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Slovo předsedy
Vážení členové hospodářské komory, podnikatelé, dámy a pánové,
z pozice předsedy představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje (dále jen KHK PK) Vás chci informovat o naší činnosti
za minulé období a také nastínit, na co se chceme zaměřit v oblasti
servisu a pomoci našim členům.
Máme za sebou žel asi jen část těžké doby covidové pandemie.
Ze začátku roku 2020, kdy jsme nevěděli, o co se v podstatě jedná, se na nás podnikatelé a firmy obraceli se žádostí o informace,
ale také nás žádali o pomoc při zabezpečení ochranných pomůcek
a prostředků. V součinnosti s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým, ale i za pomoci municipalit a také našich členských
firem se nám dařilo požadavky našich členů z větší části naplňovat.
Pro největší zaměstnavatele jsme také společně zorganizovali za
účasti ředitele hygieny a ředitele Nemocnice Pardubického kraje
setkání za účelem výměny zkušeností a vzájemné informovanosti
o pandemii.
Ve spolupráci s Pardubickým krajem pokračujeme i v jiných oblastech.
Máme zástupce ve výborech zastupitelstva, obzvlášť aktivní jsme
v oblasti dopravy. Opět jsme spolupořádali pracovní snídaně za účasti
vedoucích pracovníků kraje zodpovědných za dopravu, na kterých
jsou přítomni také pracovníci Ministerstva dopravy i vedení Českých
drah. Vyvrcholením této spolupráce je pak Dopravní konference
v Pardubicích a Silniční veletrh v prostorách SÚS v Doubravicích.
V současné době, kdy roste cena vstupních surovin pro výrobu,
a navíc razantně zdražují energie, snažíme se při společných jednáních s vedením Pardubického kraje najít legislativní rámec, jak
podnikatelům a firmám tyto zvýšené náklady hradit tak, aby nedocházelo k nucenému ukončování smluv, třeba z důvodu insolvence či
platební neschopnosti realizační firmy.
Nadále jsme pracovali v řídícím výboru ITI Hradecko-pardubické
aglomerace. Žadatelům v tomto programu se již povedlo uspět
v mnoha projektech, které již realizují a další a další projekty se připravují
a procházejí procesem schvalování nebo přípravy. Jedná se o projekty v oblasti dopravy, vzdělávání, vědy a inovací, životního prostředí.
Tyto projekty mají velký dopad na zaměstnanost v našem kraji
a podnikatelům nabízí také nové příležitosti.
Pozornost jsme věnovali spolupráci se starosty všech 451 měst
a obcí, které jsou rozhodně největším zaměstnavatelem v našem
kraji a také vytváří pro naše podnikatele a živnostníky obchodní příležitosti. Společně s Komorou dotačních poradců jsme pro
ně připravili čtyři on-line poradny k jednotlivým dotačním titulům,
kterých je nepřeberné množství. Poradnu k dotačním titulům pro
zadržování vody v krajině jsme dokonce pro velký zájem opakovali.
Setkání podnikatelů se zástupci samospráv jsme pořádali již tradičně
v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách i v Ústí nad Orlicí. Na těchto setkáních se naši podnikatelé dozvědí o konkrétních plánech souvisejících
s rozvojem měst a obcí a v diskuzích nejčastěji sdělují potřeby, které
by jim umožnily lépe podnikat.
Účastníme se i Krajské rady pro inovace a spolupracujeme i v Teritoriálním paktu zaměstnanosti Pardubického kraje, což je v tuto chvíli, kdy je ve firmách nedostatek pracovníků, velmi důležité. Pobočky
úřadu práce v našem kraji vyřizují pracovní tříměsíční víza pro pracovníky ze zahraniční, KHK PK pak zpracovává pracovní víza na dva roky
v programu Kvalifikovaný zaměstnanec přímo pro firmy. Těchto víz
jsme zpracovali za poslední období v Pardubickém kraji více jak 3000,
ve snaze co nejvíce uspokojit požadavky firem. Stále to však nestačí.
I když je kvóta pro letošní rok v programu Kvalifikovaný zaměstnanec
40000 zaměstnanců pro celou ČR, zatím nebyla vyčerpána a tato
možnost tady je. Náborové středisko ve Lvově na Ukrajině fungovalo po celou dobu pandemie a provádělo nábor pracovníků a v tuto
chvíli pracuje bez omezení.
V oblasti školství se podílíme se Statutárním městem Pardubice
na projektu Centrálních polytechnických dílen v areálu bývalých
Gočárových mlýnů. Dílny budou otevřeny pro naše školáky, ale i širo-

