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Slovo předsedy 
Vážení členové krajské hospodářské komory, podnikatelé, dámy a pánové, opět vás oslovuji 
z pozice předsedy představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje (dále 
jen KHK Pk).
Ještě jsme se nestačili pořádně nadechnout po ustupující pandemii covidu a máme tady 
kupu dalších komplikací pro podnikatele. Nové problémy vznikají v souvislosti s válečným 
konfliktem na Ukrajině, rostoucí inflací a zdražováním vstupních cen materiálu a energií, 
které naše firmy i živnostníci potřebují pro svoji činnost. I přes to všechno se Vám snažíme 
Vaše podnikání alespoň trochu ulehčit, v rámci možností, které máme. Většinu z nás trápí 
nedostatek pracovní síly. Proto jsme společně s hejtmanem Pardubického kraje Martinem 
Netolickým a ředitelem Krajské pobočky úřadu práce Petrem Klimplem vytvořili nabíd-
ku práce (https://robota.pardubickýkraj.cz/) pro ukrajinské uprchlíky. Na tomto webu je  
v současné době nabídka cca 2200 pracovních míst v ukrajinštině a je hodně využíván ukra-
jinskou komunitou díky pomoci pátera Mariana Kuryla, který tuto informaci rozšířil mezi 
Ukrajince.
Snaha našich firem pomoct ukrajinským uprchlíkům je veliká. Každý, kdo zaměstnává ukra-
jinské pracovníky, pomáhá individuálně jejich rodinám, které v obavě o svůj život za nimi 
přijely. Byli jsme také požádáni městem Pardubice o pomoc s dovybavením 50 bytů pro 
běžence z Ukrajiny. 16 firem v průběhu jednoho týdne darovalo celkem půl milionu korun, 
za které se vybavení zakoupilo. Tímto všem velmi děkuji za projevenou solidaritu.
K tomuto tématu ještě připomínám, že naše komora má pořád dost finančních prostředků, 
které vám opakovaně nabízíme na vzdělávání Vás, nebo Vašich zaměstnanců. Tyto 
prostředky jsou určeny výhradně pouze pro členy KHK Pk. Zajistíme a uhradíme Vám např. 
kurzy češtiny pro Vaše nové zaměstnance z Ukrajiny, vzdělávání pro IT specialisty, kurzy 
anglického nebo jiného jazyka ....
Na přelomu roku jsme společně s vedením Pardubického kraje podepsali memorandum  
o vytvoření legislativního rámce, který by vyřešil úhradu předražených výrobních vstupů ve 
firmách. Tento náš požadavek podpořila i HK ČR a předložila ho vládě. Vedení kraje požada-
vek směřovalo i na Ministerstvo pro místní rozvoj. Jednání probíhají a na jejich výsledek 
čekáme.
I v minulém období, jsme pro podnikatele organizovali akce, kde se můžeme potkat  
a vyměnit si zkušenosti. V prosinci to bylo setkání podnikatelů v budově konzervatoře Pardu-
bice, v únoru zas setkání exportérů a importérů Pardubického kraje v prostorách terminálu 
Jana Kašpara na letišti v Pardubicích. Cílem tohoto setkání je také snaha i nadále pomáhat 
společnosti EBA a.s. s rozvojem leteckých služeb se zaměřením na kargo, což by do bu-
doucna mohlo vytvářet výhodu pro naše výrobce, kteří exportují nebo importují. 18. ledna 
opět proběhlo pracovní setkání k dopravě Pardubického kraje, o které bývá pravidelně velký 
zájem i kvůli erudovanosti přednášejících. Scházíme se k tématům jako je rozvoj dopra-
vy v našem kraji, příprava nových dopravních staveb, chystané opravy komunikací, mostů  
a ostatních staveb dopravní obslužnosti. I nadále se snažíme připravit firmy společně  
s komorou dotačních poradců formou poraden i praktických ukázek techniky na čerpání 
dotačních titulů směrem ke Green Dealu. Teoretické části i praktické ukázky, co bude možné 
z dotací pořídit, se v únoru a březnu zúčastnilo přes 30 zástupců firem.
Naše komora má zájem pomáhat i začínajícím podnikatelům. K tomuto účelu byl před lety 
založen Pardubický podnikatelský inkubátor P‑PINK. Chceme se více zapojit do jeho fun-
gování i organizační struktury. Vidíme zde i možnost propojení a využití vznikajících poly-
technických dílen v bývalých Gočárových mlýnech, které budou otevřeny v září 2023. Proto 
se už teď s předstihem na Vás obracím se žádostí o pomoc při hledání nových projektů  
a témat, na kterých by se mohli podílet žáci a studenti středních, ale i vysokých škol. Uvítám 
i informaci o firmách z celého kraje, které by se chtěly na tomto projektu podílet.
Nejen prací jsme živi a velmi mne proto potěšila přehlídka ZUŠ ve Fabrice Svitavy. Tuto akci 
excelentně zorganizovali členové v okrese Svitavy. Ve tříhodinovém programu předvedly 
své umění i dovednosti děti ze všech pěti základních uměleckých škol okresu Svitavy. A bylo 
opravdu na co se dívat.
I nadále máme problém s velkým množstvím informací, které Vám zasíláme emailovou 
poštou, kdy tyto maily mnohdy končí nepřečteny v koši. I proto jsem zřídil na FB profil 
Předseda Krajské hospodářské komory Pardubického kraje, kde jsou již informace a akce, 
které vás zajímají, vytříděné se zaměřením na náš region. Čtenost těchto příspěvků v řádech 
stovek odběratelů mne mile překvapila a všem děkuji za zpětnou vazbu.  V posílení aktivity 
na sociálních sítích budeme nově pokračovat ještě víc a systémově.
Těším se na setkání s vámi na akcích, které pro Vás připravujeme. 30. května se v Sukově síni 
Domu hudby v Pardubicích uskuteční odložený Tříkrálový koncert. 31. května to pak bude 
další seminář k realizaci fotovoltaických elektráren ve firmách.
A v létě můžeme probrat současné nástrahy podnikání na setkání podnikatelů v loži naší 
hospodářské komory při 3. kvalifikaci Velké Pardubické steeplechase.

