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Slovo předsedy 

Vážené dámy a pánové,

do nového roku 2023 vstupujeme za ještě ztíženějších podmínek než 
v roce předchozím. Drtivé většině firem v našem kraji se pořád daří, což 
je dáno i tím, že nejsme orientováni pouze na segment automotive. 
Diverzifikace výroby ve firmách tak celkem zabezpečuje jejich stabilitu. 
Doufejme, že to vydrží i v době, kdy naše vývozce drtí navíc silná ko-
runa. Po době pandemie přinesla nové obchodní příležitosti pro řadu 
našich firem také pomoc válkou strádané Ukrajině. Mnozí dnes už také 
plánují, jak zapojí své firmy do obnovy této válkou zničené země. Ne-
vím, zda je tento optimizmus už na místě, ale nezbývá než si to přát.

Osobně za hospodářskou komoru můžu slíbit, že se vám budeme 
snažit pomoct stejně jako loni. Myslím, že největší pomoci se dočkali 
zejména živnostníci, kterým byl zvýšen základ pro paušální daň z jed-
noho na dva miliony. Vzhledem ke stálému nedostatku pracovní síly se 
na nás i nadále obracejte s žádostmi o pracovníky, v Programu kvali-
fikovaný zaměstnanec máme osm států a kvóty nejsou naplněné, rádi 
vám pomůžeme.

V letošním roce máme v hospodářské komoře opět po třech letech 
volební rok, a to jak v komoře krajské, tak v komoře celorepublikové. 
Po třech volebních obdobích končí jako prezident Hospodářské komo-
ry ČR Vladimír Dlouhý. Patří mu velké poděkování za devět let tvůrčí 
a profesionální práce. Uvítal bych, kdyby v představenstvu naší Kraj-
ské hospodářské komory Pardubického kraje došlo alespoň k částečné 
generační obměně. Očekávám v tomto směru od vás podnětné návrhy.

Přeji vám úspěšný podnikatelský rok 
a držte se.

Jozef Koprivňanský, předseda představenstva 
Krajské hospodářské komory Pardubického kraje



Konference na téma dotační tituly z OP TAK

přínosná debata, kdy byly zodpovězeny dotazy účastníků a poskyt-
nuty konkrétní rady v jejich projektech. Děkujeme členům za účast  
a celý rok 2023 vás všechny i nadále budeme pravidelně informovat 
o dotačních aktualitách. 

Nový rok jsme odstartovali seminářem ve spolupráci s Komorou 
dotačních poradců na téma dotací z Operačního programu Technologie  
a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Akce se uskutečnila  
v krásných prostorách historického sálu pardubické radnice za osob-
ní účasti náměstka Ministerstva průmyslu a obchodu pana Mariana 
Piechy, který účastníkům představil aktuální problematiku dotací 
 z pohledu svého resortu. Druhým přednášejícím byl pan Jan Jirsák 
s podrobnějším příspěvkem o dotacích z OP TAK na úspory energií, 
digitalizaci či výzkum  a vývoj. S oběma přednášejícími se rozvinula 

•	Jsme	sdružení	profesionálů	zabývajících	se	problematikou	
dotací	a	veřejné	podpory.	

•	 Informujeme	a	vzděláváme	nejen	firmy,	města	a	obce,	 
ale	také	širší	veřejnost	v	problematice	dotací.	

•	 Naši	členové	z	řád	erudovaných	dotačních	poradců	poskytují	
individuální	poradenství	a	pomoc	v	každé	fázi	dotačního	 
projektu.

•	 Dotace	umíme	ve	všech	oblastech,	od	úspor	energií	přes	 
digitalizaci	až	po	inovace.

•	 Rádi	byste	žádali	o	dotaci?	Obraťte	se	na	nás	a	my	Vám	 
poradíme,	jak	dál	postupovat,	samozřejmostí	jsou	spolehlivé	
služby	našich	dotačních	poradců.	

   

Komora dotačních poradců z.s.: 

VZDĚLÁVÁME, INFORMUJEME  
A RADÍME.

Pište	na	 
mackova.hrochova@dotacnikomora.cz	
nebo	volejte	na	+420	774	874	603.

Více	informací	o	nás	naleznete	také	na	
www.dotacnikomora.cz. 