kou veřejnost na podzim roku 2023. Do tohoto programu se snažíme
zapojit co nejvíce firem, obzvlášť těch, které jsou technologicky
vyspělé a chtějí se zapojit do vzdělávání školáků v našem kraji.
Tradiční burzy škol v enteria aréně v Pardubicích se 22. 10. zúčastnilo
po roční, covidem vynucené přestávce, 55 středních škol a 16
zaměstnavatelů a dalších institucí. Na burzu škol jsme autobusy
z celého kraje svezli přes 400 žáků devátých tříd, kteří se rozhodují
o dalším studiu na střední škole či učilišti. Ocenil bych větší účast
a zapojení všech podnikatelů, kteří zde mají možnost domluvit si ve
svých firmách praxi pro žáky a třeba se touto formou pokusit do budoucna zabezpečit potřebné pracovníky.
V letošním roce KHK PK uzavřela partnerství s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Naším snažením bude společně
s našimi podnikateli najít uplatnění pro co nejvíce studentů na odborných praxích a stážích v Pardubickém kraji.
Také myslíme na vzdělávání zaměstnanců ve firmách a KHK PK má na
tyto aktivity vyčleněno dostatek finančních prostředků z již probíhajícího projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK PK.
Letos se po dlouhé době HK ČR povedlo prosadit mistrovskou
zkoušku. Věřím, že alespoň v malé míře doplní chybějící řemeslníky
třeba na stavbách.
Nadále jsme pokračovali v projektu KOMPAS ve spolupráci s krajskou
pobočkou úřadu práce, abychom společně predikovali do budoucna
požadavky trhu práce.
V roce 2021 se také po dlouhých třiceti letech mění příspěvkový řád
pro členy hospodářské komory.
K této změně došlo po víceletých diskusích a přípravách tak, aby byl
tento příspěvkový řád co nejspravedlivější ke všem členům a akceptoval současnou dobu. Nový příspěvkový řád byl schválen 33. sněmem
HK ČR a výsledkem tohoto snažení by mělo být poskytování ještě
lepšího servisu a služeb všem členům hospodářské komory.
V červnu jsme poprvé uspořádali na novém terminálu Jana Kašpara
v Pardubicích společně s firmou EBA a.s. setkání nejvýznamnějších
exportérů a importérů Pardubického kraje. Cílem tohoto obchodního setkání bylo také nabídnout našim podnikatelům služby vedoucí
k rozvoji nákladní letecké přepravy v Pardubicích a osobní přepravy
v Hradci Králové. Pro velký zájem a konkrétní výsledky budeme setkání organizovat znovu, a to 1.2.2022 opět na letišti v Pardubicích.
Setkání pro naše členy se snažíme dělat i formou naplňování
volnočasových aktivit. Proto jsme zorganizovali setkání na 3. kvalifikaci Velké Pardubické steeplechase a příští rok ho určitě zopakujeme,
stejně tak i již tradiční módní přehlídku v Machoňově pasáži v Pardubicích v měsíci září.
Po roční přestávce se s Vámi taky těším na pravidelné setkání podnikatelů Pardubického kraje anebo na již tradiční novoroční
tříkrálový koncert.
Na závěr Vám všem přeju, abyste zvládli co nejlépe tuto složitou
dobu a aby se Vám co nejlépe dařilo v podnikání i životě.

Jozef Koprivňanský
Předseda představenstva
Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje

Informace z Oblasti Pardubice
Setkání významných exportérů a importérů
Pardubického a Královéhradeckého kraje
V úterý 15. června proběhlo na letišti Pardubice v terminálu Jana
Kašpara setkání významných exportérů a importéru Pardubického
a Královéhradeckého kraje.
Na tuto konferenci přijali pozvání i členové afgánské vládní delegace, které se účastní dva ministři a několik náměstků různých resortů,
primátor statutárního města Pardubice Ing. Martin Charvát, primátor
statutárního města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc, náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš a řada
dalších významných hostů.
Setkání podnikatelů v rámci obchodní spolupráce bylo zpestřením
pro místní podnikatele z celého regiónu. Prostory terminálu zaplnila
stovka významných podnikatelů z Pardubického a Královehradeckého kraje, kteří měli jediný cíl: seznámit se a navázat možnou spolupráci v oblasti exportu a importu zboží cestou pardubického letiště
a využití poskytovaných služeb a aktivit na letišti v Hradci Králové.
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Akce se uskutečnila pod záštitou předsedy krajské hospodářské komory Josefa Koprivňanského, ředitele společnosti East Bohemian
Airport a.s., Ing. Ivana Čecha a předsedy představenstva společnosti
Letecké služby Hradec Králové a.s., Ing. Pavla Rinda. Celou akci zajistila společnost Máša Agency – eventová a marketingová agentura
působící v Pardubicích.
V rámci konference vystoupila se svojí prezentací firma JUSDA EUROPE, která se stala odborným garantem letiště Pardubice. Společnost
JUSDA EUROPE poskytuje komplexní řešení od materiálových a dodavatelských zdrojů, skladování a logistiky s přidanou hodnotou přes
optimalizaci dopravy a dodavatelského řetězce a specifické finanční
nebo pojišťovací služby. JUSDA umožňuje společnostem úspěšně
fungovat na obou koncích dodavatelského řetězce a kdekoli mezi
nimi. „Jsme rádi, že jsme se mohli stát odborným garantem právě pro
letiště Pardubice, ve kterém vidíme velkou příležitost pro nastartování
nákladní dopravy“, uvedl Pavel Sekerka, obchodní ředitel společnosti.
„Jako ředitel společnosti jsem přesvědčen o tom, že východočeský
región skýtá potenciál pro vývoz a dovoz zboží z Pardubického letiště
a proto se na tuto oblast chceme více zaměřit“, sdělil ředitel East
Bohemian Airport Ing. Ivan Čech, který představil možnosti v oblasti
nákladní dopravy, letecké přepravy cestujících a dalších služeb.
Své možnosti v prezentaci představila také společnost Letecké služby
Hradec Králové a.s. „Velmi mě těší, že se nám podařilo v krátkém
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FASHION DAY PARDUBICE
V pátek 10. 9. 2021 připravila Krajská hospodářská komora Pardubického kraje pro své členy a další hosty již třetí ročník módní přehlídky FASHION DAY PARDUBICE, která se konalav prostorách krásně opravené historické Machoňovy pasáže v centru Pardubic.
K vidění, ale také k zakoupení, byly luxusní dámské šaty od pražského návrhářského dua Jaroslavy a Dominiky Sedláčkové, kožešiny z dílny Boba Slanaře, klobouky a fascinátory od modistky Jolany Kotábové, malé modelky pak
předvedly dívčí módu značky Cyara.
Večerem provázela Lenka Špillarová a zpíval
Radim Flender.
Poděkování za podporu patří partnerům
večera: enteria a.s., Slavia pojišťovna a.s, STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Máša agency
s.r.o., Rozvojový fond Pardubice a.s., PADĚRA,
RADA & PARTNEŘI s.r.o. advokátní kancelář,
Instal Hanousek s.r.o., STAVO KAMENÍK s.r.o.,
IP stav s.r.o., Krása z pasáže s.r.o., BW - Stavitelství, s.r.o., Můj dům - Dostihovka s.r.o., RECOSA Pardubice, s.r.o., JABA MONTÁŽE s.r.o.,
PT point s.r.o., Aleš Slezák FAS s.r.o.

