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Představenstvo a dozorčí rada 2020 

 

 

Ing. Jan Březina 
předseda představenstva 

Slezská důlní díla, a.s. 

 

 

Ing. Pavel Bartoš 
místopředseda  

FITE, a.s. 

Ing. René Kolek 
místopředseda 

Průmyslové montáže, s.r.o. 

Ing. Jan Skipala, Ph.D. 
místopředseda 

Společenství průmyslových 
podniků Moravy a Slezska 

 

Ing. Ivo Barteček 
člen představenstva 

Ing. Ivo Barteček 

Květoslav Bašista 
člen představenstva 

Bašista strojírenská výroba 

Ing. Radovan Burkovič 
člen představenstva 

JOB – centrum Ostrava s.r.o. 

    

Ing. Jan Czudek 
člen představenstva 

Třinecké železárny, a.s. 

Ing. Milan Dobiáš 
člen představenstva 

Hutní projekt Ostrava a.s. 

Ing. Lidmila Kramolišová 
členka představenstva 

EDUCA – SOŠ, s.r.o. 

    

Ing. Tomáš Pastrňák, MBA 
člen představenstva 

R.F.T. s.r.o. 

Lukáš Pavelek 
člen představenstva 

Pavelek s.r.o. 

Ing. Miroslav Paloncy 
člen představenstva 

PALFRIG Ostrava 

   

prof. RNDr. Václav Snášel, 
CSc. 

člen představenstva 

VŠB-TU Ostrava 

Mgr. Vanda Staňková 
členka představenstva 

ODK, a.s. 

Mgr. Radka Šušková 
členka představenstva 

New Dimension, s.r.o. 

 

Libor Václavík 
člen představenstva 

LIBROS Ostrava 

Ing. Barbora Vonsová 
členka představenstva 

MOSTÁRNA Lískovec, s.r.o. 

Ing. Rostislav Zabystrzan 
člen představenstva 

STEELTEC, s.r.o. 

 
 
 

   

    

Ing. Jarmila Kolatová 
člen dozorčí rady 

REKVAL, s.r.o. 

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. 
předseda dozorčí rady 

Vysoká škola podnikání a práva,a.s. 

Ing. Alan Vápeníček, CSc. 
člen dozorčí rady 

DTO CZ, s.r.o. 

 



I. OBECNÁ ČÁST 

 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 

Výstavní 2224/8 

709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

 

IČ:  47673192 

DIČ:  CZ47673192 

tel.:   +420 597 479 333 

e-mail:   info@khkmsk.cz 

web:     www.khkmsk.cz  

 

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 558. 

Právní forma: regionální hospodářská komora, vznik dle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky. 

 

*** 

Služby pro členy a podnikatelskou veřejnost zajišťoval v roce 2020 tým pracovníků úřadu ve složení: 

ředitelka úřadu Bc. Natálie Šitavancová 

sekretariát, režim Ukrajina a ostatní režimy Michaela Štensová 

ekonom, účetní Bc. Petra Kurková 

celně-certifikační oddělení Bc. Naděžda Zemanová 

mýto, CzechPoint Barbora Kubinová 

vnější komunikace, PR Ing. Ilona Honusová 

projekt Vzdělávání členských firem 

Ing. Ladislav Kozák 

Ing. Zdislava Doleželová 

Bc. Nicole Dedková 

poradenství pro podnikatele 

Enterprise Europe Network 

Ing. Hana Simonová 

Mgr. Jan Skipala 

tajemnice ObHK Třinec Ing. Ivona Turoňová 

 

V roce 2020 služby zajišťovalo také 9 externích pracovníků – lektoři vzdělávání členských firem. 

 

Členská základna 

Členskou základnu tvořilo k 31. 12. 2020 celkem 375 právnických a fyzických podnikatelských subjektů  

včetně 42 firem v režimu „nekmenových členů“ /seznam viz poslední listy VZ/. 

  

mailto:info@khkmsk.cz
http://www.khkmsk.cz/


II. AKTIVITY A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

Pracovníci úřadu naplňovali Plán aktivit, který schválilo Shromáždění delegátů 10. dubna 2019.  

I. Kontaktní místo Hospodářské komory ČR 

Krajská hospodářská komora MSK spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR na základě Rámcové smlouvy, 

která byla uzavřena s cílem společného naplňování strategických komorových záměrů, jako je např. zvyšování 

celkové úrovně podnikatelské samosprávy, prestiže Hospodářské komory ve společnosti, růst jejího vlivu na 

zlepšování podnikatelského prostředí ve státě. V souladu s touto Rámcovou smlouvou a na ni navazující 

Prováděcí smlouvy, KHK realizuje a v rámci Moravskoslezského kraje koordinuje „celo-komorové“ projekty a 

zajišťuje řadu tzv. veřejných služeb. Tyto služby Komora nabízí a poskytuje všem zájemcům z řad podnikatelské 

veřejnosti, nejsou určeny prioritně a pouze členům HK ČR. 

1.  Certifikáty o původu – ověřování průvodních dokladů pro export 

KHK ověřuje certifikáty o původu „Certificate of Origin“. V případě, že zboží vyvážené z ČR není českého 

původu, Komora na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti potvrzuje i cizí původ zboží. Dále ověřuje 

obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, 

které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu. V roce 2020 bylo vystaveno celkem 6 012 ks 

dokladů v celkové hodnotě 3 565 537 Kč. 

