VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha č. 2
k usnesení vlády
ze dne 25. září 2013 č. 732

Opatření pro rozpracování podnikatelskými subjekty, Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje a Hospodářskou komorou ČR
1)

Řešení dalšího snížení cen elektrické energie
Vytvoření diferencované sazby pro velké odběratele ve výši max. 150 Kč/MWh
(což je zhruba na úrovni Polska a Rakouska a stále o cca 100 Kč/MWh vyšší
než v Německu, Francii či Belgii)
b) Osvobození od poplatků za OZE samovýrobců elektřiny, což je obvyklé
ve státech EU
c) Poplatek za OZE osvobodit od platby DPH, jako je u řady jiných poplatků
d) Hledat možnosti snížení celkové částky vyplácené na podporu OZE - zatížení
exportované energie (např. formou zatížení vyrobené elektrické energie), neoprávněné
vyplácení podpor, zpoplatnění vlastní spotřeby při výrobě elektrické energie, případně
jiné
Vše nutno dále řešit ve spolupráci MPO, SPD a HKČR. Návrh řešení vypracuje
Jan Rafaj.
a)

Zajistí: SPD, HK ČR
2)

Termín: 10/2013

Definovat stabilizaci propojení technologického a surovinového řetězce OKD ArcelorMittal (případně jiných hutních a strojírenských subjektů), dále AM, a navrhnout
jejich realizaci.
Zajistí: KHK MSK, Sdružení pro rozvoj MSK - ve spolupráci s OKD, hutními
a strojírenskými podniky
Termín: 09/2013

3)

Konkretizovat konstatování „Dlouhodobě bude pro AM těžké podnikat v MSK“.
O jaký časový horizont se přibližně jedná a jaké jsou (pokud vůbec existují) podmínky
pro dlouhodobé podnikání AM v MSK.
Jan Rafaj zpracuje podklad pro jednání vlády s vyjádřením AM, podmínkou setrvání AM
v Ostravě je nenavyšování poplatků.
Zajistí: ArcelorMittal Ostrava

4)

Termín: 09/2013

V procesu privatizace hutí v MSK došlo prokazatelně ke strategickým chybám. Zvážit,
zda je možné tyto alespoň částečně napravit, například vlastnickým propojení AM
a EVRAZ.
Vyhodnotit zamýšlený prodej EVRAZU z pohledu hospodářství v MSK, stabilizace
stávajících pracovních míst, vlivu na kvalitu ovzduší a stabilizaci propojení surovinového
a ekologického řetězce v MSK.
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Zajistí: KHK MSK, Sdružení pro rozvoj MSK
5)

Nutno urychleně řešit problém platnosti integrovaného povolení. Řešení by mělo
zohledňovat současné ekologické možnosti v Ostravě a MSK, hospodářské zájmy
a zaměstnanost v MSK a stabilizaci propojení technologického a surovinového řetězce
v MSK.
Zajistí: MSK

6)

Termín: 09/2013

Termín: 09/2013

Připravit analýzu volných ploch ve stávajících průmyslových zónách a navrhnout nové
průmyslové zóny dle potřeb trhu práce a skutečných možností.

Zajistí: ARR ve spolupráci s Czechinvestem a Sdružením pro rozvoj MSK
Termín: 09/2013
7) Akceschopnost současné vlády
Vzhledem k velmi napjaté hospodářské a sociální současné situaci v MSK vyzývají
členové pracovní skupiny vládu ČR, aby i přes současnou politickou situaci se problému
věnovala systematicky a nebála se uskutečňovat i některá zásadní rozhodnutí a aby
zároveň činila opatření pro kontinuální řešení problémů v MSK s příští vládou.
Realizovat formou dopisu hejtmana MSK.
Zajistí: hejtman MSK
8)

Usilovat o vytvoření samostatného operačního programu pro dva nejvíce postižené
průmyslové regiony v ČR – MSK a ÚK. Prověřit možnost realizace.
Zajistí: MSK, MPO

9)

Termín: 09/2013

Termín: 09/2013

Dodržet v duchu usnesení vlády č. 387 ze dne 22. 5. 2013 finanční posílení Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko převodem z jiných operačních programů, kde je
problém peníze vyčerpat. MSK má připravené projekty za cca 600 mil. Kč.
Zajistí: MSK – předloží projekty

Termín: 09/2013

10) Zpracovat analýzu „Význam dolu Paskov – Staříč pro jižní část ostravsko-karvinského
revíru“ (jedná se pole Příbor, Brušperk a Frenštát) z pohledu OKD.
Zajistí: OKD

Termín: 10/2013

11) Pro žádoucí zapojení krajských samospráv, jenž připravují pro efektivní využití evropské
pomoci tzv. Integrované územní investice, vláda doporučuje rozšířit v Moravskoslezském
a Ústeckém kraji připravovanou Integrovanou územní investici o téma zaměstnanosti
a vázat tak žádoucí prostředky na řešení zaměstnanosti přímo v těchto regionech.
Zajistí: MSK, ÚK