Návštěva prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého v Pardubicích
K významným hostům, kteří 2. září 2021 v Pardubicích zahájili letos
již10. ročník Dopravní konference, se připojil i prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. Rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu
východních Čech, dopravní uzel Pardubice, budoucnost regionální
železniční, vodní i letecké dopravy – to byla stěžejní témata dopravní

konference, jejímž garantem je i Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. Po návštěvě pardubické rodinné firmy JHV ENGINEERING s.r.o. pak pan prezident diskutoval se členy KHK Pk o tom, co je
v současné nelehké době nejvíc trápí.

Co máme čekat? Podnikatelé zpovídali zástupce politických stran
Svět se během posledního roku a půl obrátil naruby. Za měsíc
jsou volby, které rozhodnou o tom, kdo bude mít v následujících čtyřech letech na starosti návrat země do normálu. Jak bude
vypadat budoucnost? V době (post)covidové tahleotázka podnikatele zajímá více než kdy dřív. Krajská hospodářská komora Pardubického kraje si stejně jako před minulými volbami přizvala ke
kulatým stolům zástupce politických stran, aby představili svoje
vize.
Setkání se postupně zúčastnili kandidáti KSČM, koalice Pirátů
a Starostů, hnutí ANO, koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL)
a ČSSD. K diskuzi byli pozváni i kandidáti SPD, ti ale na výzvu nereagovali. Jde tedy o strany s reálnou šancí na minimálně pětiprocentní
zisk a účast ve sněmovně. Kandidáti mohli na úvod volně představit
sebe a svůj program a poté odpovídali na předem zaslané otázky.
Průběžně také čelili dotazům členů komory.
„Chtěli jsme od zástupců stran vědět, co nám jako podnikatelům mohou nabídnout a co my můžeme od budoucnosti čekat. Kam jako země
půjdeme, o tom rozhodují voliči. My ale potřebujeme vědět, jak se bude
například vyvíjet trh a stav národních financí, abychom mohli včas
reagovat a plánovat,” uvedl Martin Havelka, člen komory a tradiční
moderátor akce.
Celé plénum napříč stranami se shodlo na potřebě úzké spolupráce
komory a zákonodárců. Ze strany kandidátů padly výzvy, aby členové
sami přicházeli s návrhy na zlepšení podnikatelského prostředí. Takovým evergreenem kulatých stolů je soulad nad stále nedokonalým
systémem zadávání veřejných zakázek. Hovořilo se také o hlubší digitalizaci státní správy, případně redukci úřednických pozic. „On-line
úřad” ale má být jednou z možností, ne nutností. Lidé musí mít nadále

možnost zajít si na klasickou přepážku a stejně tak platit penězi, ne
jen kartou. Členové komory se také pozastavovali nad faktem, že platy ve státní správě jsou průměrně vyšší než mzdy v soukromé sféře.
„Zajímalo mě především to, jaké záměry mají politické strany vůči
podnikatelskému sektoru. Kandidáti museli trochu odkrýt karty
a ukázat, co zamýšlí. Nejdůležitější ale samozřejmě je to, co budou
skutečně dělat. My jako podnikatelé chceme mít dostatek práce a spokojené zaměstnance,” shrnul Vítězslav Paděra, člen představenstva
Hospodářské komory ČR.
Dalším stěžejním tématem kulatých stolů bylo zdravotnictví a sociální
služby. Ty úzce souvisí se stavem státní pokladny. Většina osazenstva
se shodla na tom, že současná ekonomická situace není dobrá a další
vláda ji bude muset řešit. Padl třeba návrh na znovuzavedení symbolických poplatků u lékaře. Neméně tíživou otázkou budoucnosti
jsou důchody. Ty by podle všech účastníků měly stoupat společně
s rostoucí průměrnou mzdou. V oblasti financí se naťuklo i možné
přijetí eura. K tomu volí strany odmítavý nebo opatrný přístup. Víckrát
ale zazněl příslib o zavedení možnosti pro firmy, aby mohly účtovat
v eurech.
„Byla to pro všechny příležitost, jak si navzájem říct, co od sebe
očekáváme a jak si můžeme oboustranně pomoci. Za čtyři roky si
pak řekneme, co se splnilo a co ne,” konstatovala Alice Formánková, místopředsedkyně představenstva Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje. „V našem regionu jsou oblasti, které nejsou tak
průmyslově a podnikatelsky vybavené jako jinde. Příkladem je moje
Orlickoústecko. Je to jeden z bodů, na kterém můžeme spolupracovat.
Mám za to, že v tom daném regionu by měli pracovat především místní
lidi,” dodala na závěr.

