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Slovo předsedy 
Vážení čtenáři Zpravodaje Krajské hospodářské komory Pardubického kraje,

přeskočím tentokrát výčet problémů a komplikací, které přináší současná si-
tuace a které musí naši podnikatelé, firmy i živnostníci řešit. Tady je každá rada  
a pomoc dobrá. Ale hospodářská komora žel není všemocná. I přes to třeba naj-
dete inspiraci nebo přímo návod, jak pomoct své firmě v některém z odborných 
článků tohoto Zpravodaje. 

Soustředím se v úvodním slově spíše na pozitivní věci, které nás v příštích 
měsících čekají a o kterých se také dočtete na dalších stránkách. Stále je vyp-
sáno poměrně velké množství dotačních titulů pro firmy i živnostníky. Snažíme 
se vám pomoct zorientovat se v nich a také umíme pomoct s jejich čerpáním. 
I proto jsme 3. listopadu 2022 zorganizovali společně s Komorou dotačních 
poradců pracovní konferenci k těmto tématům.

Abyste získali ze škol žáky na praxi, organizujeme v enteria aréně v Pardubi-
cích již čtvrtý ročník přehlídky středních škol a zaměstnavatelů s názvem HIT-
PARÁDA škol a zaměstnavatelů Parádního kraje. Pozvánku s datem konání 25. 
listopadu již obdrželi všichni členové naší komory. A 22. listopadu 2022 se těším 
na tradiční setkání podnikatelů – tentokrát se potkáme na zámku v Pardubi-
cích, kde Vám mimo jiné chceme představit novou expozici o historickém rodu 
Pernštejnů.

Hned po novém roce se budeme moct potkat 5. ledna 2023 na Tříkrálovém kon-
certu v Sukově síni pardubického Domu hudby. 9. února 2023 pak proběhne 
již tradiční setkání významných exportérů a importérů Pardubického a Králo-
véhradeckého kraje, jako obvykle v novém terminálu Jana Kašpara na letišti  
v Pardubicích. A abych nezapomněl, 20. ledna 2023 se společně podíváme na 
hokejové derby Pardubic a Hradce Králové.

Na závěr Vás všechny prosím, abyste věnovali pozornost emailové poště, aby 
se Vám nestalo, že některou z námi organizovaných akcí přehlédněte. Pokud 
někdo nechce dostávat všechny informace, ale jenom pozvánky na zahraniční 
mise, nebo třeba jenom na akce organizované v Pardubickém kraji, obraťte se 
prosím na vedoucí Vaší okresní kanceláře, která Vám nastaví poštu tak, jak si 
přejete.

 
 
Jozef Koprivňanský, MBA 
Předseda představenstva 
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje 
náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice 
E-mail: predseda@khkpce.cz  



Jak snížit energetickou náročnost ve firmě? Pomohou obecně známá 
pravidla i zkušený auditor

Hledáním odpovědi na otázku, jak se chovat v době energetické 
krize se zabývá celý mediální prostor. Ještě před několika lety 
byla současná situace s energií nepředstavitelná.
Skokové a několikanásobné zvýšení ceny hlavních energonositelů, tj. 
elektřiny a zemního plynu, se navíc promítlo i do cen ostatních surovin 
a výrobků. Nejhůře jsou na tom malé, ryze české firmy s několika de-
sítkami zaměstnanců, ve kterých hraje spotřeba energie významnější 
roli. Namátkou to jsou pekárny, jatka, mlékárny, sklárny. Peníze za 
energie jim berou prostředky na pořízení nových sofistikovanějších 
zařízení. Ale i když už je mají, zvýšení cen energií jen tak drastické, 
že je nelze zcela promítnout do ceny výrobku, aby zůstal prodejný. 

Jak tuto situaci překonat?
První věc, co každého napadne, je více šetřit. Kromě obecně známých 
opatření mají konkrétní firmy možnost sáhnout po zdroji informací 
o svém energetickém hospodářství a tím je energetický audit. Podle 
zákona č. 406/2000 Sb. (Zákon o hospodaření energií) vznikla povin-
nost zajistit si jej pro firmy s více než 250 zaměstnanci, nebo obratem 
nad 1,3 mld. Kč, nebo spotřebou energie nad 5 tisíc MWh.

Auditor odhalí nedostatky
Pokud se chcete pojistit proti tzv. provozní slepotě, je vhodné, aby 
zadavatel auditu využil i pomoci zkušeného týmu specialistů. Zkušený 
auditor, který prošel desítkami podobných provozů, odhalí hned 
při první návštěvě pár věcí, které je možno vylepšit a tak se hned 
jeho první návštěva ve firmě zaplatí. Nic nebrání tomu, aby si i ti, 
kteří nemají přímou povinnost ze zákona, nechali energetický audit 
zpracovat. Energetický audit vždy vychází ze skutečných spotřeb 
energie naměřených fakturačními měřidly, tudíž i doporučená 
opatření představují reálné úspory toho konkrétního energetického 
hospodářství. Podle velikosti a složitosti energetického hospodářství 
je nutno počítat s částkou minimálně několika desítek tisíc Kč.

Pořiďte si měřidla
Dobrým výchozím počinem je mít ve svém energetickém hospodářství 
kromě fakturačních měřidel spotřebované energie instalována i po-
družná měření pro jednotlivé objekty a účely. To znamená pro vytápění, 
přípravu teplé vody, chlazení, osvětlení, spotřebiče a technologii. 
Například vodoměr před centrálním zásobníkovým ohřívačem teplé 

vody a kalorimetr na topné větvi pro ohřívač, popřípadě elektroměr 
na elektrické přípojce pro topnou spirálu na léto. Pokud je systém 
rozlehlý, překvapí nás nejspíš nadměrné množství energie potřebné 
pro ohřátí 1 m3 vody, zásluhou cirkulačního potrubí teplé vody. A tak 
podle místních poměrů bude buďto stačit časové omezení cirkulace, 
nebo pořízení lokálního ohřevu.