O možném prohloubení spolupráce na poli vědy, výzkumu, smart-city či spolu-
práce s firmou Foxconn jednali v Pardubicích 17. 11. 2022 zástupci Pardubické-
ho kraje, města Pardubic a zástupci Krajské hospodářské komory Pardubického 
kraje s vedením Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v České republice. 
Ti prezentovali své stávající aktivity na území České republiky. V dubnu 2020 dar-
ovala taiwanská strana kraji 16 plicních ventilátorů a 100 celoobličejových masek 
pro Nemocnici Pardubického kraje v rámci boje s koronavirem.

Listopadové setkání bylo především o rozvoji spolupráce na úrovni kraje a města 
v rámci oblasti smart‑city, kyberbezpečnosti, vědy, výzkumu, ale také o spolupráci 
s firmou Foxconn. Výrazná část setkání pak byla zaměřena na spolupráci s taiwans-
kou společností Foxconn, která patří mezi největší 
zaměstnavatele v regionu a do budoucna plánuje 
svůj další rozvoj. „S vedením společnost Foxconn 
jsme dlouhodobě v kontaktu a hovoříme o vzájem-
né symbióze s městem, pro které se samozřejmě 
jedná o významného zaměstnavatele. Vzhledem 
k plánovanému rozvoji je pro nás důležité vědět, 
o jakou strukturu nových zaměstnanců by se mělo 
jednat, jak bude zajištěno jejich ubytování a další 
občanská vybavenost, pokud by se nemělo jednat 
o zaměstnance z Pardubic a blízkého okolí,“ uvedl 
primátor Jan Nadrchal. Kraj a město jsou vlastníky 
civilní části pardubického letiště, a proto se na-
bízí pro potřeby logistiky společnosti právě tato 
cesta. „V rámci omezování kamionové dopravy 
se samozřejmě nabízí pro dopravu nákladu par-
dubické letiště. Ostatně vzdálenost podniku od 
letiště je v řádu deseti kilometrů, a tak budeme 
chtít společně s městem otevřít debatu i na toto 
téma,“ řekl hejtman.

Taiwan má zájem o spolupráci s Pardubickým krajem i městem

Tři patra moderních prostor

PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
ulice Jana Palacha za podjezdem více informací na: www.p-pink.cz
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Spolupráce Krajské hospodářské komory Pardubického kraje  
a České asociace interim managementu, z. s.

mách, která zpracoval náš tým zkušených interim manažerů a poskytl 
bezplatně ke sdílení mezi podnikateli. 

Asociace CAIM je přední českou organizací, která sdružuje inte-
rim manažery, zprostředkovatele a zájemce o interim management  
v České republice od roku 2010. Posláním této asociace je rozvíjet 
informovanost, povědomí a know‑how o interim managementu, bu-
dovat tak silné zázemí pro růst kvalitních českých interim manažerů, 
ale i předávat praktické příklady a zkušenosti, ze kterých se mohou 
firmy i jejich majitelé poučit.  CAIM je lídrem v udávání trendů práce 
interim manažerů v ČR, aktivně snaží o osvětu tohoto oboru, který je 
v zahraničí zcela běžný a v ČR má rostoucí trend. CAIM tvoří stand-
ardy pro práci interim managementu a vede své členy k dodržování 
pravidel a stanov této asociace, etického kodexu, morálních hodnot, 
právní i profesní způsobilosti. 

Členové asociace pomáhají malým, středním i velkým firmám řídit 
změny a důležité projekty, řešit mimořádné stavy společností, nás-
tupnictví, krizové situace, zachraňovat jejich provozy, vyrovnávat se  
s nedostatkem či výpadkem odborných kapacit vlastních zaměstnanců 
nebo se změnou situace na trhu. Působili v mnoha různých rolích 
i profesionálních týmech a pomáhali s řešením problémů stovkám 
podniků a organizací, mnohým z nich zachránili jejich existenci.

Hospodářská komora České republiky ověřila dosažení nejvyšších 
profesních standardů CAIM a vydala 22. 11. 2022 Osvědčení o kvalifi-
kované autorizaci v obou interim management začleněnému živnos-
tenskému společenstvu Česká asociace interim managementu, z.s., 
což je velmi významný milník v dalším prohloubení vzájemné spo-
lupráce.