Informace z Oblasti Chrudim
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje pořádala
Přehlídku středních škol a zaměstnavatelů
Dne 22. 10. 2021 pořádala Krajská hospodářská komora ve spolupráci s Pardubickým krajem v enteria aréně v Pardubicích HITPARÁDU
ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ. Akce byla určena pro žáky posledních
ročníku základních škol, jejich rodiče i širokou veřejnost. Střední školy
ve spolupráci s firmami představily interaktivní formou nabídku stu-

dijních oborů. Pardubická ENTERIA ARÉNA v tu dobu byla místem
s největší koncentrací budoucích středoškoláků v Česku, akci navštívilo téměř tisíc návštěvníků. Přehlídku v rámci doprovodného programu podpořili i hráči BK JIP Pardubice.

Informace z Oblasti Svitavy
NEPŘEROVNÁVEJME LEHÁTKA NA PALUBĚ TITANIKU!!
Vážené dámy vážení pánové, kolegyně a kolegové z podnikatelské
a živnostnické služby!
Náš dříve pravidelný čtvrtletní zpravodaj vychází až po 1,5 roce, po
velkých změnách, které jsme se ani nedovedli představit. Co jsme
zažili a dělali jako HK zevrubně a konkrétně shrnul kolega předseda
Jozef Koprivňanský v úvodním článku zpravodaje.
Já bych to chtěl doplnit spíše z obecnějšího pohledu kde jsme jako
podnikatelé a živnostníci nyní a co nás asi čeká v blízké budoucnosti.
Období více jak 1,5 roku boje o existenci, s covidovým šílenstvím,
regulacemi a opatřeními kolem něho a jeho následky nám ukázalo velkou křehkost některých částí stávajícího systému a zdůraznilo
absolutní nezbytnost přímé spolupráce celého širokého spektra nás
mezi sebou, ale též s municipalitami, vzdělávacími institucemi, spolky, úřady, atd.
Relativní jistota dodavatelsko-odběratelských vztahů se proměnila
v nejistotu, místy absolutní. Nedostatek spolupracovníků se prohloubil ještě tím že odešli na neschopenky, ošetřovné (kvůli zavřeným školám i třeba na půl roku) karantény a home office, část se nám nevrátila
nebo se v těchto institutech zabydlela. Dále nám život komplikovala
a dosud komplikují nesmyslně a chaoticky generovaná a měněná
opatření, povinnosti testování, ochranných prostředků, omezení cestování, vycházení, přístupů do podniků, nyní se razantně vracející.
A neustal ani příliv nových byrokratických předpisu a zákonů a hned
na konci lock downu nám na ně přišly kontroly.
Nacházíme se ve stavu velmi poškozených, až zničených dodavatelskoodběratelských řetězců, akutního nedostatku mnohého potřebného
zboží a materiálů, zdražování všeho a zejména energii které mnoho
z nás zásadně potřebuje a jsou zásadním nákladem, z čehož vznikne
další zdražování . Mnozí máme nasmlouvané dlouhodobé zakázky za
ceny, které nemůžeme udržet.
Co s tím? Každopádně musíme připustit velmi široké spektrum
alternativ budoucího vývoje, možné bude všechno (skoro) a my
přesto musíme plánovat a někam vést podniky i živnosti a své spolupracovníky.

mu zdanění díky němuž stát odebírá prostředky nejproduktivnějším
občanům a podnikům čímž snižuje jejich růstový potenciál rozděluje
je často méně aktivním i méně pracovitým.
Musíme si uvědomit ekologické dopady našich aktivit a musíme
šetrněji pracovat se surovinami a materiály a jejich lokální recyklací
a počítat s tím že musíme vytvářet zboží déle použitelné a přispět
i tak k omezení plýtvání.
Musíme se koncentrovat na to abychom generovali finální výrobky
a služby a nebyli pouze nesvobodnými outsourcovanými výrobami
nebo subdodavateli na které je možné si kdykoliv vyšlápnout a kteří
jsou velmi závislí.
Musíme se vrátit k Baťově odkazu - zásadě že podnikání musí být
užitečná služba zákazníkovi, spolupracovníkovi a celé společnosti.
Abychom našli sílu a vůli jako uvědomělí podnikatelé a živnostníci
budovat úspěšný podnik i když nám čas od času všechno zavřou,
když nemáme zákazníky ať již proto že jsou uzavření doma nebo
že nemají peníze, když nemáme energie nebo jsou tak drahé že je
nemůžeme plně využít a když kolem může být spousta chudých
a zbědovaných lidí v radikální nejistotě a s krizí důvěry
Mnohokrát tady opakuji musíme a vím že někteří si řeknou že nemusíme a sbalí to, ale většina ne. Vím že to bude těžké, bude to od
nás vyžadovat odvahu, námahu a opět překročení jakýchsi vlastních
limitů a že k tomu potřebujeme dovést i svoje spolupracovníky. Zejména ty mladé a nebojím se říct že příkladem i okolní společenství.
Nebude to jednoduché ale tuto roli opravdu musíme prosím přijmout
a zhostit se jí, protože na to máme předpoklady, mj. i proto že jsme
to předvedli ve svých firmách a protože to za nás nikdo neudělá.
Vidíme že se blíží nějaká velká změna ale většina se tváří jako by to
neexistovalo a dostávají se do pozice lidí přerovnávajících lehátka na
palubě Titaniku a to my nemůžeme a nechceme přijmout.
Držme se! Na nejisté cestě vpřed, ve vzájemné důvěře, spolupráci
s vděčností a nadějí!
Děkuji.
Otakar Klepárník