O všech našich aktivitách Vás budeme pochopitelně včas informovat.
Přeji vám hezké a pohodové léto.

Jozef Koprivňanský
Předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje



Informace z Okresu Pardubice

Nejzajímavější dotace 2022
Ve středu 23. února jsme spolu s Komorou dotačních poradců 
uspořádali úspěšnou konferenci na téma „Nezajímavější dotace 2022“. 
Podnikatelé se mimo jiné dozvěděli, jaké dotační možnosti startují  
v tomto roce, jak mohou za pomocí dotací snížit náklady na energie, 
jak mohou digitalizovat výrobu či provoz, a jak probíhá instalace FVE 
v praxi. Dále byly přednášejícími přiblíženy jednotlivé dotační tituly 
 z Národního plánu obnovy a z dalších Operačních programů. Úspěšná 
akce byla završena dotazy jednotlivých účastníků na konkrétní využití 
dotací v jejich firmách, kdy se jim dostalo odpovědí a nabídky indi-

viduální konzultace. Vzhledem k velkému zájmu o akci budeme kon-
ferenci na podzim opakovat pro ty členy, na které se kvůli kapacitě 
historického sálu pardubické radnice tentokrát nedostalo. 
Druhou, praktickou částí bylo setkání v areálu firmy JMP‑Stavební 
stroje s.r.o., kde si mohli návštěvníci prohlédnout rozmanité stavební 
stroje a na místě prokonzultovat případné dotační možnosti na jejich 
pořízení. 

