
 

S p o l e č n é   p r o h l á š e n í 
 

 

Účastníci tzv. „Kulatého stolu Moravskoslezského kraje“, reprezentovaní následujícími 

delegacemi sociálních partnerů a institucí: 

delegace KÚ MSK, vedená hejtmanem MSK Ing. Jaroslavem Palasem, delegace 

zaměstnavatelských subjektů, v čele s prezidentem Sdružení pro rozvoj MSK Ing. 

Pavlem Bartošem, delegace ČMKOS v čele s předsedou OS KOVO Josefem Středulou, 

delegace ASO, vedená hlavním manažerem Milanem Šubrtem, delegace RROS 

ČMKOS MSK v čele s 1. místopředsedkyní Mgr. Dagmar Regelovou 

a zástupci dalších významných regionálních institucí a politických stran, kteří se, 

v rámci projektu Českomoravské konfederace odborových svazů, Asociace 

samostatných odborů, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Evropského 

sociálního fondu, nazvaného „Posilování sociálního dialogu – služby pro 

zaměstnance“, sešli za oblast Moravskoslezského kraje dne 24. září 2012 v Domě 

kultury Akord v Ostravě – Zábřehu a nezávisle na politické orientaci či příslušnosti ke 

skupinám sociálních partnerů, se shodli na tomto společném prohlášení: 

 

1. Je nutno i nadále pokračovat v současné formě vztahů sociálních partnerů na 

základě vzájemného respektu, výměny informací a společného přístupu 

k řešení problémů regionu. Proto všichni zúčastnění, bez ohledu na své vlastní 

mínění, berou naprosto vážně na vědomí názory, které zazněly v referátech a 

v diskusi k hlavním projednávaným tématům - komunikaci sociálních partnerů 

ke zkvalitňování života v MSK, zaměstnanosti v MSK, ochraně životního 

prostředí a dopravní infrastruktuře.  

2. Společným úsilím sociálních partnerů a všemi dostupnými prostředky je třeba 

v rámci kraje zlepšit stav v oblasti nezaměstnanosti, který podle zprávy 

Krajské pobočky Úřadu práce Ostrava je stále téměř nejhorší v ČR. 

K zachování ohrožených pracovních míst ve firmách se sníženým odbytem je 

třeba uvést do praxe českou verzi tzv. „kurzarbeitu“, do níž však je nutno 

vložit vyšší objem finančních prostředků. Také současné nastavení zákona o 

rozpočtovém určení daní by se mělo vrátit k podpoře obcí s rozvinutou 

podnikatelskou strukturou, která vytváří zaměstnanost. 

  



3. Ke zlepšení životního prostředí je třeba pokračovat v nastaveném trendu 

rekultivací poškozených ploch, v ochraně vodních zdrojů a v ustavičném 

snižování škodlivých emisí a prachu v ovzduší zejména z lokálních topenišť, 

dopravních komunikací a z Polské republiky. U průmyslových objektů se jedná 

o hodnoty do výše jejich technologických možností s respektem k zachování 

zaměstnanosti. Dále je nutno usilovat o možnost zpětných finančních toků 

z poplatků za znečištění směrem ke znečišťovatelům v kraji na technologické 

úpravy jejich zařízení ke zlepšení stavu.  

4. Nutnou podmínkou rozvoje kraje zůstává urychlené dokončení jeho dopravní 

přístupnosti, bez níž bude MSK pro část potenciálních investorů nezajímavý. 

 

5. Všichni zúčastnění se shodli v názoru, že v rámci zaměstnavatelských vztahů 

se musí preferovat zaměstnanci a zaměstnavatelé slušní, poctiví, pracovití a 

dodržující zákony České republiky, přičemž opaky by se měly veřejně 

pranýřovat a trestat. 

 

6. Na programu příštího zasedání Rady hospodářské a sociální dohody 

Moravskoslezského kraje (krajské tripartity) budou prioritně projednána 

témata školství, zdravotnictví a komplexního řešení problematických oblastí 

života v Moravskoslezském kraji. 

 

 

V Ostravě - Zábřehu, dne 24. 9. 2012 


