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1. Náplň konference   

 

Strojírenství je jedním ze stěžejních odvětví průmyslu Moravskoslzeského kraje a má svůj 

nezastupitelný význam v hospodářství ČR. Konference byla věnována tématu: „Možného 

růstu strojírenství“, podmínkám které je potřeba vytvořit pro rozvoj tohoto tradičního 

průmyslu, který sebou také přináší odvětví nová, možná řešení problémů průmyslu ČR. Mezi 

vystupujícími byli především manažeři významých strojírenskývh firem ČR, jejich 

vystoupení byla doplněna vystupujícími z bankovního sektoru. Nedílnou součástí konference 

bylo také vystoupení rektora VŠB-TU Ostrava, jelikož provázání pedagogů, technicky 

vzdělávaných studentů se zástupci průmyslu je nezbytné pro rozvoj  odvětví samotného.  

Program :                                                                                                     

08:30  -   09:15  Registrace účastníků, zahájení konference   

 

09:15  -  11:00  1. část – Nová vláda a současné problémy české ekonomiky  

 Na panelu vystoupí: Ing. Eduard Muřícký - Ministerstvo průmslu a 

obchodu, prof. Ing. Michal Mejstřík – Mezinárodní obchodní komora 

Praha, Ing. Vladimír Soták – Železiarne Podbrezová Group, Miroslav 

Novák - Moravskoslezský kraj, doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. – zmocněnec 

vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj  

Diskuse penalistů, otázky z pléna a shrnutí – PhDr. Jakub Železný  

11:00 – 11:30 Coffe break  

11:15 – 11:30 Tisková konference    

11:30  - 13:00         2. část – Jak povzbudit ekonomický růst během recese 

 

Na paneluv vystoupí: Ing. Petr Král – Česká národní banka, Ign. David 

Navrátil – Česká spořitelna, Ing. Martin Slaný – Institut Václava Klause, 

prof. Ign. Ivo Vondrák, CSc. – Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava , Ing. Pavel Bartoš – Krajská hospodářská komora  

Diskuse penalistů, otázky z pléna a shrnutí  - PhDr. Jakub Železný   

13:00  -  14:30  Oběd    

14:30  - 16:30      3. Část – Za exportním úspěchem je promyšlená a tvrdá práce   
Na panelu vystoupí: Ing. Lubomír Stoklásek – Agrostroj, a.s., Ing.Petr 

Vitásek –      V –    NASS, a.s., Ing. Vladimír Nekuda – ARMATURY 

Group, a.s., Necmi Ugurlu – Velvyslanectví Turecka v ČR, Christian Miller 

– Velvyslanectví Rakouska v ČR, Jan Pohaněl – Česko-německá 

průmyslová a obchodní komora Ostrava  

 

Diskuse penalistů, otázky z pléna a shrnutí  - PhDr. Jakub Železný   
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Shrnutí obsahové náplně příspěvků: 

 

- Programové prohlášení vlády, priority vlády v ekonomické oblasti,  

- Vládní podpora obecných prorůstových faktorů: konkurenceschopnost, produktivita, 

kvalita, tvořivost, inovace, vzdělávání, ceny energií 

- Exportní, dopravní a další podmínky pro české strojírenství 

- Inventura dosavadních vládních koncepcí, týkajících se podpory průmyslu a strojírenství 

Analýza konkurenceschopnosti,  

energetická politika, 

rozvoj dopravní infrastruktury,  

proexportní politika, 

koncepce podpory malých a středních podnikatelů atd. 

- Impulsy přicházející z Mezinárodní obchodní komory 

- Expertní doporučení vládě a průmyslu 

- Energetika a její význam pro průmysl 

- Poplatky typu OZE: komu pomáhají a komu škodí 

- Co brzdí a co rozvíjí konkurenceschopnost českého strojírenství 

-  MSK jako významné centrum českého strojírenství 

- Průmyslová a ekonomická transformace regionu, hlavní směry a problémy¨ 

- Příklady krajských projektů, souvisejících se strojírenstvím 

- Mezinárodní konkurence a spolupráce ve strojírenství 

- Nachází se evropský růst v pasti stagnace a vysokých daní? 

- Konkurenční výhody strojírenství v MSK. Průmyslová transformace regionu z pohledu 

vládního zmocněnce 

- Aktuální postavení české ekonomiky v rámci hospodářského cyklu: příčiny, projevy 

(včetně vnímání a očekávání ekonomické reality u podniků z Moravsko-slezského kraje) a 

hospodářsko-politické implikace 

- Dlouhodobý (potenciální) růst české ekonomiky, jeho faktory, poslední vývoj a výhled 

- Mezinárodní hospodářský a hospodářsko-politický kontext vývoje české ekonomiky 

- Turecké strojírenské dovozy 

- Zkušenosti Turecky s českým strojírenstvím 

- Turecká ekonomická makrodata, výhody a omezení pro dovozce 
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2. Vyhodnocení 

2.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 
 

07.41.01  - muži 
 

07.41.02  - ženy 0 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 
 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 2 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 0 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 
 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

Konference se zúčastnilo  celkem …. podpořených osob, jednalo se pouze.  

2.2 Přednášející 

Ing. Eduard Muřícký - Ministerstvo průmslu a obchodu,  

prof. Ing. Michal Mejstřík – Mezinárodní obchodní komora Praha, 

Ing. Vladimír Soták – Železiarne Podbrezová Group, Miroslav Novák - Moravskoslezský 

kraj, 

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. – zmocněnec vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 

Ing. Petr Král – Česká národní banka,  

Ign. David Navrátil – Česká spořitelna,  

Ing. Martin Slaný – Institut Václava Klause,  

prof. Ign. Ivo Vondrák, CSc. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ,  

Ing. Pavel Bartoš – Krajská hospodářská komora  

Ing. Lubomír Stoklásek – Agrostroj, a.s., 

 Ing. Petr Vitásek –      V –    NASS, a.s., 

 Ing. Vladimír Nekuda – ARMATURY Group, a.s., 

 Necmi Ugurlu – Velvyslanectví Turecka v ČR,  

Christian Miller – Velvyslanectví Rakouska v ČR,  

Jan Pohaněl – Česko-německá průmyslová a obchodní komora Ostrava 
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3. Fotodokumentace  
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4. Přílohy  

A. Leták 

B. Prezenční listina účastníků 

C. Fotografie z konference 
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