2.  Karnety ATA – „Pas na zboží“ 

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží, osvobozené od cla  

a daní. Nejdelší možná doba platnosti je 1 rok od data vystavení a lze ho použít jen ve smluvních  

zemích, kterých je v současnosti přes šedesát. Karnet ATA pokrývá např. obchodní vzorky, zařízení potřebná 

pro výkon povolání, zboží určené pro prezentaci nebo použití při výstavách, veletrzích a podobných 

příležitostech, či vědecko-výzkumný materiál. V roce 2020 bylo vystaveno 9 ks karnetů v hodnotě 48 760 Kč. 

 

3.  Czech POINT – Vydávání ověřených výpisů   

Na Komoře mohou členské firmy, podnikatelé i široká veřejnost získat ověřené výpisy z  

obchodního, trestního, živnostenského a insolventního rejstříku, z katastru nemovitostí, z registru  

řidičů, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, dále ověření pravosti listin a podpisů (vidimace  

a legalizace) a též autorizovanou konverzi dokumentů pro účely korespondence prostřednictvím datových 

schránek. 

V roce 2020 vydal CzechPOINT na Komoře celkem 14 výpisů z obchodního rejstříku, 6 ze živnostenského 

rejstříku, 10 z katastru nemovitostí, 19 z trestního rejstříku a 2 z registru trestů právnických osob.  Dále bylo 

provedeno 70 vidimací (ověření shody listin) a 190 legalizací (ověření pravosti podpisu). O zřízení datové 

schránky požádalo 6 osob, bylo provedeno 70 elektronických konverzí dokumentů. Dále byly vystaveny dva 

výpisy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD). 

 

4.   Kontaktní místo MYTO.CZ 

Pro dopravní společnosti zajišťuje Komora veškeré služby, spojené s „mýtem“. Mýtné je určeno všem 

dopravcům či provozovatelům, kteří užívají vozidel s povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny. Služba je 

zajišťována v pracovních dnech v době od 7:30 do 15:30 hod. 

 

 

 



5. Projekty řízené ekonomické migrace – Program kvalifikovaný zaměstnanec 

Od 1. září 2019 jsou projekty řízené ekonomické migrace pro středně a nízko kvalifikované pracovníky (pozice 
spadající dle klasifikace CZ-ISCO mezi 4. – 8. hlavní třídu) transformovány na „Program kvalifikovaný 
zaměstnanec“. Touto změnou se HK ČR stává jednotným centrálním místem pro sběr, kontrolu a zařazování 
žádostí zaměstnavatelů do programu.  

Od 16.03.2020 byl pozastaven příjem žádostí do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Dne 15.06.2020 byl 
obnoven příjem žádostí do Programu. V mezičase bylo rozhodnuto na základě Usnesení vlády ČR č. 511 ze dne 
12.03.2020, že cizinci, kteří na území České republiky pobývali v době od 12. března 2020 na základě 
krátkodobého víza za účelem zaměstnání nebo za účelem sezónním, víza k pobytu nad 90 dnů za účelem 
sezónním nebo na základě mimořádného pracovního víza, jsou povinni vycestovat z České republiky nejpozději 
do 16. listopadu 2020. 
Agenda krátkodobých Schengenských víz byla ve Lvově obnovena dne 25.08.2020. 
 

Program kvalifikovaný zaměstnanec zahrnuje následující země (u každé země jsou uvedeny i vládou stanovené 
roční kvóty): 

• Bělorusko (800 žádostí/rok) 
• Filipíny (1 000 žádostí/rok) 
• Indie (600 žádostí/rok) 
• Kazachstán (300 žádostí/rok) 
• Moldavsko (600 žádostí/rok) 
• Mongolsko (1 000 žádostí/rok) 
• Srbsko a Černá Hora (2 500 žádostí/rok) 
• Ukrajina (40 000 žádostí/rok) 

K 31. 12. 2020 bylo zpracováno 66 žádostí pro celkem 245 zaměstnanců.  
 
 

 

II. Enterprise Europe Network (EEN)  

 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje je napojena na mezinárodní síť Enterprise Europe 

Network (EEN) jako kontaktní místo pro podnikatele v Moravskoslezském, Olomouckém a Pardubickém kraji.  

EEN má zastoupení v cca 600 institucích (obchodní komory, technologická centra, univerzity, rozvojové 

agentury) ve více než 60 zemích světa (včetně celé EU), odborné poradenství v rámci této sítě poskytuje více 

než tři tisíce expertů. 