Za podpory členů Krajské hospodářské komory Pardubického kraje 
poskytly univerzitní koleje ubytování prvním 80 válečným uprchlíkům
z Ukrajiny
2. 5. 2022 otevřely Pardubice nouzové ubytování na nevyužívaných 
kolejích Univerzity Pardubice. Koleje bude město po dohodě s uni-
verzitou používat do konce tohoto roku. 
„Podařilo se nám využít budovu na Stavařově, kterou kromě několika 
administrativních místností univerzita nevyužívala, a zprovoznit ji pro 
účely nouzového ubytování tak, jak to definovala vláda. Samozřejmě 
se nejedná o definitivní ubytování pro uprchlíky, ale mělo by jít  
o ubytování krátkodobé, přechodné. Pro nás bude nejdůležitější první 
měsíc provozu, kdy uvidíme, jak bude tato nouzová forma ubytová-
ní fungovat,“ uvedl primátor města Pardubic Martin Charvát. Pojem 
„nouzové“ podle vládního objednání znamená, že nově příchozí mají 
zcela pokryté základní potřeby. Mají tedy možnost si uvařit, umýt 
se, přespat. Není možné zajistit komfortní bydlení. Součástí objektu 
je studijní zázemí a herny pro děti, administrativní místnost, sklady  
a prádelna. V objektu bude také nepřetržitá recepční služba i ostraha.
O vybavení bytů se postaral největší partner projektu Krajská 
hospodářská komora Pardubického kraje. „Město nás požáda-
lo o pomoc při materiálovém vybavení 50 garsoniér na ubytovně 
na Stavařově. Naše komora oslovila firmy, které jsou členy Krajské 
hospodářské komory Pardubického kraje, zda by se mohly zapojit  
a pomoci. Ochota ze strany firem byla velká ‑ celkem 16 firem nám 
darovalo zhruba půl milionu korun, za které se jsme pořídili veške-
ré vybavení bytů jako ledničky, rychlovarné konvice, fény,“ uvedl 
předseda Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Jozef 
Koprivňanský. Zároveň firmy přispěly na nákup nejnutnějšího zboží, 
jako jsou hygienické prostředky a potraviny, které se vydávají na 

Magistrátu u divadla v Jindřišské ulici. „Druhým velkým partnerem 
města jsou jeho obyvatelé, kterým opětovně děkuji. Kromě těch, kteří 
uprchlíky ubytovávají, jsou stále desítky lidí, kteří naše sběrné mís-
to zásobují základními potravinami a drogerií na základě výzev na 
našich webových stránkách a facebooku,“ doplnil primátor Charvát.

Děkujeme všem firmám, které se zapojily:
• PRODIN, a.s.
• ALEŠ SLEZÁK FAS s.r.o.
• KVIS, a.s.
• CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o.
• CHLÁDEK A TINTĚRA, PARDUBICE a.s.
• STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
• MARHOLD, a.s.
• ENTERIA, a.s.
• BAUSET CZ, a.s.
• SBF spol. s r.o.
• RECOSA PARDUBICE s.r.o.
• STAVITELSTVÍ ROMAN KVAPIL s.r.o.
• INSTAL HANOUSEK s.r.o.
• TIMRA s.r.o.
• DM STAVBY CZ s.r.o
• AGROSTAV PARDUBICE a.s.



Ceny stavebních materiálů rostou. Kraj a hospodářská komora chtějí  
po státu jednoznačný návrh řešení ve vztahu k veřejným zakázkám
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a předseda Kraj-
ské hospodářské komory Pardubického kraje Jozef Koprivňanský 
podepsali dne 4. 1. 2022 memorandum o spolupráci při prosa-

zování jednoznačných pravidel pro zadávání veřejných zakázek, 
a to zejména ve vazbě na současnou situaci na stavebním trhu. 
Signatáři se shodli, že je třeba urychleně zahájit odbornou dis-

kusi nejlépe vytvořením pracovní skupiny při Ministerstvu pro 
místní rozvoj, s tím, aby navržené legislativní řešení bylo výsled-

kem koncensu nejen ústředních správních úřadů, ale též Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže a případně také zástupců 
soudcovské unie.

