěšný projekt Quo vadis MSK očima mladých bude pokra-
čovat v dalších městech regionu i letos. Série workshopů se 
studenty loni proběhla v ostravě a dalších okresních městech 
kraje. cílem bylo zjistit, jak mladí lidé vidí budoucnost regi-
onu, jak by měl kraj vypadat, aby měli důvod po skončení stu-
dií v regionu zůstat. Diskuse se zúčastnili představitelé Sdru-
žení, jež akci zorganizovalo, i zástupci vedení kraje. Generál-
ním sponzorem byla společnost Brose cZ a organizačním 
partnerem New Dimension. výstupy a závěry workshopů za-
zněly počátkem února na konferenci Stop odlivu pracovníků 
z MSK a také se dostaly k vedení kraje, aby pohled mladých 
byl slyšen na místech, která budoucnost regionu ovlivňují.
jak chtějí organizátoři letos navázat na započatou práci? „Vý-
stupy ze setkání s mladými lidmi ukázaly, že jim záleží na na-
šem kraji, že jim není lhostejné, jak region bude vypadat a jaké 
prostředí pro svůj život a život svých rodin budou v budoucnu 
mít. A proto chceme v aktivitách s mladými pokračovat. Vidíme 
v tom smysl. Tentokrát to ale bude vyžadovat, aby mladí nejen 
mluvili, ale také se zapojili a začali pracovat na změnách. Věřím, 
že to pro ně bude výzva,“ uvedla Radka Šušková, jednatelka 
firmy New Dimension. 
Diskusní fórum Quo vadis MSK zamíří do dalších měst v kraji 
a bude dále mapovat názory mladých. „Nechceme však už jen 
diskutovat, chceme mladé oslovit s aktivitami, které jim umožní 
zapojit se aktivně do změn budoucnosti našeho kraje, a to je 
právě směr, kterým projekt Quo Vadis půjde v letošním roce,“ 
doplnil ředitel Sdružení Radúz Mácha.
cílem tedy letos bude, aby studenti z různých částí kraje vytvo-
řili projektové týmy, které začnou pracovat se závěry a výstupy 
z loňského ročníku akce a dovedou je ke konkrétním výsledkům. 
„Naší úlohou je naučit studenty pracovat v projektových týmech, 
pomoci jim, aby dokázali strukturovaně řešit problémy. K dispo-

zici budou mít projektové manažery společnosti Productive Sy- 
stems. Osvojí si také dovednosti, které jim budou užitečné i pro 
další pracovní život. Budeme je také rozvíjet ve schopnosti pro-
dat své dobré myšlenky, obhájit názory a stát se v diskusi part-
nery představitelů kraje,“ upřesnila Radka Šušková. 
Mladí lidé dostanou možnost nejen vyjádřit své představy 
a vize, ale také ukázat, co jsou ochotni pro to skutečně udě-
lat. „Sdružení pomůže podpořit jejich snahy a navázat diskusi 
s představiteli kraje, aby tak získali podporu pro své projekty. 
Věříme, že naše snahy podpoří i další firmy a instituce, aby 
mladí měli možnost se co nejvíce zapojovat do dění v kraji,“ do-
dal Radúz Mácha. 
Hlavním organizátorem diskusního fóra projektu Quo vadis 
MSK očima mladých i letos zůstává Sdružení společně s New 
Dimension.
(raš, kap)