Podnikatelům a výzkumníkům jsou v rámci sítě EEN poskytovány bezplatné služby. Služby sítě Enterprise 

Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové 

smlouvy č. 737766 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_zamestnani_-cz_isco-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během roku 2020 byly plněny předepsané indikátory projektu a bylo dosaženo následujících výsledků: 

 

Počet účastníků na akcích pořádaných KHK MSK: 203 

Počet firem, který získaly individuální bezplatné poradenství: 168 

Počet firem, které získaly individuální pomoc při vstup na zahraniční trhy: 51 

Počet dvoustranných jednání a obchodních misí, které KHK pořádala nebo spolupořádala: 7 

Počet mezinárodních schůzek, která KHK MSK zprostředkovala na těchto akcích: 41 

Počet místních firem, kterým byl předán kontakt na zahraniční firmu z databáze: 52 

Počet zahraničních firem, které zareagovaly na profil místní firmy z databáze: 30 

Počet realizovaných dlouhodobých kontraktů realizovaných na základě asistence KHK MSK: 6 

Poskytnuté poradenství vedoucí ke vstupu na zahraniční trh: 7 

Nejvýznamnější akce KHK MSK pořádané pod hlavičkou Enterprise Europe Network v roce 2020: 

 

Mezinárodní online konference "Regional Sustainable Development Facing the COVID–19 Chalenge"  

– 26. 5. 2020 

Videokonference na téma udržitelný rozvoj v turistickém ruchu, lázeňství a hotelnictví v souvislostí s pandemií 

covid-19 "Regional Sustainable Development Facing the COVID–19 Chalenge", navázala na řadu společných 

aktivit mezi dlouhodobými partnery Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, srbskou 

Obchodní a průmyslovou komorou Vojvodina a partnerskou kanceláří EEN v Novem Sadu (region Vojvodina).  

Na konferenci vystoupili prezident Obchodní a průmyslové komory Vojvodina Boško Vučurević. Za firmy 

podnikající v regionu Vojvodina vystoupil Zoran Trpovski a Boris Eremić, ředitel agentury Komas, jednoho z 

největších touroperátorů v regionu. Za českou stranu konferenci uvedl Jan Březina – předseda představenstva 

KHK MSK, a ředitelka Natálie Šitavancová. Současnou ekonomickou situaci v zemi i regionu s přihlédnutím k 

oblasti cestovního ruchu a vládní opatření na podporu firmám v ČR prezentoval Jan Skipala. Společnost 



Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.  reprezentovala Tereza Šišková. Podnikatelskou veřejnost působící v oblasti 

turistického ruchu a lázeňství zastupoval obchodní ředitel společnosti AquaKlim, s.r.o. – Sanatoria Klimkovice 

Lukáš Dostál, který se podělil o své konkrétní zkušenosti s řešením dopadu pandemie COVID-19 na jejich 

společnost. 

Mezinárodní online konference "Prospects of economy in Vojvodina after the pandemic COVID-19“ – 2. 6. 

2020 

Návazná videokonference navazující na předchozí akci "Regional Sustainable Development Facing the COVID–

19 Chalenge" řešila téma udržitelného rozvoje ve světě po pandemii z širšího národohospodářského hlediska. 

Uvítací řeč měli prezident Obchodní a průmyslové komory Vojvodina Boško Vučurević, Istvan Pastor prezident 

Národního shromáždění autonomní provincie Vojvodina, Robert Coban – prezident společnosti „Diplomacy 

and Commerce“. V panelu 1 na téma Perspektivy rozvoje ekonomiky a regionální spolupráce po pandemii 

COVID 19 vystoupili velvyslanci v Bělehradu: za ČR Tomáš Kuhta, dále velvyslanci Rumunska, Maroka, Egypta a 

Tuniska. Panel č. 2 řešil téma Mezinárodní spolupráce v souvislosti s udržitelnou ekonomikou a novými 

podmínkami. Za KHK MSK zde vystoupila se svou prezentací ředitelka Natálie Šitavancová. Další přednášející 

zastupovali regionální hospodářské komory v Paříži (Francie), Szegedu (Madarsko), Banja Luka (Srbsko), Arad 

(Rumunsko), Thessaloniki (Řecko).  

Seminář „Celní aktuality 2020“ – 20. 9. 2020 

Jednou z mála akcí v roce 2020, kterou vzhledem k pandemii COVID – 19 bylo možno uskutečnit prezenční 

formou, byl seminář na téma změny ve clech a dalších povinnostech v souvislosti se zahraničním obchodem. 

Akce se setkala s obrovským zájmem, vzhledem k dodržení protiepidemických opatření bylo nutno účast 

zredukovat, i přesto se akce zúčastnilo na 60 zástupců podnikatelů, firem a různých institucí v kraji. 

 

 

 

 



Seznam akcí pořádaných Enterprise Europe Network při KHK MSK v roce 2019: 