„Vzhledem k podstatnému nárůstu cen některých vybraných sta-
vebních materiálů z důvodu je-
jich nedostatku na trhu je nutné 
zahájit vážnou debatu s Minis-
terstvem pro místní rozvoj, Mi-
nisterstvem průmyslu a obchodu, 
ale také s evropskými institucemi. 
Veřejní zadavatelé se v tuto chví-
li dostávají pod tlak dodavatelů, 
kteří již avizují, že pokud by ceny 
některých položek nadále rostly, 
bude velmi obtížné dostát smluv-
ním závazkům, a to především 
v rámci pozemních staveb,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický.

Úřad na ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem 
pro místní rozvoj vydali společné stanovisko, v němž jsou roze-
bírány možnosti, jak na situaci na trhu stavebních výrobků rea-
govat zejména při zadávání nových veřejných zakázek. Stano-
visko současně uvádí i varianty, jak lze situaci řešit v již zadaných 
veřejných zakázkách. Ze stanoviska však vyplývá, že není povin-
ností zadavatelů navyšovat sjednané ceny, stejně tak je na zada-
vatelích a jejich finančních možnostech, jakým způsobem budou 
proměnlivou situaci s cenami stavebních materiálů zohledňovat  
v běžících veřejných zakázkách.

Na konci října se proto uskutečnilo jednání zástupců Pardubické-
ho kraje s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. 

„Shodujeme se, že je nezbytné 
tuto situaci řešit legislativně, pro-
tože v mnoha případech vnější 
okolnosti neumožňují vycházet  
z podmínek stanovených při za-
dání veřejné zakázky. Není však 
možné hledat řešení jen na úrovni 
kraje, ale je nezbytné, aby vše bylo 
řešeno jasně a přehledně na úrov-
ni vlády, jednotlivých ministerstev, 
ale také na unijní úrovni, protože 
celá řada projektů je spolufinan-
cována z fondů Evropské unie,“ 
řekl hejtman Martin Netolický.



II. setkání významných exportérů a importérů Pardubického  
a Královehradeckého kraje
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci se 
společností East Bohemian Airport a.s. a Leteckými službami Hra-
dec Králové a.s. uspořádala 1. února 2022 již 2. setkání významných 
exportérů a importérů Pardubického a Královehradeckého kraje.

Setkání se opět konalo v terminálu Jana Kašpara na letišti v Pardubi-
cích. Na konferenci byli pozváni zástupci Pardubického a Královeh-
radeckého kraje, města Pardubic a Hradce Králové, zástupci minis-
terstva dopravy, Řízení letového provozu (ŘLP), Hospodářské komory 
ČR (HK ČR) a zejména zástupci exportních a importních společností 
regionu.

Mezi významnými hosty vystoupil například viceprezident 
Hospodářské komory ČR Radek Jakubský na téma plánovaných 
zahraničních misí HK ČR pro podnikatele v roce 2022 a bývalý 
předseda vlády ČR a expert na energetiku Mirek Topolánek na téma 
důsledků současné energetické krize a nových trendů v oblasti ener-
getiky.

V panelové diskuzi poté odpovídali na dotazy účastníků odborníci 
z ŘLP, Ministerstva dopravy i ředitelé letišť v Pardubicích a Hradci 
Králové týkající se nejen osobní a nákladní dopravy letišť v regionu.