Zateplujte, pozor ale na zákony
Pokud bude zateplení obálky budovy probíhat na více než 25 % její 
plochy, jedná se podle Zákona o hospodaření energií o větší změnu 
dokončené budovy a již nelze libovolně volit tloušťky zateplení, 
protože budova po zateplení musí splňovat požadavky na energe-
tickou náročnost. Tu je možno posoudit několika způsoby, nejsnazší  
k naplnění je zateplit tak, aby jednotlivé konstrukce splňovaly 
požadavky ČSN 730540 na doporučené hodnoty součinitele prostu-
pu tepla ve W/(m2K).

Vyměňte okna a osvětlení
Výměna oken svým charakterem spadá mezi zateplování. Pokud bu-
dete žádat o podporu z nějakého dotačního programu, tak už je-
nom trojskla. Jednoduchou a často i méně nákladnou investicí je také 
výměna osvětlení, a to využitím světelných zdrojů na bázi LED.

Pořiďte nový zdroj energie
Nebojte se pořídit nový zdroj energie, a to buď se stejným energo-
nositelem s větší účinností, nebo jej zaměňte za jiný s nižší cenou či 
větší jistotou dostupnosti paliva. Dnes je to typicky elektrické tepelné 
čerpadlo za plynový kotel, nebo LPG za zemní plyn, nebo jen starý 
atmosférický kotel na zemní plyn za moderní kondenzační.

Pomůže rekuperace a regenerace 
Rekuperací zpětně získáte teplo např. z odpadního vzduchu při nu-
ceném větrání v rekuperačním výměníku, kde jsou proudy vzduchu 
vzájemně odděleny, nebo pomocí střídavého zahřívání a vychlazová-
ní akumulační hmoty.  

Doplňte kapalinové výměníky
Doplnění vzduchového chlazení o kapalinové výměníky se uplatní 
především u chlazení kompresorů pro výrobu stlačeného vzduchu, 
kdy se nejprve kompresor chladí vodou, která poslouží k přípravě  



Na energetické úspory je možné získat podporu hned z několika  
dotačních titulů

Firmy se čím dál více zaměřují na úspory energií, zajímají se tudíž 
také o obnovitelné zdroje energie a možnost jejich instalace v provo-
zu. Ceny energií vytváří tlak na energeticky úsporná řešení a instalaci 
nových zařízení. Dobrou zprávou je, že projekty je možné podpořit  
z dotačních titulů.

Dotace na zelené investice
Velkou šanci na realizaci projektů energetických úspor nabízí Operační 
program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen 
OP TAK). Výzva „Úspory energie“. Výzva se zaměřuje na „Snížení ener-
getické náročnosti podnikatelských subjektů“ a celkem Ministerstvo 
průmyslu a obchodu jakožto řídící orgán přerozdělí 10 miliard Kč.

Z této výzvy můžete realizovat využívání obnovitelných zdrojů ener-
gie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů), 
dále modernizovat rozvody elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného 
vzduchu, počítá se také s využitím odpadní energie. Prostředky 
můžete získat i n akumulaci všech forem energie nebo efektivnější 
osvětlení. 

Pokud byste chtěli snížit energetickou náročnost budov (zateplení 
budovy, větrání a rekuperace, MaR) či pořídit vegetační střechy, z této 
výzvy to lze realizovat s dotační podporou. 

V neposlední řadě lze čerpat dotaci i na modernizaci výrobních  
a technologických procesů a také na zavádění prvků řízení efektivní-
ho nakládání s energií v budovách.

Pro koho je dotace vhodná?
Pro podniky všech velikostí od malého, přes střední až po velké. Liší 
se míra podpory: 55 % pro malý podnik, 45 % střední podnik a 35 % 
velký podnik, ale navíc v Pardubickém kraji je podpora pro každý typ 
firmy vyšší o 10 % než uvedená. Dotace na jeden projekt je poskyto-
vána minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. 
Počet žádostí na jedno IČ není omezen. 

Co konkrétně je z dotace podporováno?
Podporovány jsou výdaje na dlouhodobý hmotný a nehmotný maje-
tek, na inženýrskou činnost, na energetický posudek*, na projektovou 
dokumentaci* a výdaje na organizaci výběrových řízení* (*podporo-
vány v režimu de minimis).

Povinnost zelené investice
Snižování energetické náročnosti nepřinese firmám jen úsporu, ale 
některým z nich i splnění zákonné povinnosti od roku 2023. Nová 
evropská směrnice CSRD, která se u nás v ČR bude týkat asi stovky 
firem, těm přinese povinnost zveřejňovat informace o svém vztahu 
k životnímu prostředí, sociální oblasti i o řízení firmy. Týkat se to bude 
firem veřejně obchodovatelných s výjimkou mikropodniků a dále 
těch co splní alespoň dva body z následujících tří – minimálně 250 
zaměstnanců a více, hodnota rozvahy společnosti 43 mld. eur a více 
jak 50 mil. eur čistého obratu.

Jak na žádost o dotaci?
V této výzvě můžete podávat žádosti až do konce listopadu 2023, ale 
neznamená to, že byste nad energetickými úsporami měli přemýšlet 
na poslední chvíli. Zde platí, že kdo si zažádá dříve, ten vzhledem 
k průběžnému typu výzvy následně bude mít svou žádost vyřízenou. 
Vzhledem k poměrně složité přípravě dotačního projektu, je vhodné 
najít si kvalitního dotačního poradce, za Komoru dotačních poradců 
Vám rádi poradíme s jeho výběrem z řad našich erudovaných členů. 
Dotační poradce navíc může identifikovat kombinace úsporných 
řešení ve Vašem podniku tak, abyste dosáhli co nejvyšší úspory s co 
nejvýhodnější dotační podporou.

Můžete nás kontaktovat  
na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz,  
rádi zodpovíme Vaše dotazy a poradíme Vám.

teplé (užitkové) vody nebo k vytápění. Podobně kondenzační jednot-
ky kompresorového zařízení pro chladírny a mrazírny.

Kombinujte výrobu tepla a elektřiny
Kogenerace je kombinovanou výroba tepla a elektřiny, nejčastěji 
plynovým spalovacím motorem na zemní plyn, bioplyn i LPG. 
Předpokladem je stabilní potřeba teplé vody po celý rok. Šetří 
především platby za teplo, které by bylo nutno nakoupit nebo vy-
robit jinde.