Musíme připustit že stabilita v níž jsme žili v budoucnu dlouho nebude nedosažitelná, takže se víc musíme věnovat účinnému
přizpůsobování se proudu změn.
Musíme více inovovat, diverzifikovat, hledat víc pilířů svých aktivit
a svého podnikání abychom byli odolnější. Musíme si zvýšit rezervy.
Musíme víc spolupracovat co nejblíže s tím koho známe a na koho
vidíme a tudíž mu můžeme důvěřovat více než cizinci, natož v asii,
kteří se vždy zachovají tak aby výsledek byl výhodný jenom pro ně.
Musíme si pomáhat , ať spoluprací že jsme povinni od sebe nakupovat a kooperovat, sdílením kapacit materiálů, lidí.
Musíme víc podporovat lokální vzdělávací instituce abychom si vychovali dobrou mládež jako budoucí pracovníky i dobré občany.
Musíme podporovat sportovní spolky, sokoly i skauty atd kteří napomáhají zásadním způsobem výchově normálnějších, zdravějších
a odolnějších dětí.
Musíme podporovat charitativní a ošetřovatelské a pečovatelské které mnohdy doplňují-suplují sociální a zdravotní péči (i proto aby nám
spolupracovníci neodcházeli tak moc na OČR) a jsou zároveň jakýmsi
tmelem společenství.
Musíme najít další odvahu abychom se dokázali tvrdě a intenzivně
bránit navyšující se zbytečné byrokracii, protože nám bere čas, peníze
i perspektivu a přivádí nás do neřešitelných situací a i celospolečensky
komplikuje a jasně škodí. Musíme najít i způsob jak do vzniku a rušení
byrokracie více a efektivněji zasahovat. Musíme se bránit i vysoké-

www.medesa.cz
www.medesacare.cz
www.impavir.cz

Informace z Oblasti Orlicko
Udělení nejvyššího ocenění Hospodářské komory ČR firmě
KORADO, a.s., Česká Třebová
12. října 2021 udělil prezident HK ČR Vladimír Dlouhý společnosti
KORADO Řád Vavřína.
Firma KORADO a.s., je výrobcem otopných těles a konvektorů.Firma se z podniku místního hospodářství stala největším výrobcem
otopných těles v ČR a předním výrobcem v Evropě a exportérem do
celého světa.
KORADO dnes tvoří tři výrobní a tři obchodní firmy. Díky dlouhodobé
strategií se drží na evropské špičce v segmentu vytápění.
Za úspěchem firmy stojí její zakladatelé:
• František Menclík, předseda představenstva
• Miroslav Vobora a místopředseda představenstva
• Ludvík Petrpředseda dozorčí rady.
Firma KORADO, a.s., byla navržena u příležitosti 30 let od vzniku firmy.
Rozvoj firmy probíhá v obchodní i technologické oblasti rozšiřováním
výrobkového portfolia, vyplývající i ze změny pozice systému vytápění
budov, připravují a představují nová konstrukční řešení. Kdy velkou
roli hraje i aktivní přístup k ekologicky zaměřeným řešením.
Aplikováním moderních technologií, vývojem nových výrobků, férovou obchodní praxí se značka KORADO stala synonymem pro kvalitu,
profesionalitu a neustálé zlepšování.

Nové sídlo Krajské hospodářské komory Pardubického kraje v oblasti
Orlickoústecko
V letošním roce se přestěhovalo sídlo Krajské hospodářské komory Pardubického kraje v oblasti Orlickoústecko na adresu Litomyšlská 1536
v České Třebové. Najdete nás v Partners Market Česká Třebová a NEXT REALITY První vzájemná.
Další novinkou v naší oblasti je pravidelné on-line setkávání, kde se dozvídáme novinky z KHK Pardubického kraje i naší oblasti. Připravované
akce a změny. Členové se zde mohou potkávat a sdělovat novinky z oboru i ze svých firem, na této platformě se už domluvila nejedna
spolupráce mezi členy. Sdělujeme zde novinky z naší MAS Orlicko nebo zajímavosti
z jednání s hejtmanstvím, municipalitami
a významnými podniky našeho kraje.
Zavedli jsme další možnost propagace našich členů prostřednictvím bannerů
v emailovém info-servisu. V naší činnosti
úzce spolupracujeme se všemi oblastmi KHK
Pk, ale oblast Svitavska je nám nejen geograficky nejbližší a tak zde tato služba platí
pro obě naše oblasti.
Ing. Alice Formánková, MBA
místopředsedkyně představenstva
KHK Pardubického kraje
Oblast Orlicko
Litomyšlská 1536
560 02 Česká Třebová
alice.formankova@post.cz
mobil: +420 602 153 790