Tradiční setkání podnikatelů Pardubického kraje 
Po roční přestávce se v úterý 9. listopadu 2021 uskutečnilo „Tradiční 
setkání podnikatelů Pardubického kraje“ tentokrát v zrekonstruované 
Sukově síni Domu hudby, na jejíž rekonstrukci se mimo jiné podíleli 
i členové naší krajské hospodářské komory. Přítomné hosty a podni-
katelé přivítal předseda představenstva Krajské hospodářské komory 
Pardubického kraje pan Jozef Koprivňanský a také hejtman Pardu-
bického kraje pan Martin Netolický. Na setkání vystoupil hudební 

soubor CORVUS QUARTET, místopředseda představenstva za okres 
Svitavy pan Otakar Klepárník představil pohled na roly firmy v lokál-
ním společenství, ředitelka Koalice nevládek Pardubického kraje paní 
Jana Machová se svými kolegyněmi a senátorkou paní Miluší Hors-
kou představily projekty, které bylo možné během večera podpořit. 
Na závěr formální části večera seznámil ředitel Komorní filharmonie 
Pardubice pan Pavel Svoboda přítomné s budoucností a vizemi to-
hoto orchestru. 



Seminář – příležitosti pro české firmy v Rumunsku a Bulharsku
Po téměř dvou letech covidových restrikcí se ve čtvrtek 28. 4. 2022 
v Pardubicích uskutečnil seminář o příležitostech pro české firmy 
v Rumunsku a Bulharsku. Seminář uspořádala Krajská hospodářská 
komora Pardubického kraje ve spolupráci s Odborem ekonomické 
diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR. Na semináři vystou-
pil pan Rudolf Opatřil, ekonomický diplomat Velvyslanectví České 
republiky v Bukurešti, pan Petr Vávra, vedoucí politického a eko-
nomického úseku Zastupitelského úřadu v Sofii a pan Tomáš Píša, 
zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy Ministerstva 
zahraničních věcí ČR. Zástupci firem byli informováni o možnos-
tech spolupráce při exportu do Rumunska a Bulharska včetně zís-
kání možných kontaktů na potenciální obchodní partnery v těchto 
destinacích ve svém oboru.

Naše společnost se od roku 2012 zabývá poradenstvím v oblas-
ti finančního a krizového řízení, je partnerem při daňové optimal-
izaci podniků a také nabízí služby v oblasti daní, auditu, účetnictví  
a personalistiky. Naším hlavním cílem je poskytnout komplexní služby 
českým podnikatelům a společnostem, a to nejen v České republice, 
ale také v zahraničí při rozšiřování činnosti nebo budování poboček 
po celé EU. Umíme nejen zakládat firmy po celém světě, ale též 
pomůžeme připravit váš produkt nebo službu pro vstup na zahraniční 
trh. Provedeme vás procesem likvidace, vypracujeme analýzu pod-
niku při případné akvizici. Nabízíme personální audity a navrhneme 
restrukturalizaci podniku, nastavíme procesy manažerského vedení 
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 i účetní systém včetně personálního obsazení. Máme silný tým, který 
nabízí podporu v oblasti financí, ekonomiky, ale také práva nebo  
odborných posudků. V současné době se také zaměřujeme na pomoc 
českým podnikům, které zasáhla pandemie Covid – 19, tedy s opti-
malizací nákladů, finančním plánováním, nastavování automatických 
procesů a digitalizace firem, administrativní procesy kolem dotací  
a také přípravy společností na fúze nebo pro vstupy investorů. Jsme 
silným partnerem, který pomáhá českým firmám v jejich cestě za 
úspěšným podnikáním. Rádi vás přivítáme v portfoliu našich klientů. 
Kontaktujte nás přes webové stránky www.pax‑consulting.cz nebo 
přes email: info@pax‑consulting.cz

Kontakty:
PAX Management Consulting a.s.
Václavské nám. 819/43, Praha 1
Email: info@pax‑consulting.cz
Tel.: +420 / 721 154 856



Na závěr večera jako hosté vystoupili František Černý a Karel Holas  
z Čechomoru a jejich bezprostřední vystoupení přijalo publikum  
s velkým uznáním.
Tito vynikající hudebníci určitě budou inspirací i pro mladé umělce, 
kteří se večera měli možnost zúčastnit.
Děkujeme tímto všem, kteří tento večer podpořili sponzorsky. Bez 
jejich podpory by se nedala akce zrealizovat. Část sponzorských 
příspěvků půjde na podporu ZUŠ v regionu. 
Věříme, že tento projekt na podporu ZUŠ v regionu má smysl a snad 
i budoucnost.