Modernizujte rozvody
Náhrada dožilých a zaplavovaných kanálových teplovodů za bezka-
nálové či přechod z distribuce páry na horkou vodu přinese menší 
tepelné ztráty. Přechod na kvantitativní regulaci páteřních rozvodů 
s oběhovými regulovatelnými čerpadly na konstantní nebo pro-
porcionální tlak, v předávacích místech náhrada všech čtyřcestných 
regulačních armatur za dvoucestné a odstranění všech termohydrau-
lických rozdělovačů (anuloidů) šetří čerpací práci a umožní využít 
kondenzační techniky.

Změňte technologické procesy
Uvažovali jste o změně technologických procesů? Vyzkoušejte nah-
radit parní energetické hospodářství s centrální výrobou páry v par-
ních plynových kotlích za technologii s přímým spalováním a lokální 
přípravou páry v parních vyvíječích.

Obnovitelné zdroje sníží platby za energie 
Samotné nasazení obnovitelných zdrojů tepla nepřispěje ke snížení 
energetické náročnosti energetického hospodářství, spíše naopak – 
viz solární termický systém s oběhovými čerpadly a tepelnými ztrá-
tami v rozvodech, zato sníží platby za energii, kterou by bylo nut-
no koupit, o energii získanou. Tepelným čerpadlem získáme teplo  
z okolního vzduchu nebo země, fotovoltaikou elektřinu ze slunečního 
záření. Návrh fotovoltaické elektrárny je nutno provést pečlivě, 

svěřit zkušenému projektantovi, aby navrhl její optimální velikost  
a přiměřenou velikost a způsob akumulace. Při kombinaci fotovoltai-
ky s tepelným čerpadlem vzduch ‑ voda volit účinná zapojení. Pouhá 
paralelní funkce vede k tomu, že se účinky míjejí, nebo si konkurují. 
Účinné zapojení například znamená, že se přizpůsobuje výkon tepel-
ného čerpadla výkonu fotovoltaiky a vyrobené teplo se akumuluje  
v nádrži s topnou vodou. Mezi obnovitelné zdroje se řadí i spalování 
biomasy.

Výběrové řízení na dodavatele 
Snížení platby za energii můžeme provést také pomocí výběrového 
řízení na dodavatele. Tato činnost představuje beznákladové opatření. 
Dnešní doba však může přinést skutečnosti, které jsme si dříve ani 
nedokázali představit, totiž, že se do výběrového řízení nepřihlásí 
žádný dodavatel.

Existují další možnosti?
Kromě zmíněných obnovitelných zdrojů by to mohly být tyto další 
technologie: uložiště elektřiny, bioplyn, ORC, vodík, metan z vodí-
ku, modulární reaktory, jaderná fúze. Některé z nich jsou vymyšlené  
a připravené, některé jen zpola připravené, některé mají nádech uto-
pie. To, že je technologie připravená, se pozná podle toho, jestli si 
ji mohu vybrat v nabídce a objednat její dodání. Určitě nejlépe jsou 
na tom obnovitelné zdroje, jsou komerčně nejdéle na trhu, jsou teď  
a tady, zejména fotovoltaika, protože vyrábí elektřinu, která se 
používá úplně všude. Cílem je mimo jiné postupně se zbavit závislosti 
na fosilních zdrojích.

Kontaktujte odborníky
V případě zájmu o energetické poradenství kontaktujte některé 
z energetických konzultačních středisek EKIS, například Energy 
Centre České Budějovice, z.s. (www.eccb.cz). Aktuální seznam 
těchto středisek naleznete zde: www.mpo-efekt.cz/cz/ekis.



Májový koncert v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích 

Již tradiční Tříkrálový koncert plánovaný 
na 6. 1. 2022 byl vzhledem k pandemi-
cké situaci přesunut na „májový termín“  
‑ 30. května 2022 a tedy pro letošní rok 
s názvem „Májový koncert“. Na tomto Má-
jovém koncertě, který se konal v Sukově 
síni Domu hudby v Pardubicích, vystoupi-
lo hudební uskupení CORVUS QUARTET, 
které představilo své netradiční ztvárnění 
skladeb klasické i populární hudby. Dalším 
bodem programu byla amatérská bigbíto-
vá skupina SIMULANTENBANDE, která za 
doprovodu Komorní filharmonie Pardubi-
ce zahrála „starej bigbít 60. let“.

Tato tradiční akce, kterou pořádá Krajská 
hospodářská komora Pardubického kra-
je ve spolupráci s Komorní filharmonií se 
opět vydařila, a tak se těšíme na další již 
23. ročník Tříkrálového koncertu, který je 
plánován na 5. 1. 2023.

Podnikatelé debatovali s kandidáty na pardubickou radnici 

Blížící se volby, ať už krajské, sněmovní nebo komunální, mají  
v Pardubicích posledních osm let jednu tradici. Krajská 
hospodářská komora Pardubického kraje (KHK PK) u ku-
latých stolů debatuje se zástupci kandidujících stran. Co od 
vás můžeme čekat, ptali se i letos podnikatelé a významní 
zaměstnavatelé v regionu budoucích pardubických zastupitelů. 
Své vize představilo šest subjektů (STAN, SPD, SPOLU, Společně 
pro Pardubice, ANO a Žijeme Pardubice) z devíti kandi-
dujících. Témata? Drahé energie, územní plán, parkování  
i městské obvody. 

Pardubickým evergreenem posledních desetiletí je územní 
plán. Zásadní dokument, na který čekají i firmy. „Pro podnikate-
le má největší význam. Závisí na tom spousta činností v souvis-
losti s investiční výstavbou,” uvedl Jozef Koprivňanský, předseda 
představenstva KHK PK. „Jelikož podnikáme 30 let ve stavebnict-
ví a jsme i developeři, tak nás územní plán samozřejmě hodně za-
jímá. Právě ten totiž fakticky vytváří infrastrukturu. Neméně zá-
sadní jsou zdroje. Jako bylo období páry, teď nastalo období boje  
o zdroje. Covid a válka to ještě akcelerovaly,” doplnil člen představenstva 
KHK PK Martin Havelka.