Sekce vzdělávání bilancuje roční práci
Před rokem na Shromáždění Sdružení pro rozvoj Moravsko-
slezského kraje nás několik nových členů založilo sekci vzdě-
lávání. Byla to aktivita, která měla podpořit jeden z hlavních pi-
lířů, které ve Sdružení tvoří základ jeho směřování v rámci kraje. 
Hlavním cílem sekce je ovlivňovat směr vzdělávání a práci s po-
tenciálem lidí v kraji, konkrétními akcemi ukazovat dobrý pří-
klad spolupráce mezi různými subjekty v regionu a vést aktivity 
podporující dlouhodobou strategii kraje. Prostřednictvím Sdru-
žení chceme také podávat konkrétní náměty pro náměstky 
hejtmana kraje pro oblast školství a vzdělávání i rozvoje. 
Na počátku stály pochyby, zda dokážeme skutečně smyslu-
plně ovlivňovat rozvoj lidí v kraji a zda se najdou členové, kteří 
do této aktivity aktivně vstoupí a budou se chtít opravdu zapo-
jit nápady a prací.
obojí obavy jsou dnes již zbytečné. Setkáváme se pravidelně 
jednou měsíčně, a to vždy u někoho z našich členů, aby-
chom i lépe poznali prostředí, ve kterém každý pracujeme. 
a tak jsme byli například v New Dimension, aHol – Střední 
odborné škole, Randstadu, Brose cZ, DTo cZ. Na setkání 
zveme i nové zájemce, kteří chtějí ovlivňovat rozvoj lidí v kraji, 
a tak nás na posledním setkání bylo už dvacet sedm. Zájem 

o práci v této sekci ukazuje, jak velkou prioritou je pro nás roz-
voj lidí v regionu.
Při ročním ohlédnutí máme za sebou už řadu konkrétních akcí, 
kterými jsme podpořili směřování Sdružení. je to například  
Konference příhraniční spolupráce, Konference Stop odlivu 
pracovníků z kraje, vyhlášení ocenění School Friendly, zapo-
jení do aktivit s tématem industry 4.0, dále podání projektu do 
výzvy č. 60 – vzdělávání pro členy Sdružení, podání projektu se 
slovenskými partnery na rozvoj a vzdělávání mistrů v ČR a SR 
i podání projektových záměrů do Strategického rámce hospo-
dářské restrukturalizace.
Za všemi aktivitami stojí především myšlenka, touha měnit 
věci k lepšímu i kus práce členů sekce vzdělávání. v letošním 
roce budeme pokračovat. v prioritách máme především pod-
poru spolupráce škol a firem, pomoc firmám s odlivem zaměst-
nanců z kraje i celou oblast industry 4.0 v dopadu na lidi ve fir-
mách. Těšíme se také na to, že budeme na konci roku oceňo-
vat zaměstnavatele, kteří ukazují dobrý příklad spolupráce se 
subjekty od mateřských škol až po školy vysoké, a to cenou 
School Friendly.
Radka Šušková, vedoucí sekce vzdělávání 
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Čím se vaše nezisková organizace 
zabývá?
Naší hlavní činností je dnes pomoc 
postiženým nebo jinak hendikepo-
vaným dětem k jejich začlenění do 
plnohodnotného života. Pracujeme 
s dětmi již přes dvacet let ve spor-
tovních a zájmových oddílech. od 
roku 2010 je však naším nosným 
projektem výstavba Klubu Pěstoun 
a bytů na půl cesty v ostravě-Kun-
čičkách ve Středisku DvoREČEK. 
Poskytujeme sociální služby a hle-
dáme nové pěstouny.

Kam projektem míříte a proč?
cílem projektu, ke kterému hledáme partnery, je propagace 
a osvěta pěstounské péče. Hledáme nové pěstouny, kteří při-
jmou děti jiných biologických rodičů. Nabízíme nové prostory 
v centru ostravy pro setkávání náhradních rodin. Pomáháme 
dětem různými aktivitami odstranit stres, který u nich nastává 
při odebrání z biologické rodiny a následně znovu při adaptaci 
v nové, náhradní rodině. 
V ústavní péči v Česku je dnes přes deset tisíc dětí, nejvíce 
stále v ústavech v Moravskoslezském kraji. cílem je dostat 
děti z ústavů do náhradních rodin.

co vás nejvíce trápí?
Bude velmi složité změnit nastavené a zaběhané pochody. 