Datum Název akce 

14.1.2020 Byznys klub 

26.5.2020 Česko-srbská online konference – Turistický ruch v době COVIDU 

2.6.2020 Videokonference: Prospects of economy in Vojvodina after the pandemic   

15.7.2020 Setkání s obchodním radou Ruské Federace v ČR 

02.09.20 Start-ups going international – mezinárodní konference a B2B jednání 

10.9.2020 Celní aktuality roku 2020 - seminář 

10.9.2020 Byznys klub 

18.9.2020 Česko-polská spolupráce a podnikatelská specifika  

22.9.2020 Conference – Online B2B meetings 

24.9.2020 Global Cluster Matchmaking – connecting ecosystems to reignite 

5.-7.10. 2020 Mezinárodní dvoustranná jednání Contact Contract 

13.10.2020 Seminář "Spojené království – změny spojené s Brexitem a příležitosti pro české firmy " 

15.10.2020 Malajsie – online individuální konzultace s ekonomickými diplomatkami 

19.-20.10.2020 Virtual e-Days 2020 – mezinárodní B2B jednání 

19.-21.10.2020 Back to Business 2020  

23.10.2020 Webinář Světová ekonomika v době COVID-19: Realita, výhled a příležitosti pro firmy 

23.10.2020 Indie – online individuální konzultace s ekonomickými diplomaty 

10.11.2020 Business Forum 2020 

16.11.2020 Webinář – DPH u vývozu a dovozu zboží 2020 

23.-25.11.2020 Back to Business 2020 

24.11.2020 Rusko – online individuální konzultace s ekonomickým diplomatem 

25.11.2020 Rumunsko – online individuální konzultace s ekonomickým diplomatem 

25.11.2020 BREXIT – celní procedury se Spojeným královstvím – webinář 

25.11.2020 Polsko – webinář o příležitostech pro české firmy 

30.11.2020 
Západní Afrika se zaměřením na Ghanu – příležitosti pro české firmy – teritoriální 
webinář 

2.12.2020 Match4Industry – mezinárodní B2B jednání 

2.12.2020 Kanada – příležitosti pro české firmy – webinář, online konzultace 

2.12.2020 Digitální transformace – investice do inovací s dotační podporou 

3.12.2020 Rakousko – webinář o příležitostech pro české firmy 

8.12.2020 Online seminář "Mezinárodní tendry" 

9.-11.12.2020 Back to Business 2020 

10.12.2020 Německo – webinář o příležitostech pro české firmy 

 

Možnosti pořádání vzdělávacích akcí byly vlivem opatření vlády, vydaných z důvodu koronavirové pandemie, 

značně ztížené a omezily se zejména na pořádní online webinářů. Ty byly zpočátku zaměřené na využití 

platforem k uspořádání online konferencí a online komunikace ve firmách (Jak pracovat s MS Office Teams a 

co všechno umí, Jak vybrat vhodný nástroj pro online komunikaci … apod.) s cílem pomoci firmám lépe se 

zorientovat v nové situaci a zefektivnit práci v omezených podmínkách. 

 

III.  Projekt Krajský exportní specialista 

Hospodářská komora České republiky a její regionální síť ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR 

zavedla pilotně v pěti krajích, jmenovitě v Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém a 

ve Zlínském, pozici tzv. Krajského exportního specialisty, kterou posléze rozšířila i do Jihočeského a Plzeňského 

kraje. Ke vzniku postu došlo na základě potřeby podnikatelů identifikované během Krajských exportních 

konferencí. 



Krajský exportní specialista je k dispozici podnikatelům v uvedených krajích, kteří mají zájem prosadit se na 

zahraničních trzích. Mezi hlavní činnosti Krajského exportního specialisty (zkráceně KES) patří: 

• „Point of First Contact“ pro podnikatele a firmy, 

• orientace v systému podpory exportu, 

• exportní poradenství, 

• pomoc při sestavení a realizaci ročního exportního plánu. 

Dne 14. října 2020 se uskutečnila online Krajská exportní konference, které se zúčastnily čtyři desítky firem 

Moravskoslezského kraje. Zaměřena byla na Skandinávii a specifika při exportu do této oblasti.  

V úvodu se Jaroslav Knot, velvyslanec ČR v Norsku a na Islandu, věnoval problematice vyrovnání sporů a 

pohledávek při obchodním styku a nastínil specifika skandinávského trhu a obchodního jednání. 

V další části konference dostala prostor úvěrová pojišťovna EGAP, zaměřená na tržně nepojistitelná rizika 

spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky. 

V době koronavirové epidemie tato pojišťovna připravila pro malé i velké klienty balíčky opatření a nabízí 

žádosti o vystavení záruky Covid Plus prostřednictvím online systému. 

Podmínky pro export a možné nástroje k pokrytí rizik představil Marek Jeník z České exportní banky.  

K rizikům protistrany, země, zahraniční banky, neakceptace zboží, změny ceny nebo právního rizika nyní nově 

v souvislosti s covid-19 přibyla rizika nedoručitelnosti dokumentů, přerušení činnosti zahraniční banky a riziko 

nevyložení zboží z lodi nebo přesměrování lodi. 

Prezentační dovednosti pro exportéry v závěru představila Ludmila Houdková, projektová manažerka a 

lektorka společnosti RealCoaching. Doplnila také tipy na získání sebedůvěry při projevu a profesionalitu při 

prezentaci. 

 

Řádné shromáždění členů – delegátů KHK MSK 

Dne 11. června 2020 se v salónku Best Western Hotelu Vista konalo Řádné shromáždění členů – delegátů KHK 

MSK s volbou předsedy, místopředsedů, členů představenstva, členů dozorčí rady a delegátů na Sněm HK ČR. 

Členové Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje zvolili představenstvo v počtu 18 členů a 

dozorčí radu v počtu tří členů. 

 

 

 



IV.  Projekty Vzdělávání   

 

 

Mezi nejrozsáhlejší projekty, které Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje dosud  

realizovala, patří projekty „Vzdělávání firem“ a „Vzdělávání zaměstnanců“. Díky těmto projektům má KHK MSK 

možnost vzdělávat zaměstnance členských firem.  

 

Projekt Vzdělávání firem 

V listopadu 2020 byl úspěšně ukončen jeden z nejrozsáhlejších projektů, který Krajská hospodářská komora 

Moravskoslezského kraje dosud realizovala.   

Cílem projektu bylo zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské 

komory Moravskoslezského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na 

vykonávané pracovní činnosti. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005893. 

Pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti byl pečlivě připraven rozsáhlý balíček odborných školení, jehož 

realizací si zaměstnanci členských firem zvyšují svou kvalifikaci a rozšiřují znalosti a dovednosti upotřebitelné 

v praxi tak, aby jejich práce byla co nejefektivnější. Obsah kurzů je různorodý od kurzů cizího jazyky, přes vedení 

a koučink zaměstnanců, obchodní jednání, zvyšování efektivity procesů, novinky v daních a účetnictví, po kurzy 

Microsoft Office, kurzy svařování a obsluhy CNC obráběcích strojů a další.  

Od dubna 2017 konce projektu proběhlo 303 kurzů, které navštívilo 2 443 zaměstnanců ze 45 členských firem. 

 

Projekt Vzdělávání zaměstnanců 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje byla úspěšná při podání žádosti o podporu projektu 

v rámci výzvy č. 110 určené na vzdělávání zaměstnanců členských firem.  Jedná se de facto o přímé pokračování 

prvního projektu se stejnými cíli. Projekt byl zahájen v červenci 2020 a je plánován do června 2022. I tento 

projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost. Reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010893. 

Komora tedy bude schopna pokračovat ve vzdělávání zaměstnanců členských firem a v průběhu tří 

následujících let budou probíhat školící kurzy v oblasti měkkých a manažerských dovedností, ekonomicko-

právních, jazykových a IT znalostí, technického a jiného odborného vzdělání. V rámci projektu nabízíme 

členské základně 110 různých kurzů. 

Pro školené zaměstnance bude účast bezplatná (v rámci veřejné podpory de minimis), jelikož se jedná o dotaci 

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

 

 

 



V.  Projekt: Better VET for Better Future (BetonVET), program: ERASMUS+ 

 

 

Cílem projektu je poskytnout srovnání současných systémů odborného vzdělávání a přípravy ve třech zemích 

projektových partnerů: České republiky, Slovenska a Polska, a to pomocí parametrů metodiky, legislativy, 

financování a motivace. 

Ve vztahu ke stejnému tématu, kterým je nedostatek technických pracovníků, je cílem poskytnout srovnání 

výsledků odborného vzdělávání a přípravy v nejčastěji žádaných povoláních v každé zemi partnerů. 

 

Výstupy projektu odkryjí nejen rozdíly v obsahu odborného vzdělávání v každém partnerském regionu, ale také 

úroveň připravenosti zaměstnavatelů, včetně možného dopadu Covid-19 na současné podmínky odborného 

vzdělávání a přípravy. 

Projekt má také za cíl podporu pedagogických pracovníků odborného vzdělávání a přípravy, kteří u mladé 

generace formují zájem o technické znalosti a technologie. 

 

Aktivity projektu: 

 

• Vytvoření webových stránek projektu a zveřejňování aktivit a výstupů projektu 

• Komparace základních mechanismů systémů odborné přípravy s využitím duálního principu 

• Získání zpětné vazby zaměstnavatelů a vzdělavatelů k poskytování VET duálním systémem příp. s 

využitím jeho prvků, včetně dopadů mimořádných opatření v důsledku pandemie Covid-19. 

• Semináře pro poskytovatele odborné přípravy a praxe 

• Souhrnná analýza výstupů a návrh doporučení pro autority v zemích partnerství 

 

 

VI.  Další projekty, ve kterých je KHK MSK partnerem 

 

Vývoj specializovaného softwaru pro měření daňové zátěže a jeho aplikace v podnikatelské sféře 

Nositelem projektu je vysoká škola PRIGO, z.ú., Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje je 

externím aplikačním garantem projektu. Cílem tohoto projektu je softwarová aplikace (specializovaná mapa s 

odborným obsahem – Nmap), dle metodiky FORD, která bude odrážet daňové zatížení v zemích OECD a jeho 

změny v čase. Bude se jednat o výstup veřejně dostupný, který bude k dispozici veškerým soukromým 

podnikatelským subjektům, především malým a středním podnikům v ČR, které o tento výstup projeví zájem s 

cílem racionalizovat své investiční rozhodování a získat konkurenční výhodu. Hlavní přínos pro spoluuchazeče, 

spoluřešitele projektu spočívá zejména v komercializaci vytvořené softwarové aplikace (WTICS), který bude 

distribuován konečným uživatelům (malé a střední firmy). 

 



VII.  Návštěvy velvyslanců, kulaté stoly, networkingová setkání členů, podpis memoranda 

o spolupráci 

Návštěva ruského obchodního rady 

Vedení Krajské hospodářské komory MSK se ve středu 15. července 2020 setkalo s obchodním radou 

Velvyslanectví Ruské federace v České republice Sergejem Bezrukovem. 

Setkání inicioval obchodní rada s cílem zlepšit spolupráci a obchodní výměnu mezi Českou republikou a 

Ruskem. „Ve funkci obchodního zástupce Ruské federace v České republice je teprve krátce a jak sám řekl, není 

ani tak politikem, jako spíše byznysmenem. Projevil zájem o propojení našich a ruských firem a o vytváření 

příležitostí pro podnikání na naší a jejich straně,“ zhodnotil předseda představenstva Krajské hospodářské 

komory MSK Jan Březina. 

Sergej Bezrukov byl jmenován obchodním radou v ČR v červenci 2019. 