Za CAIM Iva Hovadová, členka výboru

Česká asociace interim mana-
gementu, z.s. (CAIM) naváza-
la na dlouhodobou spolupráci 
s Hospodářskou komorou České 
republiky a stala se v roce 2017 je-
jím členem, následně v roce 2018 
započala úzká spolupráce s vede-
ním Krajské hospodářské komo-

ry Pardubického kraje.  Jedná se v mnoha směrech o velmi aktivní 
spolupráci, zejména v oblasti pořádání odborných seminářů. Téma-
ta jsou koncipována tak, aby byla přínosná pro členskou základnu 
Hospodářské komory i pro oslovenou podnikatelskou veřejnost z řad 
firem spolupracujících s CAIM.  V době pandemie byla asociace CAIM 
první, kdo nabídl HK ČR sepsaná doporučení pro krizové řízení ve fir-

KONZULTACE

INKUBACE

COWORKING

PROSTORY
více informací na: www.p-pink.cz



Hitparáda škol a zaměstnavatelů pomohla s výběrem školy

Budoucí studenti se na Hitparádě škol a zaměstnavatelů v pardubické 
Enteria areně mohli seznámit se středními školami a zaměstnavateli 
v regionu. Akce přitáhla stovky dětí z celého kraje.

Pořadatelem páteční akce byla Krajská hospodářská komora Par-
dubického kraje s podporou krajského projektu z oblasti regio-
nálního rozvoje „Parádní kraj“. „Je to skvělá akce, kde se propojují 
zaměstnavatelé, budoucí studenti a střední školy. Pro děti jsme měli 
zajištěné autobusy, které je dovezly ze všech koutů kraje,“ uvedl 
předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického 
kraje Jozef Koprivňanský.

Na akci přijel i kamion FabLab, což je návěs, který se po zaparkování 
proměnil v dílnu plnou moderních výrobních strojů. Zájemcům nabízí 
praktické vzdělání v oblasti digitálních výrobních technologií. Dává 
nejen možnost dozvědět se aktuální informace o moderní výrobě  
a prototypování, ale také si všechny stroje vyzkoušet a něco si na nich 
vyrobit.

„Přehlídky a burzy škol jsou podstatným článkem v celém proce-
su výběru střední školy. Žákům ze základních škol, případně i jejich 
rodičům, mohou pomoci za předpokladu, že váhají mezi vícero obory 
či školami. Důležité jsou i pro samotné střední školy, pro které fungují 

tyto přehlídky podobně jako nábory, kdy se snaží zájemce o studium 
přesvědčit, proč by měli jít právě na jejich školu. No a konečně pro 
zaměstnavatele je to příležitost, jak si najít své budoucí zaměstnance,“ 
sdělil radní pro oblast školství Josef Kozel.

Součástí akce byla rovněž zážitková akce Parádního kraje, kde se děti 
seznámily s interaktivní webovou aplikací Zlatan, díky které mohly  
odhalit vlastní talent a vybrat tu správnou školu i zaměstnavatele v Par-
dubickém kraji. Pro výchovné poradce a zástupce škol byl připraven 
také odborný workshop, jak pracovat se Zlatanovou výzvou.

„Jsem rád, že se stánek Parádního kraje těšil velkému zájmu dětí. Jsem 
si vědom toho, že výběr školy je zásadním rozhodnutím. Právě s ním 
má Zlatan pomoci. Na Hitparádě škol a zaměstnavatelů si děti mohly 
promluvit se zástupci škol i zaměstnavateli, což může jejich rozhodo-
vání také pomoci,“ uvedl krajský radní pro regionální rozvoj a inovace 
Ladislav Valtr. 

Děti na akci přijížděly postupně, takže se u stánků netvořily žádné 
fronty a všichni si mohli v klidu projít jednotlivá stanoviště a načerpat 
potřebné informace. Nechyběly ani praktické ukázky, informační le-
táky a drobné dárky.