Mnoho laskavých sponzorů, majitelů firem i soukromých osob 
věnuje každoročně nemalé prostředky dětským domovům. je 
to jistě velmi záslužné, ale také velmi jednoduché. Takto posky-
tovanými prostředky však nepřímo zapříčiňujeme to, že se děti 
v ústavech učí konzumovat stále vyšší standardy. Děti se neučí 
hospodárnosti a šetrnosti, protože nemusí. 
v ústavech děti nikdy nevidí rodiče odcházet denně za prací, 
aby peníze potřebné pro život vydělali. Ty tady jsou jaksi sa-
mozřejmě. viděno očima dětí je tady všechno jaksi samo se-
bou. Touhu po lásce, objetí mámy a táty děti časem smění za 
pohodlí a hmotné výhody. Po dovršení osmnácti let věku po-
šle stát děti z ústavů do běžného života celkem bez přípravy. 
je naprosto přirozené, že to nemohou zvládnout. až padesát 
procent jich spáchá trestný čin bezprostředně a dalších deset 
procent do roka. 
Nejen z těchto důvodů je nezbytné vychovávat děti v rodinách. 
v případě, že to není možné, je nutné je programově a syste-
maticky připravovat na samostatný život dříve, než tato skuteč-
nost nastane. Pomůžeme tím nejvíce jim samotným a následně 
i společnosti, ve které žijeme. Žádáme o zvážení podpory to-
hoto projektu. Děkujeme, 
že nejste lhostejní! 
Transparentní účet dárců 
3818850339/0800.
SDo Brontosauři, z.s. 
Rajnochova 6/234 
ostrava-Kunčičky 
www.sdo.cz
(kap)

Dětská Porta vyvrcholí v červnu v Ostravě 
na Landeku
vždycky, když se na festivalu nebo hudebním koncertě objeví 
dětský vystupující nebo skupina, mám radost. je to nejen po-
tvrzení faktu, že stále existují děti, které hrají na hudební ná-
stroje, ale i důkaz, že se některé z nich už nebojí předstoupit 
před ostatní a zahrát jim – třeba i vlastní skladby. Navíc má tato 
jejich činnost i výchovný dopad. Tyto děti se nebojí, jsou komu-
nikativní a je s nimi i obecně prima pořízení. 
a teď si představte, že je takových nadějných dětských inter-
pretů a skupin šedesát a sejdou se všichni najednou na jednom 
velkém koncertě v ostravě. Navíc jako ti nejlepší ze stovek po-

dobných, kteří se také 
pokoušeli uspět v ob-
lastních kolech dětské 
hudební soutěže kona-
ných loni na podzim po 
celé republice. 
Soutěž se jmenuje Dět-
ská Porta a je to celo-
státní soutěžní přehlídka 
interpretační a autorské 
tvorby dětských skupin 
a jednotlivců orientovaných na folk, country a příbuzné žánry. 
a onen velký koncert je republikovým finále této soutěže. Hrát 
zde budou postupující z osmi věkových kategorií, ale i hosté 
– finalisté „velké“ Porty i letošního Talentu country radia olo-
moucký Hrnek, písničkářka jana Rychterová a na závěr i le-
gendární folková skupina Klíč. Soutěžit se bude na dvou pó-
diích v areálu Landek Parku v ostravě-Petřkovicích v sobotu 
10. června letošního roku po celý den. vítán je každý přítel 
dobré muziky a zájemce o současné i budoucí folkové a coun-
try hvězdy. Přijďte také! vstup je volný.
František Čálek

Pomáhejme dětem, jsou naše budoucnost,
říká Taťána Hornová z neziskové organizace SDo Brontosauři 
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jak dlouho Mobilní hospic 
Strom života funguje a kdo 
zajišťuje jeho činnost?
Strom života je mobilní 
hospic, který působí v Mo-
ravskoslezském, Zlínském 
a olomouckém kraji. 
Byl založen na konci roku 
2014 a první pacienty při- 