 

 

Návštěva prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého v kraji 

Na dvoudenní návštěvu Moravskoslezského kraje zavítal ve dnech 18. a 19. února 2020 prezident Hospodářské 

komory Vladimír Dlouhý. Během této návštěvy se sešel s místními členskými firmami Hospodářské komory a 

projednával s nimi jejich aktuální problémy. 

Po svém příjezdu se Vladimír Dlouhý přesunul do Karviné, kde ho zástupci Okresní hospodářské komory v 

Karviné seznámili s obsahem, cíli a významem Memoranda o česko-polské spolupráci v příhraničních oblastech 

Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego, podepsaného v říjnu loňského roku.  

Následující den prezident navštívil Moravskoslezské energetické centrum v Ostravě a po přejezdu do Opavy se 

setkal se zástupci členských firem HK ČR Opavska a Bruntálska. Program v odpoledních hodinách uzavřelo 

setkání se zástupci členských firem v Ostravě, kde prezident HK ČR v úvodu představil činnost Komory na 

celostátní úrovni a zdůraznil roli a aktivity HK ČR při zlepšování podmínek pro podnikání a poté v diskuzi 

reagoval na dotazy z řad místních podnikatelů na téma povinné maturity z matematiky, nedostatečného 

postihu za nelegální zaměstnávání nebo zatížení emisními povolenkami. „Jako problém také vnímám špatnou 

stavební legislativu s dlouhou schvalovací dobou stavebních objektů, další oblastí k řešení je odstranění 

překážek při dovozu zahraničních pracovníků, což je ale boj s větrnými mlýny,“ posteskl si Dlouhý a dodal, že 

jako nedořešené vidí i zákony o veřejných zakázkách nebo o odpadech. 

Nastínil také nutnost změny podnikatelských modelů ve strojírenství a zpracovatelském průmyslu a 

jejich orientací na zelené technologie. 



 

 

Kulatý stůl na téma dopravní infrastruktury MSK 

Probíhající i chystané dopravní stavby Moravskoslezského kraje a plány v letecké i železniční dopravě představil 

13. února 2020 na diskuzi u kulatého stolu náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Jakub Unucka. 

V úvodu vyjmenoval největší krajské investice v oblasti dopravy, v další části pak představil síť vysokorychlostní 

tratě, s jejíž stavbou by se mělo začít zhruba za pět let a díky níž se zkrátí cesta vlakem např. z Ostravy do Brna 

na 40 minut, navíc se uvolní kapacita současné trati. 

V poslední části pak náměstek nastínil koncepci rozvoje letiště ve výhledu do roku 2030 s rozšířením nákladní 

dopravy a železniční trati, která na letiště vede. Doplnil, že od 31. března bude létat pravidelná linka do Varšavy, 

od září dokonce dvakrát denně. 

 

VIII.   Oblastní středisko – Oblastní hospodářská komora v Třinci  

Oblastní středisko Krajské hospodářské komory MSK – Oblastní hospodářská komora v Třinci pracuje dle 

vlastního plánu činnosti. V centru pozornosti má aktuální problémy, týkající se rozvoje a podmínek pro 

podnikání v daném regionu.  

IX.  Spolupráce s podnikatelskými institucemi, partnerskými komorami, orgány veřejné správy 

a místní samosprávy a další 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje aktivně spolupracuje se všemi hlavními aktéry 

v Moravskoslezském kraji: 

● Okresní hospodářská komora Opava, Karviná a Bruntál 

● Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

● Svaz průmyslu a dopravy ČR 

● Moravskoslezský kraj 

● Moravskoslezské inovační centrum 

● Moravskoslezské investice a development 

● Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 

● CzechInvest v MSK 

● Česko-polská obchodní komora Ostrava 

● Úřad práce Krajská pobočka Ostrava 

 

 



Členství KHK MSK v poradních a řídících orgánech:  

• Krajská tripartita 

• Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 

• Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 

• Krajská dozorčí rada 

• Poradní sbor Úřadu práce Ostrava  

• Krajská komise Sdružení českých spotřebitelů v MS kraji 

• Školská rada – Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín 

• Školská rada – Střední odborná škola Frýdek – Místek 

• Společná platforma EZÚS TRITIA (poradní orgán pro podporu přeshraniční spolupráce) 

Účast na podnikatelských soutěžích v kraji:  

● Hospodářské noviny a Vodafone – Cena Firma roku 2020 a Živnostník roku 2020 

● EY Podnikatel roku 2020 

 

X.  Administrativní a organizační servis pro volené orgány 

plněno průběžně 

 

XI.  Různé 

1.  Zapojení do „Rychlé rady“ 

KHK MSK se zapojila mezi subjekty poskytující poradenství podnikatelům v Moravskoslezském kraji, kteří 

museli omezit své ekonomické aktivity v důsledku koronavirové pandemie a souvisejících mimořádných 

opatření vlády ČR. 

Konzultační a informační servis na podporu podnikatelů postiženým dopady koronavirové krize “rychla-rada” 

poskytuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi.  Tento servis je poskytován 

podnikatelským subjektům sídlícím na území Moravskoslezského kraje, případně provozujícím na území kraje 

svou firmu. Systém rychle, jednoduše a zdarma pomůže zorientovat se v aktuálně nabízené podpoře z 

regionálních, státních i evropských programů. 