S infrastrukturou úzce souvisí i její financování. Kandidáti se nebrání 
většímu využití takzvaných PPP projektů, tedy podílu soukromých fi-
rem i na veřejné výstavbě. Využít by se mohly především při výstavbě 
parkovacích domů nebo družstevních a sociálních bytů. Často zazní-
valo, že formou PPP projektů by mohly být zrekonstruovány kasárny 
T. G. Masaryka nebo Hůrka. V oblasti dopravy chtějí všechny strany 

řešit především parková-
ní. Uvědomují si, že klíčové 
obchvaty, které uleví provo-
zu ve městě, jsou záležitos-
tí státu. Všichni přítomní 
se shodli také na potřebě 
úzké spolupráce radnice  
a krajské hospodářské ko-
mory. Často zaznívaly výzvy  
k těsnějším kooperaci, 
především při klíčových zá-
ležitostech, jako je třeba 
právě územní plán. 



Krajská hospodářská komora Pardubického kraje uspořádala neformální 
setkání svých členů v rámci III. kvalifikace na 132. Velkou pardubickou 
se Slavia pojišťovnou

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje nabízí svým 

členům nejen služby podporující jejich podnikání, ale i možnost 

neformálních setkání při zajímavých příležitostech. Takovou 

byla i III. kvalifikace na 132. Velkou pardubickou se Slavia 

pojišťovnou, která se uskutečnila 6. 8. 2022. Na pardubickém 

dostihovém závodišti se sešli zástupci téměř 50 členských firem 

a užili si příjemnou atmosféru letního dostihového odpoledne. 

Setkání v tomto trochu netradičním, pro Pardubice však typi-

ckém prostředí zajímavě doplnily skleněné kytice od členské 

společnosti KOULIER.



FASHION DAY PARDUBICE
Tradiční módní večer uspořádala v pátek 9. 9. 2022 pro své členy Kraj-
ská hospodářská komora Pardubického kraje v nádherných prosto-
rách pardubické Machoňovy pasáže. K vidění kromě profesionálních 
modelek byly i začínající dětské tváře. Během večera diváci spatřili 
modely dámských šatů, pánskou módu, luxusní doplňky a nechybělo 
ani představení podzimní módy dětského šatníku. 

Letošní přehlídku zahájila kolekce Amore di Bimbo s luxusní dívčí 
módou (všechny výrobky jsou vyrobeny v České republice). Malé mo-
delky ve věku 4‑10 let mají největší úspěch a tradičně celou akci roz-
proudí. Poté představila svou volnočasovou kolekci paní Jiřina Eldin 
se svou značkou stejného jména (česká oděvní firma s dlouholetou 
tradicí, která si zakládá na české výrobě). Modely byly doplněny o ori-
ginální, ručně zpracované kabelky a doplňky z portugalského korku 
nejvyšší kvality, které prezentovala firma Corkmade, Radoslavy Žalu-

dové. Jako zlatý hřeb večera byly pardubickému publiku představeny 
unikátní kolekce vysoké módy z dílny Jiřiny Tauchmanové – Black & 
white, Made in Jablonec, Secret, Flowers. Všechny šaty byly doplněny 
nádhernými šperky f. MISAMO Michaely Möllerové.

Čtvrtým ročníkem provázel moderátor Zdeněk Mahdal, a svými 
písničkami show rozzářili Jana Kociánová a Martin Maxa. 

,,My jako hospodářská komora pochopitelně pomáháme podnikatelům 
a firmám, a já osobně jsem velmi rád, že se tato akce stala tradičním 
módním okénkem před říjnovou Velkou pardubickou steeplechase. Akce 
je nejen společenským setkáním našich členů, ale je to takový návod 
našim manželkám a přítelkyním, co si mohou na sebe obléct, a já už se 
nyní těším na další ročník“, doplňuje předseda Krajské hospodářské 
komory Pardubického kraje Jozef Koprivňanský.

Plánujete v nejbližší době nějakou zajímavou akci 
nebo událost, na kterou byste mohli ostatní členy 
Komory pozvat, případně plánujete nějakou zásad-
ní investici do rozvoje vaší firmy?
“Naše podnikání není o osamocených investicích do 
hmotných věcí, ale o pravidelných investicích do roz-
voje našich lidí.

Kontakt:
Richard Boukal, investiční specialista, 
ROYAL VISION s.r.o.,
mobil: +420 731 537 561
email: richard.boukal@royalvision.cz
www.royalvision.cz

Krajská hospodářská komora PK mezi své členy 
přijala novou firmu, ROYAL VISION s.r.o.

Společnost představil investiční specialista Richard 
Boukal:
Jaký druh finančních služeb můžete nabídnout 
ostatním členským firmám Hospodářské komory?
“Zprostředkováváme investice do stabilních odvětví, 
které přináší vyváženou kombinaci mezi zajímavým 
výnosem a relativně nízkým rizikem.”

Je ve vašem oboru podnikání nějaký druh činnosti, 
který vás odlišuje od ostatních?
“Díky synergickým efektům s naší mateřskou 
společností investiční skupinou DRFG dokážeme 
našim klientům nabídnout unikátní investiční 
příležitosti na míru. Nejedná se pouze o finanční in-
vestice, ale třeba také o případné pořízení rezidenční 
nebo volnočasové nemovitosti.”

S jakým záměrem a očekáváním jste vstoupili do 
Krajské hospodářské komory PK?
“Máme zájem o rozšíření povědomí o našich službách  
a také chceme navázat nové kontakty. Byznysové 
příležitosti jsou o tom být ve správný čas na správ-
ném místě, a jsme si jisti, že KHK PK tím místem je.”



Silniční veletrh v Pardubicích: kombinace minulosti i budoucnosti
I letos se Krajská hospodářská komora Pardubického kraje sta-
la odborným garantem již 21. ročníku Silničního veletrhu, který se 
uskutečnil v pátek 9. září 2022 v Pardubicích, v prostorách Správy  
a údržby silnic Pardubického kraje. Na sedm desítek vystavovatelů 
odprezentovalo svoji práci a stroje, návštěvníci mohli vidět histori-
cké i moderní stroje a být u vyvrcholení 
další části projektu Tatra do škol.