Představujeme nové členy:
Oblast PARDUBICE
LESKO-Velkoobchod nápojů, s.r.o., Lípa, IČ 255 21 322
(velkoobchod s nápoji, potravinami, tabákem a drogistickým
zbožím – www.lesko-zlin.cz)
BENSTAR s.r.o., Ostrava-Hrabová, IČ 268 39 148 (velkoobchod
s nápoji, potravinami, tabákem a drogistickým zbožím
– www.benstar.cz )
WINE LIFE a.s., Horní Heršpice, IČ 282 12 771 (velkoobchod s nápoji,
potravinami, tabákem a drogistickým zbožím – www.winelife.cz)
HELI CZECH s.r.o., Hradec Králové, IČ 274 90 271 (letecká škola
specializovaná na vrtulníkový provoz – www.heliczech.cz)
STAVDACH s.r.o., Praha 4, IČ 068 99 757
(stavebnictví – www.stavdach.cz)
Společnost pro management a leadership s.r.o., Praha 6,
IČ 246 64 421 (vzdělávání, studium MBA a DBA
– www.spml.cz)
Feedyou s.r.o., Pardubice, IČ 029 27 438
(IT technologie – www.feedyou.ai)
AVEC CHEM s.r.o., Přelouč, IČ 252 71 016 (výroba, vývoj a prodej
ochranných pomůcek a filtrů – www.avec.cz)
IPstav s.r.o., Pardubice, IČ 620 64 339 (stavebnictví – www.ipstav.cz)
PLASTOVÁ OKNA HEŘMANŮV MĚSTEC s.r.o., Heřmanův Městec,
IČ 252 82 278 (dodávka a montáž výplní stavebních otvorů
– www.okna-hm.cz)
Pernštejn media s.r.o., Pardubice, IČ 259 59 280 (vydavatelská
činnost – vydávání novin Týdeník Pernštejn, provozování
informačního webu – www.tydenikpernstejn.cz).
DSK stavebniny, s.r.o., Opatovice nad Labem, IČ 274 99 031
(velkoobchodní a maloobchodní prodej stavebního materiálu –
www.dskstavebniny.cz)
RECOSA Pardubice s.r.o., Zminný 34, Dašice, IČ 004 84 318
(provádění staveb, jejich změn a odstraňování, izolace,
pokrývačství, tesařství – www.recosa.cz )
FV-Plast, a.s., Praha 9 – Horní Počernice, IČ 261 67 654 (výroba
plastových potrubních systémů, doplňků a regulace pro
vodovody a vytápění, návrhy a dodávky tepelných čerpadel –
www.fv-plast.cz)
UNIPAP a. s., Praha 1, IČ 498 15 067 (výroba a zpracování papíru,
vlnitého papíru, lepenky, obalů – www.unipap.cz)
OZA s.r.o., Pardubice, IČ 275 29 479realitní činnost – prodej
a pronájem nemovitostí, ubytovací zařízení, správa nemovitostí
– www.oza.cz)
ES Engineering & Services s.r.o., Pardubice, IČ 040 16 165
(provádění staveb, jejich změn a odstraňování, montáž, opravy,
revize a zkoušky elektrických zařízení – www.escz.cz)
BIMYR s.r.o., Chomutov, IČ 038 88 312 (stavební práce – kompletace
a dokončovací práce, pronájem nemovitostí, výroba
a zušlechťování kovů – www.bimyr.cz)
DAR Corporation s.r.o., Chomutov, IČ 241 22 319 (zednictví –
kompletace a dokončovací práce, pronájem nemovitostí
– www.darcorporation.com)
DILEMA s.r.o., Chomutov, IČ 066 17 476 (zednictví – kompletace
a dokončovací práce, pronájem nemovitostí)
BZ Support s.r.o., Chomutov, IČ 070 62 508, (kompletace
a dokončovací práce, zednictví a stavební práce)
Multi CZ s.r.o., Pardubice, IČ 274 88 837 (vybavení velkokapacitních
profesionálních kuchyní včetně projektování, konzultačních
služeb a komplexní servisní péče – www.multi.cz)
VB INNOVATION a.s., Pardubice, IČ 241 60 695 (provozování
dopravního systému GT – taxi, smluvní přeprava, rozvoz,
projektová činnost v oblasti inovací produktů a služeb se
zaměřením na obnovitelné zdroje energie a čistou mobilitu
– www.rexala.cz)

