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Společné prohlášení
Účastníci tzv. „Kulatého stolu“, reprezentovaní následujícími delegacemi sociálních partnerů a
institucí:
delegace KÚ MSK, vedená hejtmanem MSK Ing. Jaroslavem Palasem,
delegace zaměstnavatelských subjektů, v čele s viceprezidentem KHK, prezidentem sdružení
pro rozvoj MSk Ing. Pavlem Bartošem a generálním ředitelem tohoto sdružení Ing.
Miroslavem Fabianem,
delegace ČMKOS a ASO v čele s předsedou ČMKOS Jaroslavem Zavadilem,
delegace RROS ČMKOS MSK v čele s 1. místopředsedkyní Mgr. Dagmar Regelovou,
a delegace 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 20.
září v Kulturním domě Akord v Ostravě – Zábřehu a nezávisle na politické orientaci či
příslušnosti ke skupinám sociálních partnerů, se shodli na tomto společném prohlášení:

1. Všichni berou naprosto vážně na vědomí názory, které zazněly v referátech a v diskusi
k hlavním projednávaným tématům - k vládním reformám, zaměstnanosti a
zdravotnické reformě, a to i přes případný svůj osobní nesouhlas.
2. Je nutno i nadále pokračovat v současném trendu vztahů na základě vzájemného
respektu, výměny informací a společného přístupu k řešení problémů regionu.
3. Společným úsilím sociálních partnerů a všemi dostupnými prostředky je třeba zlepšit
stav v oblasti nezaměstnanosti, který podle zprávy krajské pobočky úřadu práce je
stále téměř nejhorší v ČR.
4. K zachování ohrožených pracovních míst ve firmách se sníženým odbytem je třeba
znovu zvážit podporu uplatnění tzv. „kurzarbeitu“.
5. Nutnou podmínkou rozvoje kraje zůstává urychlené dokončení jeho dopravní
přístupnosti.
6. Reforma zdravotnictví musí být smysluplná a ne na úkor zaměstnanců a pacientů
7. Přerozdělování prostředků ze státního rozpočtu do krajů a obcí by mělo probíhat
s ohledem na výši jejich vlastních odvodů a na rozsah zajišťovaných služeb.

V Ostravě - Zábřehu, dne 20. 9. 2011