2.  Pomoc v rámci „Tarczy antykryzysowej“ – protikrizového štítu 

Krajská hospodářská komora MSK pro firmy zajistila možnost využití odborné pomoci při řešení problémů v 

důsledku epidemie COVID-19 v Polsku.   

Vzhledem k novým výzvám, potřebám a problémům podnikatelů, vyplývajícím z epidemie, KHK MSK nabízí 

komplexní pomoc v souvislosti s využitím nástrojů v rámci „Tarczy antykryzysowej“ – protikrizového štítu. 

Tým odborníků poskytujících tuto pomoc se skládá z právních poradců s mnohaletými zkušenostmi s 

poskytováním právních služeb. Má přehled o možnostech získání finanční pomoci z veřejných a ostatních 

zdrojů, včetně možností spolufinancování podnikatelských aktivit. Průběžně sleduje všechny probíhající změny 

v zákonech, které mohou zlepšit nejen finanční situaci podnikatelských subjektů. Na základě znalostí a 

zkušeností pomáhá podnikatelům identifikovat právní a finanční nástroje, které pomohou zachovat nebo zvýšit 

efektivnost jejich podnikatelských aktivit. 

V případě zájmu je možné nabídnout i zastupování na základě plné moci vůči příslušným úřadům a institucím. 

Zásadní je rovněž pomoc v rámci vyjednávání nových podmínek souvisejících s uzavřenými kontrakty či jinými 

závazky, v procesech zmírňování případných negativních dopadů, včetně souvisejících právních služeb. 

 



III.  FINANČNÍ ČÁST 

 

1. Hospodářský výsledek 2020 - stav k 31. 12. 2020 (v tis. Kč) 

 

VÝNOSY PLÁN VÝSLEDEK 

Certifikáty a karnety ATA 3 800 3 614 

Členské příspěvky 1 000         1 178 

Projekty EU, odborné semináře 9 700 7 484 

Prodej publikací, tiskopisů      100  117 

Veřejné služby (mýto, CzP, RU, ostatní) 1 100  1 272 

      

CELKEM 15 700 13 665 

   
NÁKLADY     

Nájem 820 804 

Spoje, poštovné 90 78 

Mzdy včetně odvodů, externí sl. 8 800 8 534 

Kancelářský a jiný materiál, PHM 800 505 

Cestovné 370 74 

Občerstvení, reprezentace 230  104 

Publikace, tiskopisy 50  24 

Ostatní  2 310 1 218 

Opravy 0 0 

Software, HW, SW práce  180 161 

Odvod HK ČR     2 050 2 009 

      

CELKEM 15 700 13 511 

   
Zisk k 31. 12. 2020   154 

Daň   38 

Zisk po zdanění k 31. 12. 2020   116 

 

 

  



2. Bilance aktiv a pasiv včetně výkazu zisku a ztrát 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč) 

      
stav k 31. 12. 2020 

CELKOVÉ VÝNOSY 13 665  

Výnosy z tržeb (certifikáty, karnety ATA) 3 614  

Členské příspěvky 1 178  

Projekty EU, semináře KHK MSK 7 484  

Ost. výnosy (informatika, semináře, publ., tisk., propag. služby, veř. služby) 1 272  

Prodej publikací, tiskopisů 117  

CELKOVÉ NÁKLADY 13 511  

Náklady na materiál, zboží 529  

Mzdové náklady 6 406  

Sociální a zdravotní pojištění 2 128  

Odvod HK ČR 2 009  

Odpisy – DHM, DDHM  78  

Ostatní náklady nemat. povahy 1 140  

Software, HW, SW práce 161  

Cestovné 74  

Náklady na reprezentaci 104  

Nájemné 804  

Ost.služby (spoje, poštovné, internet) 78  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 154  

DAŇ Z PŘÍJMU Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 38  

ZISK PO ZDANĚNÍ 116  

      

      

BILANCE - AKTIVA (v  tis. Kč)   BILANCE – PASIVA (v  tis. Kč) 
      

stav k 31. 12. 2020   stav k 31. 12. 2020 

A K T I V A CELKEM 23 639    P A S I V A CELKEM 23 639  

STÁLÁ AKTIVA 247    VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽ. AKTIV 8 216  

Dlouhodobý hmotný majetek  520    CIZÍ ZDROJE 15 423  

Oprávky k DHM, DDHM -273    Dlouhodobé závazky 345  

Investiční cenné papíry a vklady 0    Krátkodobé závazky:  9 990  

      z toho:   

OBĚŽNÁ AKTIVA 23 392    - z obchod. styku, závazky ze vztahu k SR 8 700  

Zásoby – zboží 26    - k zaměstnancům 690  

Pohledávky, poskytnuté prov. zálohy 5 778    - k institucím soc. zabezp. a zdrav. pojišt. 418  

Finanční majetek 17 560    - ostatní přímé daně 162  

z toho: peníze, ceniny                146    - daň z příjmů -55  

           bankovní účty 17 414    - daň z přidané hodnoty 75  

Jiná aktiva celkem      28    Jiná pasiva celkem 5 088  

z toho: náklady příštích období 28    z toho: výdaje příštích období 0  

           příjmy příštích období 0               výnosy příštích období 5 088  

 

 



IV. PLÁN AKTIVIT ÚŘADU A HOSPODAŘENÍ 2021 

1. Plán činnosti  

Činnost úřadu směřuje k naplňování cílů a poslání Hospodářské komory České republiky v souladu se zněním 

zákona č. 301/1992 Sb., závěrů Sněmů HK ČR, usnesení Shromáždění delegátů a představenstva KHK MSK.  