jal do péče v květnu 2015. Za tu dobu vyprovodil více než 200 
pacientů, kteří mohli zemřít v domácím prostředí mezi svými 
nejbližšími. Tento hospic je tvořen multidisciplinárním týmem 
odborníků a zajišťuje specializovanou paliativní péči pacien-
tům trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo ter-
minálním stadiu, ale také pomáhá jejich blízkým, kteří na sebe 
vzali nelehký úkol o tyto pacienty v domácím prostředí pe-
čovat. Členy týmu jsou lékaři, zdravotní sestry, sociální pra-
covníci, psycholog, fyzioterapeuti, odlehčovací asistenti, pas-
torační pracovník a další odborníci. Tým hospice je jeden 
z nejlepších v Česku. Kromě paliativního lékaře, kterých je 
v Česku pouze asi třicet (v našem týmu jsou dva), máme další 
specialisty – celkem šest lékařů, z toho tři s licencí primáře.

Kdo nejvíce vaše služby využívá?
Nejvíce služby hospice využívají onkologická centra a nemoc-
nice, když propouští pacienta, u kterého již byla ukončena ku-
rativní léčba, a nejbližší rodina pacienta se rozhodne o něj pe-
čovat doma. Strom života si přeje, aby všichni nemocní a zou-
falí lidé věděli, že na tyto těžké chvíle nemusí být sami. Součástí 

Mobilního hospice Strom života je poradna pro pozůstalé. Nyní 
eviduje v aktivní péči asi pětačtyřicet rodin s více než třiceti po-
zůstalými dětmi do dvanácti let. jako jediný v republice se hos-
pic blíže věnuje pozůstalým dětem. jedná se o neformální se-
tkání dětí, kterým zemřel někdo blízký. Toto setkání v dětském 
klubu Stromeček vede zkušený terapeut se znalostí specifik 
dětského truchlení a záleží jen na dětech samotných, zda se 
o své potíže budou chtít podělit s ostatními, nebo jen poslou-
chat. Setkání probíhá co čtrnáct dní, kde děti mimo jiné mohou 
vyrábět dárky pro sebe nebo své blízké. Nově příchozí děti si 
zde uvědomí, že nejsou samy, komu zemřel někdo blízký, a po-
cítí úlevu. Hovoří o věcech, o kterých doma nechtějí hovořit, 
protože dospělý je smutný a trápí se.

Kdo hospic financuje? 
od ledna letošního roku je činnost hospice poskytována 
pacientům za dvě stě korun na den péče, nicméně ani tato 
částka nestačí na provoz mobilního hospice, tudíž jsme od-
kázáni na získané dary firem a jednotlivců, příspěvky obcí 
a měst. Největší podporou jsou dary, které jsou pravidelné, 
ví se, že se s nimi může počítat. Proto mobilní hospic uvítá 
každého člena Klubu přátel Stromu života, jenž může zasí-
lat své příspěvky pravidelně od dvou set korun měsíčně na 
účet 4316548329/0800. všechny, které tyto informace za-
ujmou, také zveme do centra Mobilního hospice Strom života, 
Kostelní 71/37 v Novém jičíně. Další informace jsou také na 
www.Zivotastrom.cz, na www. Facebook.com/zivotastrom/ 
nebo na telefonním čísle 553 038 016.
(kap)

Změny v pracovním právu v roce 2017
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo poměrně zá-
sadní novelu zákoníku práce a navazujících předpisů. cílem 
má být prohloubení flexibility pracovněprávních vztahů a po-
sílení ochrany postavení zaměstnance. 
Mezi hlavní body novely se řadí zejména nový institut vrcholo-
vých řídících zaměstnanců. Těmi budou moci být vedoucí za-
městnanci v prvých dvou řídících úrovních pod statutárním or-
gánem, pokud si zařazení do této kategorie se zaměstnavate-
lem dohodnou a sjednaná měsíční mzda dosáhne alespoň 75 
tisíc korun. Zákonodárce plánuje zaměstnavatele omezit při 
převádění zaměstnanců na jinou práci, neboť i v případech, 
ve kterých dnes smí či dokonce musí zaměstnavatel zaměst-
nance převést na jiný druh práce, bude nově vyžadován sou-
hlas pracovníka. Hojně diskutovaným tématem je povinnost 
zaměstnavatele předcházet riziku stresu spojeného s prací 
a riziku násilí a obtěžování na pracovišti. Stranou zájmu ne-
pochybně nezůstane ani návrh nového výpočtu dovolené, ja-
kož i změny v doručování zaměstnanci. Přepracována je tak-
též stávající kusá úprava práce mimo pracoviště zaměstna-
vatele. Navrhované znění připouští výkon práce zaměstnan-
cem například z domova (tzv. home-office), a to ve dvou reži-
mech, v závislosti na tom, zda by pracovní dobu i při práci na 
dálku určoval zaměstnavatel, nebo zaměstnanec sám. Před-