ADAX Private Equity Fund SICAV a.s. | Příkop 838/6, Brno | jan.novak@adaxinvest.cz | +420 776 621 143 | www.adaxinvest.cz

ADAX Private Equity Fund SICAV a.s., příležitost jak se podílet
na budoucím růstu malých a středních firem v regionu České a
Slovenské republiky

Relativně mladý investiční fond, který je z 50%
spoluvlastněný Regionální hospodářskou komorou Brno, vznikl
jako nástroj pro posílení konkurenceschopnosti středně
velkých firem v České a Slovenské republice. Fond se zaměřuje
na nákup společností, které primárně postrádají budoucí
nástupnictví z důvodu mezigenerační obměny, kde fond cílí na
další rozvoj těchto firem i díky synergiím, které se nabízejí v
rámci postupné konsolidaci jednotlivých segmentů ekonomiky.
Fond ADAX se zaměřuje na firmy z několika segmentů tak, aby
i investorům nabídl určitou míru stability a dlouhodobého
zhodnocení investovaných prostředků. Cílí na zhodnocení
převyšující 10%p.a. Aktuální doba nabízí mnoho investičních
možností, a i stávajícím majitelům společností nabízí
participaci na zhodnocení jejich prostředků formou reinvestice
části kupní ceny do fondu, a to formou nabytí investičních
akcií.

Alef Bet s.r.o., M&A poradce

Alef Bet s.r.o. je zavedená poradenská firma specializující se
na nákupy a prodeje podílů ve středně velkých firmách, která
má více jak 15letou historii a desítky zrealizovaných transakcí.
S ADAXem Private Equity Fund SICAV a.s. úzce spolupracuje
jako transakční poradce. Alef Bet s.r.o. je schopen Vám najít
vhodného partnera a celou transakci zajistit, ať už se jedná o
prodej nebo nákup společnosti.

Proč investovat s ADAXem

ADAX Private Equity Fund SICAV a.s. investuje do firem,
které mají vybudovanou pozici na svých trzích a nastavené
odběratelsko-dodavatelské vztahy. Naším cílem je posouvat
společnosti manažersky kupředu a pomoci jim nalézt nové
trhy, snížit náklady nebo zvýšit zisk. Managementu firem
nabízíme možnost odborně růst a participovat na ziskovosti
jednotlivých společností a současně našim investorům
nabízíme diverzifikované portfolio fondu postavené na
společnostech z různých ekonomických segmentů. Tímto se
snažíme docílit stability, abychom zabránili poklesu hodnoty
fondu v případě negativních ekonomických propadů
v jednotlivých segmentech.

ADAX Private Equity Fund SICAV a. s. je investičně při chuti

Fond postupně rozšiřuje své portfolio firem a za tímto
účelem nadále hledá k akvizicím firmy střední velikosti v Česku
a na Slovensku. Pokud jste majitelem takovéto firmy a
uvažujete o jejím prodeji, tak nás neváhejte kontaktovat. Jsme
připraveni najít nejlepší řešení pro Vás, zajistit pokračování
fungování Vaší společnosti a zároveň společnost dlouhodobě
rozvíjet. Stávajícím vlastníkům nabízíme možnost úhrady části
kupní ceny v investičních akciích tak, aby nadále mohli
participovat na výsledcích jejich společnosti. Zároveň vždy
vlastníkům nabízíme buď plnohodnotné nebo částečné
fungování ve společnosti tak, aby došlo k bezproblémovému
předání společnosti.



TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje upořádala 5. led-
na 2023 již 23. ročník tradičního Tříkrálového koncertu, na kterém 
se společně s Komorní filharmonií Pardubice představili výborní hu-
debníci Felix Slováček, sourozenci – Felix Slováček jr. a Anna Julie 
Slováčková. Prostřednictvím krásných tónů saxofonu se posluchači 
ponořili do slavných melodií klasické i populární hudby. Kromě 
známých děl klasiky zaznělo také mnoho slavných filmových melodií, 
to vše pod taktovkou Felixe Slováčka jr., kterého zpěvem doprovodila 
Anna Julie Slováčková.

Tradice konání Tříkrálového koncertu vznikla na základě partnerství 
Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a Komorní filharmo-
nie Pardubice. Koncert je konán pod záštitou hejtmana a je význam-
nou společenskou a kulturní událostí Pardubického kraje. 