Již od časných dopoledních hodin se 
v pardubických Doubravicích scháze-
la odborná veřejnost. Proběhl totiž již 
21. ročník venkovní prezentační výsta-
vy v oboru silničního hospodářství  
a stavitelství. Veletrh byl určen pro fir-
my z oblasti silničního hospodářství 
výrobce a prodejce silniční techniky, 
stavebních materiálů, dodavatele měst  
a obcí, SÚS a ŘSD prodejce nákladních 
automobilů, stavebních strojů, techno-
logických zařízení a jejich příslušenství 
dodavatele dopravního značení, 
osvětlení a komunální techniky doda-
vatele stavebních prací.

A co přesně bylo v areálu Správy  
a údržby silnic Pardubického kraje 
tentokrát k vidění? „Veletrh je složen 
ze tří oblastí - minulost, současnost  
a budoucnost. K vidění bylo několik his-
torických vozidel TATRA, přes sedmd-
esát vystavovatelů, kteří prezentují svo-
je materiály, služby, technologie a nové 
výrobky z hlediska stavby i strojního 
vybavení. Co se týče budoucnosti, je to 
o recyklaci a odpadovém hospodářství,” 
prozradil ředitel SÚS PK Miroslav 
Němec.

Za slunečného počasu viděli v praxi návštěvníci veletrhu, kromě 
stánků jednotlivých vystavovatelů, přípravu betonu vydrcovacími 
nůžkami k následné ekologické likvidaci betonového recyklátu, dále 
také likvidaci autovraku či ukázky dalších pracovních strojů.

Součástí veletrhu bylo také slav-
nostní předání nového vozu z pro-
jektu Tatra do škol, v rámci kterého 
dostal SÚS PK do svého provozu 
nový vůz Tatra Fénix postavený 
studenty Střední školy automo-
bilní v Holicích, kteří v rámci své 
výuky sestavili z dodaných náh-
radních díků celý kamion. „Je to 
úžasný projekt a jsem moc rád, že 
zde mohu být při finálním předání. 
Do budoucna máme velké plány  
a věřím, že se nám je podaří zreali-
zovat,” prozradil k projektu Tatra do 
škol radní Pardubického kraje pro 
školství Josef Kozel.

Právě ředitel Správy a údržby 
silnic Pardubického kraje Miro-
slav Němec zhodnotil veletrh 
organizačně a návštěvnicky velmi 
úspěšný. „Přežívají pouze užitečné 
věci, takže pokud návštěvníci 
vyhodnotí, že je to věc vhodná 
opakovaně ke zhlédnutí, tak má 
svoji životnost,” prozradil recept 
k “dlouhověkosti” pardubického 
silničního veletrhu, který letos nap-
sal své jednadvacáté pokračování, 
Miroslav Němec. 

Společnost STRABAG a.s., člen skupiny STRABAG SE, patří  
k předním stavebním společnostem na českém trhu. Svou 
činností pokrýváme všechny obory stavebnictví od pozemního 
stavitelství, přes dopravní a mostní stavitelství až po speciální 
zakládání a podzemní stavby. Máme pobočky na celém 
území České republiky. Sázíme na nejnovější technologie  
a digitalizaci, která je pro nás synonymem transparentnosti.

Věříme, že klíčovým faktorem úspěchu je vysoká profesio-
nalita našich pracovníků, jejich nadšení pro společný cíl  
a schopnost spolupráce. S odhodláním a přesvědčením 
pracujeme na budování udržitelnější budoucnosti.  

www.strabag.cz

Work on progress.  
Jsme motorem 
stavebnictví  
budoucnosti.

STRABAG a.s. 
Kačírkova 982/4,  
158 00 Praha 5 – Jinonice
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Mohou technologie zachránit svět? – Objevte švýcarsko-česká řešení 
na ochranu životního prostředí 

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci se 
Švýcarským velvyslanectvím v ČR, HST Obchodní komorou Švýcars-
ko uspořádala v dne 14. 6. 2022 diskuzní setkání na téma „Přinesou 
zelené technologie nové podnikatelské příležitosti do Pardubického 
kraje?“ Pozvání přijaly významné osobnosti podnikatelského života  
v Pardubickém kraji. 

Vzorovým státem, který umí propojovat výzkum a vývoj s výrobou, 
zapojovat inovace do života nebo podporovat občanskou společnost, 
je pro mnohé Švýcarsko. Platí to pro podnikatele, zástupce samo-
správy, studenty či neziskový sektor. Progresivní přístup se švýcarské 
ekonomice vyplácí: v době energetické krize v Evropě naplno využívá 
obnovitelné zdroje energie a do celého světa vyváží nové technolo-
gie zaměřené na ochranu životního prostředí a klimatu.

Nové pojmy jako ESG nebo SDG, tedy hodnocení ekologické-
ho přístupu a celkového udržitelného rozvoje společnosti, jsou 
ve švýcarské ekonomice běžné. Řídí se jimi banky, průmyslové 
společnosti a třeba i samosprávy. Výsledkem jsou stovky úspěšných 
projektů a aktivit v oblasti snižování závislosti na fosilních palivech, 
digitalizace zemědělství, úsporných výrobních technologií, šetrných 
materiálů a postupů ve stavebnictví nebo ochrany vody a biodiverzity 
v krajině. 

Patentované vynálezy švýcarských vývojářů nebo řešení veřejných 
institucí se zaměřují na oblasti, které jsou rozšířené i v Pardubickém 
kraji. Návštěvníci se mohli inspirovat v oblastech jako chemický 
průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, odpadové hospodářství 
nebo zemědělství. Všechny spojuje snaha o snižování dopadů klima-
tické změny, předcházení jejím příčinám a odklon od uhlí a plynu.