Apex Bohemia s.r.o., Pardubice, IČ 647 88 440 (provádění staveb,
jejich změn a odstraňování)
TS-STAV.CZ s.r.o., Pardubice, IČ 275 15 826 (stavební práce,
rekonstrukce objektů, obklady, dlažby, zateplování,
sádrokartonové konstrukce, malby, nátěry, autodoprava
– www.ts-stav.cz.info)
PAVLIS-BAU s.r.o., Pardubice, IČ 288 25 934 (stavební činnost,
převážně pokládka podlahových krytin)
Fort spol. s r.o. Hradec Králové, Srch, IČ 620 64 479 (inženýrská
činnost v investiční výstavbě)
HOCKEY CLUB DYNYMO PARDUBICE a.s., Pardubice, IČ 601 12 476
(www.hcdynamo.cz)
WILMAT s.r.o., Pardubice, IČ 288 30 431 (montáž, opravy a revize
elektrických zařízení, projekce a realizace slaboproudých
a silnoproudých rozvodů – www.wilmat.cz)
POHORELEC s.r.o., Čepí, IČ 260 09 994 (kovovýroba – CNC,
vysekávání, ohraňování plechů, filtro-ventilace
– www.pohorelec.cz)
EKO Broumsko s.r.o., Hronov, IČ 288 16 501 (zpracování biologicky
rozložitelných odpadů, prodej kompostu, provádění staveb,
jejich změn a odstraňování – www.ekobr.cz)
Markmed s.r.o., Praha 10, IČ 024 78 170 (dovoz a distribuce
zdravotnických prostředků a diagnostických prostředků
– www.markmed.cz)
STABEDO s.r.o., Rybitví, IČ 287 89 318 (stavební výroba
– www.stabedo.cz)
Upcycling Technologies s.r.o., Pardubice, IČ 022 56 509
(výzkum a vývoj v oblasti technologií na třídění a zpracování
odpadů – www.upcycling.group)
Letecké služby Hradec Králové a.s., Hradec Králové, IČ 275 20
668 (provozování veřejného vnitrostátního a neveřejného
mezinárodního letiště a poskytování služeb na letišti Hradec
Králové – www.lshk.cz)
FERSTAR AGRO s.r.o., Chrudim, IČ 079 80 663 (zemědělské plodiny,
dřevo, potraviny)
MERSEN CZ s.r.o., Sezemice, IČ 457 99 415 (výroba, instalace
a opravy elektrických strojů a přístrojů, zastoupení firmy Mersen
– pojistky, chladiče, kondenzátory – www.mersen.com)
DOMINANT GENETIKA s.r.o., Voleč, IČ 097 42 069 (chov a šlechtění
drůbeže – www.dominant-cz.cz )
Building Expert s.r.o., Staré Jesenčany, Pardubice, IČ 026 85 183
(provádění staveb se zaměřením na výstavbu inženýrských sítí
– vodovody, kanalizace, vodohospodářské stavby
– www.buildingexpert.cz)
GASCO spol. s r.o., Pardubice, IČ 150 49 035 (výstavba, rekonstrukce
a opravy plynárenských zařízení, výstavba vodovodů, kanalizací
a dalších inženýrských sítí – www.gasco.cz)
TOP CENTRUM CZ s.r.o., Rohovládova Bělá 91, IČ 036 65 691 (prodej
nářadí, stavební a zahradní techniky, vestavby do aut
– www.topcentrum.cz)
Aigos s.r.o., Husova 1718, Pardubice, IČ 252 92 463 (prodej potřeb pro
truhláře a řemeslníky, formátování a olepování hran plošných
materiálů pro výrobu nábytku – www.aigos.cz)
Agrostav Pardubice a.s., Černá za Bory 231, Pardubice, IČ 465
06 063 (provádění pozemních staveb, inženýrských
a vodohospodářských staveb, nákladní autodoprava, betonárna,
panelárna – www.agrostav-pce.cz)
Kávoviny akciová společnost, Pardubice, IČ 259 99 818 (výroba
potravin – melta, hořčice, kakao, piškoty, burisony, ocet, pečící
přípravky – www.kavoviny.cz)
PS HOME STAR, s.r.o., Pardubice, IČ 032 21 466 (kompletní stavební
činnost – www.pshomestar.cz)