loha také například rozšíří i okruh přestupků zaměstnavatele 
uvedených v zákoně o inspekci práce, zejména pokud se týká 
odměňování a pracovní doby. 
Návrh se aktuálně nachází teprve v Poslanecké sněmovně, 
přičemž jeho schvalování provázejí bouřlivé debaty a je na-
vrhována celá řada pozměňovacích návrhů. je proto pravdě-
podobné, že dojde ještě k řadě změn a že se nemusí stihnout 
již tak posunuté datum účinnosti 1. července 2017. lze spíše 
očekávat, že se nová úprava stane závaznou až v druhé polo-
vině letošního roku.
o nakonec přijatých změnách, jakož i praktických dopadech 
novely na pracovněprávní 
vztahy, budeme informovat 
na tematickém semináři při-
pravovaném ve spolupráci se 
Sdružením pro rozvoj Morav-
skoslezského kraje v ostravě 
24. září 2017. Podrobnosti 
o akci naleznete v dalším vy-
dání tohoto zpravodaje. 
Milada Kürtösiová a Viktor Zelin-
ka, advokáti advokátní kancelá-
ře Kocián Šolc Balaštík

Petra Micková z Mobilního hospice Strom života: 

Přejeme si, aby nemocní a zoufalí 
věděli, že na to nejsou sami 
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Klíčové aktivity v roce 2017
Stop odlivu pracovníků z Moravskoslezského kraje
2. 2. 2017
Diskuse za účasti zástupců MS kraje, měst, škol a významných firem s cílem společně 
hledat a formulovat východiska a konkrétní řešení, jak zastavit odliv zejména mladých 
vzdělaných lidí z našeho regionu

Odpady 21
10.–11. 5. 2017
odborná konference zaměřená na aktuální otázky v oblasti odpadového hospodářství 

Společnost 4.0
16.–17. 5. 2017
Konference zaměřená na nové procesy a trendy 4. průmyslové revoluce a jejich vliv na tvář 
ekonomiky, změny na trhu práce a způsob života. Spojeno s předáním ceny hejtmana MSK 
za společenskou odpovědnost

Oderské fórum
31. 5. 2017
Česko-polská diskusní platforma ke společnému prosazování prodloužení splavnosti odry 
od polského Kędzierzyna-Koźle až na území Moravskoslezského kraje

Byznys dny Euroasijského ekonomického svazu
8. 6. 2017
Podpora navazování podnikatelských a obchodních kontaktů a spolupráce s členskými 
zeměmi EaES

Kongres starostů a primátorů
podzim 2017
Každoroční pracovní setkání starostů MS kraje k aktuálním otázkám obecní samosprávy

TRANSPORT 2017
21. 9. 2017
Mezinárodní konference k rozvoji dopravní infrastruktury napojující náš kraj na hlavní 
evropskou síť

IFO – Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje
podzim 2017
Diskusní fórum zaměřené na odstraňování bariér rozvoje malých a středních podniků

Podpora exportu subjektům MS kraje
podzim 2017
Setkání s obchodními rady a zástupci agentury czechTrade z významných exportních 
teritorií

Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami
3. 10. 2017
Konference zaměřená na prezentaci best practices z oblasti technické výchovy a vzdělávání 
na všech typech škol s důrazem na spolupráci se zaměstnavateli

Region pro sebe
prosinec 2017
vánoční společenský galavečer pro členy Sdružení s předáním ocenění Za přínos k rozvoji 
MS kraje