„Švýcarsko si klade za cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových 
plynů na polovinu úrovně z roku 1990. Kromě opatření přijatých na 
vlastním území přispívá Švýcarsko konkrétně k plnění Agendy 2030 
i v jiných zemích. A část z těchto projektů představuje také výstava 
“Mohou technologie zachránit svět?“, vysvětluje Philippe Guex, vel-
vyslanec Švýcarska v České republice.

Co návštěvníci mohli vidět? Například drony místo velkých 
zemědělských strojů, střešní krytiny pro historické objekty se zabudo-
vaným fotovoltaickým systémem nebo čistě ekologická tepelná izo-
lace budov nahrazující polystyren. Představené projekty, a ve všech 
případech i funkční a úspěšné realizace, dokládají potenciál přechodu 
na bezfosilní ekonomiku. Například prostřednictvím digitalizace,  
recyklace a uplatnění principů cirkulárního hospodářství, a samozřejmě 
podporou kreativity a inovací na všech stupních vzdělávacího systé-
mu. 



Coworkingové centrum a plug & work dílenský hub  
vznikne zřejmě v České Třebové 
V hale bývalé firmy MIKA a.s. v České Třebové na Skalce se 12. 10. 
2022 sešli zástupci sféry již tradičních i začínajících podnikatelů, 
představitelé krajské samosprávy, krajské hospodářské komory, 
úřadu práce a další lidé, kteří se chtěli dovědět, co se zde chystá. 
Ředitel Pardubického podnikatelského inkubátoru, P-PINK, Jiří 
Janků představil všem vizi nového takzvaného ČT- PINK, který 
by měl být umístěn právě v této nyní prázdné budově a výrobní 
hale. 

Proč se nabízí tato možnost právě v České Třebové 
Na Skalce v areálu Střední školy technické a do-
pravní Gustava Habrmana Česká Třebová si done-
dávna pronajímala firma MIKA a.s. budovu s vel-
kou halou. Firma zde vyráběla vlasovou kosmetiku  
a drogistické výrobky, technickou a dezinfekční che-
mii. V současnosti je budova včetně prostorné haly 
prázdná, firma zde již není. Vlastníkem budovy je 
Pardubický kraj. Co s ní? Každý problém, to může být  
i nevyužitý objekt, se stává příležitostí. Zde se nabí-
zí možnost intenzivněji rozšířit služby Pardubického 
podnikatelského inkubátoru do další části území. 
Pan hejtman Martin Netolický k tomu říká: „Budova se dá využít pro 
potřeby okolního území k pomoci rozvoji podnikání. Začínající podni-
katelé, kteří jsou technicky a řemeslně zaměření, se často setkávají s vy-
sokými pořizovacími náklady. Tento problém bychom chtěli v regionu 
vyřešit právě vznikem ČT-PINK. Ten by měl poskytnout začínajícím 
živnostníkům potřebnou techniku a zázemí, které tito začínající pod-
nikatelé potřebují.“  

Jaké jsou cesty k uskutečnění vize 
Pardubický kraj bude usilovat o získání dotace na modernizaci budo-
vy, která se nachází na strategickém místě jak ve městě, tak v celém 
kraji. Vznik detašovaného pracoviště P‑PINK v České Třebové umožní 
zvýšit dosah a akceschopnost celého P‑PINK a bude tak možné začít 
systematicky pracovat s celou komunitou podnikatelů na území Par-
dubického kraje a přilehlého okolí. ČT‑PINK tak doplní spádovost 
pro oblast Kralicka, Žamberecka, Moravskotřebovska, Svitavska, 
Lanškrounska, Ústeckoorlicka, Poličska i Litomyšlska.   

Co vznikne 
Podle projektového záměru v momentálně nevyužitém objektu 
vzniknou sdílené kanceláře, dále prezentační zázemí pro pořádání 
odborných akcí pro více lidí. A třešničkou na dortu budou sdílené 
dílny pro nové projekty a firmy. 
Zázemí tak bude podněcovat nejen studenty a absolventy středních 
technických škol, kterých je v území několik, k rozjetí svých firem, 

ale také bude dávat příležitost mladým firmám mezi 
studenty najít své nové klíčové zaměstnance, firemní 
lídry nebo dokonce společníky.  
Současně se již nyní ukazuje, že takový prostor by 
mohly již rozjeté firmy využívat jako pracovní zázemí 
pro své přespolní pracovníky jako například progra-
mátory z jiných krajů, kteří pracují na homeoffice, ale  
i pro odpilotování a rozjezd vlastních spinoffů.  
Vybavení bude korespondovat se školními obory. 
Využity budou bezezbytku prostory současné haly 
jako prototypovací a testovací dílna, kde budou k dis-
pozici jeřáby, vahadla, montovací žlab, pozorovací 
komora a další nářadí vhodné pro technické projekty  
v jejich rozjezdu. 

Radní pro regionální rozvoj Pardubického kraje Ladislav Valtr 
vyjadřuje rovněž podporu vzniku ČT‑ PINK: „Začínající podnikatele 
a inovativní akceleraci firem v kraji podporujeme mimo jiné cestou 
naší Regionální rozvojové agentury a prostřednictvím Pardubického 
podnikatelského inkubátoru, jehož aktivity v této oblasti chceme dále 
výrazně posilovat. Vznik ČT-PINK bereme jako racionální krok cíleně 
ve východní části území, což zde usnadní rozvoj převážně technických  
a řemeslných podnikatelských záměrů.“ 
Ředitel Střední školy technické a dopravní, Jan Kovář, k tomu dodává: 
„Původně měla stavba sloužit vzdělávacím účelům a je dobře, že se 
k nim díky ČT-PINK alespoň částečně vrátí. Těšíme se, že regionální 
polytechnické centrum výrazně usnadní spolupráci středních a základ-
ních škol, podpoří začátky budoucích podnikatelů a pomůžou s výukou 
nových technologií.“    

Za P-PINK Hana Štěpánová, projektová manažerka 



Vzpomínka na Alici Formánkovou
Dovolte nám vzpomínku na místopředsedkyni představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje paní 
Ing. Alici Formánkovou, MBA.