Composite Components a.s., Pardubice, IČ 275 21 788 (výroba
kompozitních komponentů pro průmysl výroby autobusů,
zemědělských strojů, obytných automobilů a přívěsů, letecký
průmysl – www.compositecomponents.eu)
Apiagra Pardubice s.r.o., Pardubice, IČ 275 42 358 (lešenářské práce
a služby – www.apiagra.cz)
REOP v.o.s., Pardubice, IČ 481 55 641 (stavební činnost, provádění
staveb včetně jejich změn)
STIASINI s.r.o., Živanice 189, IČ 288 57 933 (velkoobchod – dodávky
potravinářského zboží do řetězců, výroba studené kuchyně,
cateringové služby, provoz bistra, e-shop – www.stiasini.cz)
STAÜBLI SYSTEMS, s.r.o., Pardubice, IČ 274 72 892 (mechatronická
řešení v oblasti konektorů, průmyslových robotů a textilních
strojů – www.staubli.com)
JMP-Stavební stroje s.r.o., Hrobice 68, IČ 259 82 672 (prodej a servis
stavebních strojů Mecalac – www.jmpstroje.cz)
Metrostav a.s., Praha 8, IČ 000 14 915 (provádění pozemních staveb,
inženýrských a vodohospodářských staveb – www.metrostav.cz)
Kuba a partneři s.r.o., Pardubice, IČ 25961519, služby zaměřené na IT
bezpečnost, správu sítí, vývoj softwaru
Jiří Salavec, Pardubice, IČ 674 76 881 (prodej válcovaných a kovaných
ocelových tyčí a bloků)
Martin Ježek, Rozhovice, IČ 875 03 891 (restrukturalizační poradenství,
M&A poradenství, interim management)
Martin Růžička, Pardubice, IČ 742 70 524 (výroba, obchod a služby)
Vladimír Kolář, Staré Hradiště, IČ 150 14 100 (činnost účetních
poradců, vedení daňové evidence a účetnictví)
Ing. Martin Skála, Pardubice, IČ 656 71 651 (poskytování služeb ve
stavební činnosti a zajišťování technického dozoru, koordinátor
BOZP)
Lenka Stehnová, Pardubice, IČ 889 25 820 (fotografické služby, kurzy
focení – www.milujifoceni.cz)
Hana Mojžíšová Hájková, Pardubice, IČ 736 67 510 (produkční služby,
castingové služby, fotografické služby, kompletní služby
a zajištění kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí
– www.casting-pardubice.cz)
Ing. Jaromír Kucián, Pardubice, IČ 111 32 906 (projektování
a inženýrská činnost)
JUDr. Anna Frantalová, Ph.D., advokátní kancelář, Pardubice,
IČ 096 15 547, (advokátní kancelář se zaměřením na obchodní
a občanské právo)
Oldřich Bujnoch, Chrudim, IČ 104 79 724 (obchod s vínem,
cateringové služby, sommeliérská činnost, pořádání sportovních
a kulturních akcí – www.oldrichbujnoch.cz)
Ing. Iva Hovadová, MBA, Vysoké Mýto, IČ 049 42 876 (interim
management, audity, analýzy, coaching, mentoring)
Zdeněk Kudrnáč, Pardubice – Černá za Bory, IČ 668 13 000
(realizace veškerých sklenářských prací, rámování obrazů,
prodej a formátování polykarbonátu a plexiskla
– www.sklenarstvi-pardubice.cz)
Martin Voleský, Pardubice, IČ 691 66 447 (zámečnictví, tesařství,
klempířství)
Petr Bulíček, Pardubice, IČ 455 11 934, (truhlářská výroba)

Oblast Orlicko
ZÁŘECKÝ BUS DOPRAVA s.r.o., Ústí nad Orlicí, IČ 260 12 154
(autobusová doprava, servis motorových vozidel
– www.busdoprava.com)
AGV-STAV s.r.o., Choceň, IČ 288 61 086 (stavební činnost
– www.agv-stav.cz)
Bricky s.r.o., Česká Třebová, IČ 097 07 352 (stavebnictví a realitní
činnost – www.bricky.cz)

Jana Navrátilová, Česká Třebová, IČ 762 13 391 (zprostředkování
obchodu a služeb, poradenství)
František Rybka, Ústí nad Orlicí, IČ 662 80 257 (Culinary Advisor
- konzultace týkající se stravovacích služeb, zaškolení
odborného personálu, služby pro hotel, restauraci, závodní
nebo školní stravování)
Mgr. Ludvík Novotný LL.M., Letohrad, IČ 013 363 71 (advokát –
stavební právo, rodinné právo, trestní právo, nemovitosti)

Oblast Chrudim
Consult Int – praktik s.r.o., Pardubice, IČ 062 45 994 (poskytování
zdravotních služeb v oborech všeobecné praktické lékařství
a vnitřní lékařství)
Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o., Slatiňany, IČ 006 55 261
(technologické vystrojení a vybavení vodohospodářských staveb
– www.stavebni-hut.eu)
Ateliér Novotná s.r.o., Jezbořice, IČ 287 85 550 (projekční,
architektonická a inženýrská kancelář – www.atelier-novotna.cz)
POKR Company a.s., Hradec Králové, IČ 259 53 257 (obchodní
činnost v segmentu věcí movitých, montáž hlídacích systémů
pro nákladní vozidla)
Novo – Jaroslav Novotný s.r.o., Prachovice, IČ 274 81 913 (silniční
motorová nákladní doprava, provádění staveb, jejich změn
a odstraňování – www.novo.webmium.com)
AGROMETALL s.r.o., Heřmanův Městec, IČ 465 08 244 (výroba
a prodej komunální techniky, prodej a servis zemědělské
a zahradní techniky – www.agrometall.cz).
Východočeské plynárenské strojírny a.s., Rosice, IČ 601 02 219
(výroba zásobníků pro skladování LPG – www.vpsr.cz)
Andrea Pfeiferová, Pardubice, IČ 632 31 808 (kadeřnictví)
Kateřina Doležalová Chalupová, Znojmo, IČ 878 08 757
(výroba a prodej vína)
Martin Richter, Chrudim, IČ: 635 77 933 (pokrývačské práce
– www.strechy-richter.cz)
Martin Slavík, Úhřetice, IČ 682 63 155 (zámečnictví a nástrojařství)
František Musílek MADEO, Přelouč, IČ 145 13 412 (elektroinstalace,
zabezpečení majetku a osob)
Ing. Vlastislav Růžička, Sobětuchy, IČ 652 05 987 (autobazar a servis
vozů zn. Škoda – www.autobazarruzicka.sluzby.cz)

Oblast Svitavy
EVT STAVBY s.r.o., Svitavy, IČ 252 60 766 (provádění staveb
se zaměřením na výstavbu inženýrských sítí – vodovody,
kanalizace a čistírny odpadních vod – www.evtstavby.cz)
Petr Cacek, Praha 1, provozovna Polička, IČ 097 07 352
(provoz cestovní agentury – www.kotour.cz)