TECHNOLOGIE Z PARDUBIC
DO 67 ZEMÍ SVĚTA



PARTNEŘI TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU 2023

Základní grafický manuál
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Pardubický kraj má finalistu 7. ročníku soutěže  
TALENTY PRO FIRMY „T-PROFI“ 

V nových prostorách Domova dětí a mládeže 
Duha v Ústí nad Orlicí usilovaly 3 týmy o co 
nejlepší umístění. Soutěžní model zkušební 
tlakové komory bylo třeba postavit a zprovoz-
nit v časovém limitu 3 hodin. Týmy sestavené 
z žáků středních a základních škol soutěží na 
T‑PROFI již tradičně „v dresu“ firmy, která své-
ho zástupce vysílá do soutěže jako kapitána.

Cílem T‑PROFI je podpora spolupráce 
zaměstnavatelů a vzdělavatelů v rámci od-
borného vzdělávání, podpora zájmu o tech-
niku a posilování mezigenerační spoluprá-
ce.  Pořadatelem akce na regionální úrovni 
jsou okresní a krajské hospodářské komory. 
Vítězové krajských kol postupují do národní-
ho finále, pořádaného HK ČR a Středním pod-
nikatelským stavem.

Nový technický model nevypadal na první 
pohled složitě. Konstrukční část zkušební ko-
mory dokončily všechny týmy. Zprovoznění 
modelu však vyžaduje dostatečnou časovou 
rezervu pro finální nastavení a kalibraci, 
což následně rozhodlo o výsledku. Všechny 
soutěžní týmy se praly se zadáním statečně  
a porota hodnotila technické parametry 
všech postavených modelů. 

Výsledky krajského kola:

1. místo – OEZ s.r.o. LETOHRAD / 
PRŮMYSLOVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA LETOHRAD / 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETOHRAD

2. místo – KOVOLIS HEDVÍKOV a.s. / STŘEDNÍ 
ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBRONÉ 
UČITLIŠTĚ TŘEMOŠNICE / ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
RONOV NAD DOUBRAVOU 

3. místo – BÜHLER CZ ŽAMBERK / STŘEDNÍ 
ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A TECHNICKÁ 
ŹAMBERK/ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA 
PRAVEČKA, VÝPRACHTICE

Gratulujeme vítěznému týmu a těšíme se na 
účast v 7. národním finále! 

Všem zapojeným organizacím velmi 
děkujeme za podporu a dlouhodobou přízeň.



Představujeme nové členy

STAVÍME
HROŠÍ SILOU

hrosipardubice.cz

Okres Pardubice:
SOMI Applications and Services, Praha 1, IČ 087 71 120 (dodáv-

ky fotovoltaických elektráren, služby, projekty, poradenství  
– www.somias.cz)

Vzdělávačka s.r.o., Hradec Králové, IČ 048 76 831 (pořádání mar-
ketingových, vzdělávacích, networkingových a kulturních akcí, 
konzultační činnost – www.vzdelavacka.cz)

TECHNISERV, pol. s r.o., Praha 4, IČ 442 64 020 (realizace staveb 
a technologických celků, zpracování projektových dokumen-
tací, vývoj SW, konzultační a inženýrská činnost – www.tech-
niserv.cz)

ESOMONT Pardubice s. r. o., Pardubice, IČ 474 53 532 (staveb-
ní činnost, demoliční a likvidační práce, recyklace stavebních  
a demoličních odpadů – www.esomont.cz)

Odpady XL s. r. o., Jaroslav, IČ 267 73 601 (odvoz a likvidace 
nebezpečných odpadů, čištění kanalizací, kuchyňských lapolů, 
septiků, záchytných nádrží v průmyslových provozech, sanace 
ekologických havárií a starých ekologických zátěží, eviden-
ce o nakládání s odpady, legislativní podpora a poradenství  
– www.odpadyxl.cz)

Ondřej Tichý, Pardubice, IČ 873 18 881 (marketing, reklama)

Okres Orlicko:
HR-NEC s.r.o., Hrádek, IČ 040 17 161 (externí personalista, HR 

marketing, tvorba odborných článků v oblasti HR, tvorba 
 obsahu na sociálních sítích)

Okres Chrudim:
Marek Svatý, Pardubice, IČ 029 68 100 (poradenství v oblasti  

financí a zemědělství, stavebně‑technické služby)
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