Alici jsme měli tu čest poznat před dvanácti lety jako společensky velmi aktivního člověka, a to v komunálních vol-
bách. Alice Formánková se narodila 7. 10. 1968 v Boskovicích. Maturovala na Gymnáziu, vystudovala Polytechnický 
institut v Oděse, Fakultu informatiky a Nottingham Trent University – International Business School v Brně. Začala 
pracovat jako programátor v UZCHV, poté od roku 1993 v členské firmě Korado jako programátor analytik, vedoucí 
IT, vedoucí personalistiky a mezd, zmocněnec pro jakost a vedoucí systému řízení. Od roku 2017 podnikala. Založila 
První vzájemnou společnost, která se komplexně soustředí na služby pro podnikatele. Nedílnou součástí její činnosti 
byla výtvarná tvorba a vedení výtvarné skupiny s názvem Maxmilián, který má v České Třebové dlouholetou tradici. 
Byla držitelkou Ceny města Česká Třebová za happening Kobylinec.

Její systematičnost, preciznost, píle a pozitivismus nám budou chybět.

Vzpomeňte s námi.

Čest její památce. 

Světlana Barešová,  
okres Orlicko a Svitavsko

Petr Havlena, člen Khk Pk

Semináře „Dotace z OP TAK“ ve Svitavách a v České Třebové

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci  
s Regionální kanceláří Agentury API pro Pardubický kraj a regionál-
ní kanceláří Agentury CzechInvest pro Pardubický kraj realizovala 
semináře v rámci Roadshow Dotace z OP TAK.  První seminář proběhl 
dne 27. 9. 2022 v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách a druhý 
dne 4. 10. 2022 ve školícím středisku členské firmy Korado v České 
Třebové. 
Cílem v rámci Roadshow aneb Nové příležitosti pro podnikatele 
z Pardubického kraje bylo představení podmínek aktuálních výzev 

Operačního programu „Technologie a aplikace pro konkurence-
schopnost“ (OP TAK) a obecných pravidel evropských dotací pro 
firmy včetně přiblížení jejich reálným působištím. Důraz byl kladen 
i na důležité obecné podmínky procesu získání dotace na pod-
nikatelské projekty v Pardubickém kraji. Prezentovány byly další  
alternativní možnosti podpory podnikání z jiných zdrojů. Informace 
pro účastníky byly velice zajímavé a přínosné. Po vzájemné dohodě 
budeme s Agenturou API i nadále pokračovat.



Představujeme nové členy:

Xvent s.r.o., Pardubice, IČ 076 27 726 (vývoj, výroba 
a prodej vzduchotechnických a rekuperačních 
jednotek – www.xvent.cz)

Kopecký Advisory s.r.o., Praha 4, IČ 092 68 642 (finanční 
poradenství – www.kopecky-advisory.cz)

Optima Precise s.r.o., Pardubice, IČ 455 36 503 (brusné 
materiály, řezné nástroje, elektrické ruční nářadí  
a příslušenství – www.optimaprecise.cz)

ZABEZPEČENÍ DOMU s.r.o., Pardubice, IČ 067 83 538 
(montáž, opravy a revize elektrických zařízení, 
poskytování technických služeb k ochraně majetku 
– www.bytari.cz)

ROYAL VISION s.r.o., Brno, IČ 283 22 584 (finance, 
realitní zprostředkování– www.royalvision.cz)

FINISH, v.o.s., Dašice, IČ 005 29 711 (sítotiskový  
a digitální tisk, prodej strojů a zařízení tiskáren  
– www.finish-pce.cz)

První kavárenská s.r.o., Pardubice, IČ 050 91 551 
(maloobchod a velkoobchod šumivých italských vín, 
prosecco servis, řízené degustace, catering)

CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o., Pardubice, IČ 259 
43 081, služby v oblasti pojišťovnictví, zejména 
v oblasti pojištění průmyslových a podnikatelských 
rizik, zaměstnanecké pojistné programy  
(www.czechinsurance.cz)

SOKOL FALCO s.r.o., Lukavice, IČ 260 01 748, výroba 
a distribuce masových konzerv pro psy a kočky, 
e-shop (www.sokolfalco.cz)

Doprastav, a.s., organizační složka Praha, IČ 492 81 429, 
dopravní stavby (www.doprastav.sk) 

STRABAG a.s., Praha 5, IČ 608 38 744 (stavební  
a projektová činnost, silniční motorová doprava, 
hornická činnost, zámečnictví, nástrojařství, trhací 
práce - www.hstrabag.cz) 

Jana Klekar, Pardubice, IČ 108 37 647 (osobní a profesní 
koučink, mentoring, poradenství – www.klekar.cz)

Barbora Myo, Pardubice, IČ 642 21 113, umělecké aktivity 
– akční galerie, výtvarná škola, reklamní agentura, 
vizážistické služby (www.akcnigalerie.cz) 
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VĚČNÁ SLAVIA 130 let  BĚŽNÁ 
cena Kč 

599,-  kusů 

Kniha ke 130. výročí založení slavného klubu s kompletním his-
torickým přehledem, statistikami, doplněna řadou unikátních 
fotografií a perličkami ze života klubu. 

VAŠE       
CENA Kč 450,- 

 

Kat.
č. 

1 

Nakladatelství Olympia pro Vás připravilo výběrovou nabídku knižní produkce vhodné jako dárky 
pro vaše obchodní partnery, zaměstnance, členy a další. Knihy v této nabídce můžete zakoupit za 
výhodných cen, které jsou nižší než na běžném trhu i našem e-shopu. 

Samozřejmě, že výběr můžete doplnit  i dalšími tituly, které najdete na našem e-shopu, na které 
Vám při odběhu nad 10 ks poskytneme dodatečnou slevu 10% z naší internetové ceny. Tato sleva se 
nevztahuje na knihy, které nabízíme v kategorii doprodej a antikvariát.  

St. Motl, A TŘINÁCTÝ BYL KAT  BĚŽNÁ 
cena Kč 

349,-  kusů 

Rozhovory se zločinci, kteří zůstali pro své zločiny na doživotí za mří-
žemi i po r.1989. 

VAŠE       
CENA Kč 240,- 

 

Kat.
č. 