Akci organizovali:
Věra Kaderková, Milena Šnajdrová, Ota Klepárník, Jan Kolčava

Po viru ve víru hudby...

Informace z Okresu Svitavy

tak zněl název kulturně společenského večera, který připravili členové 
Krajské hospodářské komory oblasti Svitavy ve spolupráci s regionál-
ním klubem Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek ve 
Svitavách a kterým jsme chtěli přispět k nastartování post covidového 
období.
Základní myšlenkou naší oblasti je dlouhodobá podpora života  
a podnikání v regionu a v tomto duchu i výchova naší mladé gene-
race. 
Hlavní náplní kulturního večera byla vystoupení žáků ZUŠ z Bystrého, 
Jevíčka, Litomyšle, Moravské Třebové, Svitav a Poličky. 
Vyučující se svými žáky pro 
nás připravili program, nad 
jehož vynikající úrovní jsme 
žasli.
To jen potvrzuje myšlen-
ku, že mládí musí dostávat 
příležitost ukázat svoje kva-
lity.
Nelze vyjmenovat všechny 
účinkující, ale je třeba říct, 
že ať již šlo o tanec, hru na 
hudební nástroje nebo zpěv, 
viděli jsme až profesionální 
vystoupení. 
Večerem nás provázel vyni-
kající moderátor televizních 
dětských pořadů Jan Adámek. 



A jak to dopadlo?
Všichni žáci se vrhli do plnění úkolů s obrovským nadšením, poznali 
své vrstevníky a ověřili si znalosti i dovednosti. Navíc si společně se 
svými učiteli a zástupci spolupracujících firem užili báječný inspira-
tivní den.
Po 3 hodinách bylo jasné, že Pardubický kraj opět nastavil laťku 
dalším krajům velmi vysoko. Všechny 4 týmy postavily funkční mo-
dely tepelné elektrárny pohánějící soustruh, navíc 2 soutěžní týmy 
zvládly montáž soutěžního modelu v bezchybné kvalitě, což je za 6 let 
konání soutěže zatím nejlepší výkon na úrovni krajských kol.
Vítězem a finalistou 6. ročníku se nakonec stal tým OEZ s.r.o., 
Průmyslová střední škola Letohrad a Základní škola Komenského, 
Letohrad, který bude Pardubický kraj reprezentovat 28. 6. na 6. ná-
rodním kole v Praze. Celorepublikové kolo zajišťuje Hospodářská 
komora České republiky s cílem podpořit zájem mládeže o techni-
cké a řemeslné obory, zkvalitňování polytechnické výuky na ZŠ i SŠ  
a přípravu mládeže pro profese Průmyslu. Velký dík patří všem zapo-
jeným základním, středním školám i zaměstnavatelům. Atmosféra na 
akci byla skvělá a všichni „T‑PROFÍCI“ si společný den užili. 

Za realizátora:
Ing. Světlana Barešová, 

KHK Pk okresní kancelář Ústí nad Orlicí a Svitavy

Informace z Okresu Orlicko

Talenty pro firmy T-PROFI
Na začátku února se v Kulturním domě Ústí nad Orlicí konal tradiční 
již 6. ročník krajského kola odborné metodické soutěže Talenty 
pro firmy T-PROFI. Zástupci čtyř strojírenských společností vytvořili 
soutěžní týmy s žáky středních a základních škol. Cíl? V daném 
časovém limitu sestavit společně funkční model tepelné elektrárny 
pohánějící model soustruhu, s využitím polytechnické stavebnice 
Merkur, ovládaný elektronickou jednotkou Arduino.
Akci Talenty pro firmy T‑PROFI 2021 zaštítila krajská Hospodářská ko-
mora v čele s paní ředitelkou Evou Malinovou a radním Pardubického 
kraje panem Josefem Kozlem.
Podpořili ji zaměstnavatelé z Orlicka, Pardubicka a Chrudimska, kteří 
s sebou přivezli také soutěžní týmy ze spolupracující střední odborné 
školy, případně i místní základní školy. Za okres Ústí nad Orlicí to 
byla firma Bűhler CZ Žamberk, Střední škola gastronomická a tech-
nická Žamberk a ZŠ Výprachtice. Dále pak OEZ s.r.o. Letohrad, PSŠ 
Letohrad a ZŠ Letohrad. Za okres Pardubice to byla firma Era a.s., 
SPŠE a VOŠ Pardubice a ZŠ Pardubice – Polabiny 1. Za okres Chru-
dim se zúčastnila firma Kovolis Hedvíkov a.s., SOŠ a SOU technické 
Třemošnice a ZŠ Třemošnice. 
Koncept soutěže připravuje již tradičně HK ČR s cílem, podpořit prak-
tickou část odborného vzdělávání. Model letošních krajských kol 
připravil ing. Boris Šraut z ČVUT ve spolupráci s partnerem celého 
ročníku, společností ČEPS.  

Realizace projektu Další vzdělávání zaměstnanců členů Krajské   
hospodářské komory Pardubického kraje stále pokračuje

Členské firmy Krajské hospodářské komory Pardubického kraje mo-
hou zcela zdarma vzdělávat své zaměstnance v oblasti měkkých do-
vedností, IT a cizích jazyků. Z dosavadní zkušenosti z realizace pro-
jektu víme, že projekt je vhodný pro výrobní i stavební firmy, pro 
obchodní společnosti, zdravotnická zařízení, bankovní společnosti, 
OSVČ a další. 
Nyní, více než rok po zahájení realizace projektu, se již můžeme poch-
lubit řadou dokončených či běžících vzdělávacích aktivit. Jako příklad 
uveďme proběhlé vzdělávání ve společnosti Autoneum CZ s.r.o.  
v oblasti soft skills, kurzy angličtiny ve společnosti Kovaz s.r.o. či kurzy 
IT dovedností ve společnosti Solight Holding, s.r.o.
V projektu před sebou máme ještě rok realizace, a proto neváhejte 
využít naší nabídky a kontaktujte nás ohledně zapojení do projektu 
co nejdříve. Více na www.khkpce.cz



Představujeme nové členy:

Okres Pardubice 

Ekogreen, s.r.o., Pardubice, IČ 252 79 211 (koupací jezírka a biobazény, 
zahrady, parky, zeleň firemních areálů, závlahové systémy –
www.ekogreen.cz)

MediTox s.r.o., Konárovice (okr. Kolín), IČ 259 26 713 (výzkum a vývoj  
v oblasti přírodních věd – www.meditox.eu)

Kedeira s.r.o., Pardubice,IČ 242 18 464 (externí správa vozového parku 
a nemovitostí, Fleet a Facility management – www.kedeira.cz)

STAVIREZEK s.r.o., Nové Město nad Metují, IČ 048 68 081 (výstavba 
bytových a nebytových budov, železobetonové monolitické 
konstrukce – www.stavirezek.cz)

KOVACH STAVBUD s.r.o., Praha 1, IČ 076 54 791, (stavební práce, 
železobetonové monolitické konstrukce pozemních staveb)

OPIRSTAV INVEST s.r.o., Praha 5, IČ 077 82 888 (stavební práce, 
železobetonové monolitické konstrukce pozemních staveb, 
bourací práce)

PRODAPA s.r.o., Pardubice IČ 275 16 971, (nákup a prodej autodílů – 
www.pdpa.cz) 

CoffeecoCZ s.r.o., Pardubice, IČ 096 90 531 (dovoz a prodej pražené 
kávy, prodej a pronájem kávovarů, včetně servisu, prodej 
doplňkového sortimentu) – přechod z FO Pavel Kožíšek, 
Pardubice