2 

M. Drobný, MÁLO Z KAPSY, HODNĚ DO ŽALUDKU  BĚŽNÁ 
cena Kč 

339,-  kusů 

Vařte levně a chutně s Milanem Drobným a vzpomínejte na známé 
osobností. 

VAŠE       
CENA Kč 220,- 

 

Kat.
č. 

3 

J. Cimický, PAŘÍŽSKÁ OHLÉDNUTÍ  BĚŽNÁ 
cena Kč 

349,-  kusů 

Paříž! Víme o ní ještě dřív, než se nám podaří ji spatřit na vlastní oči. Pojďme 
se vydat na procházku městem, někde se zastavit a třeba i ohlédnout… 

VAŠE       
CENA Kč 230 

 

Kat.
č. 

4 

J. Štědroň, SMÍŠENÉ POCITY  BĚŽNÁ 
cena Kč 

329,-  kusů 

Humorně i vážně o životě umělců, trampotách a situacích při zkoušení i před-
staveních... 

VAŠE       
CENA Kč 210,- 

 

Kat.
č. 

5 

Karen Odandž, KDYŽ ZTRÁCÍŠ VLAST  BĚŽNÁ 
cena Kč 

299,-  kusů 

Náhorní Karabach je od nás vzdálen tisíce kilometrů, a přesto ho dnes všichni 
známe. Autor vtahuje čtenáře do postavení prostých obyvatel a prostřednic-
tvím hlavní postavy, vlastence a novináře, je seznamuje se skutečným stavem, 

VAŠE       
CENA Kč 200,- 

 

Kat.
č. 

6 

A.Procházka, NAPŮL ŽENSKÁ, NAPŮL 
HRDINA 

 BĚŽNÁ 
cena Kč 329,-  kusů 

Svět na to čeká! Na tuto událost jsou vypsány milionové odměny. Získá je 
muž, který jako první porodí dítě. Zdá se, že v dnešní převratné době, kdy se 
z mužů stávají ženy a z žen muži se dosud nevídané stane možné Kolem 

VAŠE       
CENA Kč 210,- 

 

Kat.
č. 

1 
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M. Marboe, ALI A KŮŇ ZA MILIÓN MILIÓNŮ  BĚŽNÁ 
cena Kč 

399,-  kusů 

Příběh o partě dětí a jednom poníkovi, příběh o dětské fantazii  a tužbách.   VAŠE       
CENA Kč 299,- 

 

Kat.
č. 

1 

J. Novák, PIVOZNALSTVÍ  BĚŽNÁ 
cena Kč 

349,-  kusů 

Jedinečná publikace zabývající se vším, co vás kolem piva napadne. Slože-
ním, kategorizací, kuriozitami, zákony doma i ve světě a dalšími záležitostmi. 

VAŠE       
CENA Kč 200,- 

 

Kat.
č. 

1 

Mistrovství Evropy ve fotbale, EURO 
2020-2021 

 BĚŽNÁ 
cena Kč 499,-  kusů 

Tradiční obrazový dokument z ne zcela tradičního Mistrovství Evropy ve fotba-
le 2020/2021. Zachycuje podrobně celý průběh šampionátu.  

VAŠE       
CENA Kč 300,- 

 

Kat.
č. 

2 

K. Tichý, LOVEC MAFIÁNŮ  BĚŽNÁ 
cena Kč 

329,-  kusů 

Skutečné kriminální případy v podání expolicisty Karla Tichého, který stál u 
takových kauz jako loterie „Milionář“, „MON“, „Krakatice“, loterie „BINGO“, 
„Kmotr“ a dalších. Poutavě popisuje pozadí těchto případů i jejich prorůstání do 
nejvyšších pater justice i politiky u nás.  

VAŠE       
CENA Kč 230,- 

 

Kat.
č. 

3 

V. Junek, PANCÉŘOVÝ VLAK  BĚŽNÁ 
cena Kč 

349,-  kusů 

Historický román z doby květnového povstání českého lidu v roce 1945 na 
motivy skutečných událostí, které se odehrály v okolí Rudné u Prahy.  

VAŠE       
CENA Kč 200,-  

Kat.
č. 

4 

J. Vlastník, U KÁVY A SAUVIGNONU  BĚŽNÁ 
cena Kč 

349,-  kusů 

Máte-li čas a náladu, uvařte si šálek kávy, či nalijte sklenku něčeho slušného a 
pojďte se potkat s známými i méně známými osobnostmi.   

VAŠE       
CENA Kč 200,- 

 

Kat.
č. 

5 

J. Banáš, JSEM BAŤA, DOKÁŽU TO!  BĚŽNÁ 
cena Kč 

399,-  kusů 

Strhující román o zakladateli moderního průmyslu u nás, ale i prostém člověku, 
jeho vztahu k lidem i společnosti. Unikátní spojení literatury faktu a beletrie. 

VAŠE       
CENA Kč 300,- 

 

Kat.
č. 

1 

L. Nedorost, ZAPOMENOUT ZNAMENÁ 
ZRADIT 

 BĚŽNÁ 
cena Kč 599,-  kusů 

Osud Jana Půlpytla a jeho rodiny rámuje rozsáhlou publikaci, v níž autor vytvá-
ří obraz zahraničního a domácího odboje i represi nacistického aparátu.  

VAŠE       
CENA Kč 400,-  

Kat.
č. 

1 

I. Černý, ZAKÁZANÉ OVOCE  BĚŽNÁ 
cena Kč 

329,-  kusů 

Kniha přináší čtenáři sérii povídek-soudniček, založených na skutečných přípa-
dech českých sexuálních zločinů. Nechybí v nich drama a napětí.  

VAŠE       
CENA Kč 230,- 

 

Kat.
č. 

1 

Při objednáváni nezapomeňte uvést Vaše údaje, IČO, mail a telefon. Kód akce: Kniha jako dar 2022.  Děkujeme 

Nakladatelství Olympia, s.r.o, Werichova 973, 252 64  Velké Přílepy, IČO 65416953, DIČ CZ65416953, www.iolympia.cz,, tel. 602 394 610 
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