SolightHolding s.r.o., Praha 4, IČ 283 20 573 (velkoobchod 
a maloobchod produktů v oblasti elektro a osvětlení  
– www.solight.cz)

PTM Invest holding a.s., Hradec Králové, IČ 063 67 739 (stavebnic- 
 tví, výstavba halových objektů, development – www.ptmas.cz)
CFIGSE, Pardubice, IČ 291 38 680 (Finanční a investiční skupina 

– poskytování úvěrů, realitní činnost, investice do umění  
a pořádání aukcí, odkup a inkaso pohledávek www.cfigse.com)

Lucie Višňáková, Sezemice – Počaply, IČ 754 58 233 (lektorka kurzů 
grafiky – www.visnakova.com)

Petr Tomášek, Pardubice, IČ 627 13 124 (velkoobchod, maloobchod  
a zprostředkování v oboru zbraní, střeliva, nožů, provozování 
střelnice, výuka a výcvik ve střelbě – www.petr-tomasek.cz) 

 Okres Chrudim  

ANTIK Telecom CZ s.r.o., Chrudim,IČ 248 23 341 (TV operátor, mobilní 
a TV aplikace – www.antitv.cz)

CityZen s.r.o., Chrudim, IČ 074 20 366 (výroba a prodej unikátních triček 
a dalšího textilu – www.cityzenwear.cz) 

Mgr. Zdeněk Štengl, Rváčov, IČ 736 53 853 (konzultace v oblasti 
implementace fotovoltaických systémů, ubytovací služby)

Okres Orlicko 

První vzájemná společnost, s.r.o., Česká Třebová, IČ 083 78 118 
(finanční poradenství, realitní služby, vzdělávání, správa  
a pronájem bytových a nebytových prostor, organizování 
kulturních a společenských akcí – www.prvni-vzajemna.cz) 

Oblast Svitavy 

Futuru s.r.o., Litomyšl, IČ 140 82 136 (konzultace fotovoltaických 
systémů a výstavba fotovoltaických elektráren na klíč  
– www.futuru.cz) 

HZH s.r.o., Litomyšl, IČ 620 27 140 (pronájem nemovitosti – hotelu  
k podnikání) – přechod ze společnosti Hotel Zlatá Hvězda s.r.o.

V prvním čtvrtletí roku 2022 se mezi členy Krajské hospodářské komory Pardubického kraje 

 zařadila společnost CityZen s.r.o., která zvítězila v letošním ročníku EY PODNIKATEL ROKU.

GRATULUJEME!

 Tričko, které nezklame
Jsme chrudimská značka, která šije bavlněné oblečení s unikátní-
mi vlastnostmi. Díky naší patentované technologii CityZen® na 
něm není na něm vidět pot, odolá špíně a pomáhá snížit tělesný 
zápach. 
Nepotřebujeme k tomu žádnou syntetickou membránu. Oblečení 
šijeme z bavlny té nejvyšší kvality, je příjemné na omak a pro-
dyšné.Náš materiál pot vsákne a rozprostře ho do velké plochy. 
Díky tomu pak materiál rychleji schne a tričko tolik nestudí. Ale 
hlavně, nikdy vás nenechá na holičkách.
Začínali jsme se třemi pánskými tričky, dnes šijeme několik variant 
dámských triček, pánské i dámské polokošile, pánské business 
košile, antibakteriální pánské boxerky, dámské kalhotky a nevi-
ditelná trička pod košili a stále přicházíme s novým oblečením. 
Věříme, že to, co děláme, má smysl. Nechceme vozit kontejnery 
levného oblečení z Asie, když si ho můžeme šít sami, a tím se také 
řídíme. Oblečení CityZen® vzniká od první nitky v České republi-
ce a na Slovensku.



PARTNEŘI MÁJOVÉHO KONCERTU 2022
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