S přihlédnutím ke specifikům v území své působnosti se zaměřuje zejména na tyto oblasti: 

I. Kontaktní místo Hospodářské komory ČR, veřejné služby 

1. Certifikáty o původu – ověřování průvodních dokladů pro export 

2. Karnety ATA 

3. Czech POINT 

4. MYTO CZ 

5. Program kvalifikovaný zaměstnanec 

II. Enterprise Europe Network (EEN) 

1. Poradenství pro podnikatele k možnostem financování, legislativě, veřejným zakázkám, ochraně 

 duševního vlastnictví, podmínkám podnikání na zahraničních trzích a v jednotlivých zemích EU a 

 světa, vysílání pracovníků, přeshraničního poskytování služeb a k dalším aspektům podnikání 

2. Asistence při hledání partnerů pro mezinárodní spolupráci v obchodě, výrobě, výzkumu, vývoji, 

 inovacích, technologickém transferu (mezinárodní dvoustranná jednání, obchodní mise, inzerce 

 v zahraničí, bulletin zahraničních nabídek a poptávek, přímé kontakty na zahraniční podnikatele)  

3. Podpora účasti podnikatelů, univerzit a výzkumníků v dotačních programech  

4. SME Feedback (zprostředkování zpětné vazby podnikatelů pro Evropskou komisi) 

6. Vzdělávání (semináře, workshopy, konference, diskuze) 

7.  Pořádání obchodních misí do zahraničí 

III.  Projekt Vzdělávání zaměstnanců 

IV.  Projekt: Better VET for Better Future (BetonVET), program: ERASMUS+ 

V. Projekt Krajský exportní specialista 

VI.  Zapojování se do dalších projektů  

VI. Odborné semináře, workshopy, konference, setkání s velvyslanci 

VII.  Oblastní středisko – Oblastní hospodářská komora v Třinci  

VIII.  Spolupráce s podnikatelskými institucemi, partnerskými komorami, orgány veřejné správy                                        

a místní samosprávy 

IX.     Administrativní a organizační servis pro volené orgány a odborné sekce 

X. Různé 

 

Plán aktivit úřadu Krajské hospodářské komory MSK je otevřeným dokumentem, jehož konkrétní naplňování se 

odvíjí od zájmu a požadavků členů komory a podnikatelské veřejnosti kraje. 

 

 

 

 

 



 2. Návrh rozpočtu 

 

Návrh rozpočtu pro rok 2021 je sestaven jako vyrovnaný (v tis. Kč) 

 

VÝNOSY CELKEM                                                     14 470 

      
Certifikáty a karnety ATA 3 400 

Členské příspěvky 1 200 

Projekty EU, odborné semináře 8 670 

Prodej publikací, tiskopisů 100 

Veřejné služby (mýto, CzP, RU, ostatní) 1 100 

      
NÁKLADY CELKEM 14 470 

 
Nájemné 805 

Spoje, poštovné 90 

Mzdy (vč. odvodů), externí sl. 9 200 

Kancelářský a jiný materiál, PHM 500 

Cestovné 200 

Občerstvení, reprezentace 150 

Publikace, tiskopisy 30 

Ostatní služby 1 515 

SW, HW, HW práce 180 

Odvod HK ČR 1 800 

 

 

 

  



ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

(stav k 31. 12. 2020 – počet firem 375) 

 

ABAS IPS Management s.r.o. 

ADREMOT Technologies s.r.o. 

agentura EKPERA, s.r.o. 

AHOL-Vyšší odborná škola o.p.s. 

AIESEC Ostrava 

Akela Transport spol. s r.o. 

Alfa Plastik, a.s. 

AL INVEST Břidličná, a.s. 

AMBRA – Group, s.r.o. 

AmpluServis, a.s. 

Antonín Jemelka 

ARCER H&M s.r.o. 

ARMATURY Group a.s. 

Asental Land, s.r.o. 

Asociace pracovních agentur 

ASOCIACE PREVENCE KRIMIN. A ZABEZPEČENÍ z.s. 

Asociace ZZ-ČR z.s. 

ATACO spol. s r.o. 

ATRUCK LOGISTICS s.r.o. 

Augustin Milata 

Automaty Kavamat Vending s.r.o. 

Autoškola Jiří Kratochvíl s.r.o. 

AVE ART Ostrava, VOŠ, SUŠ a ZUŠ 

AVE FINANCE s.r.o. 

BAKKER Trans. s.r.o. 

Baloušek, s.r.o. 

Barclet, a.s. 

BATERIE CENTRUM, s.r.o. 

BAUSTOFF + METALL OSTRAVA  

Bc. Lucie Kopecká 

Bc. Petra Tylečková 

BeePartner a.s. 

BESTIS s.r.o. 

Bibby Financial Services, a.s. 

BONAP – ICCZ s.r.o. 

BOOKLOGISTICS s.r.o. 

Booktrans, s.r.o. 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Boswell a.s. 

Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o. 

breAd. & edible labels s.r.o. 

British Institute of Management 

Bronislav Solczyk 

CDS – VIROPLASTIC CZ s.r.o. 

CLINITEX s.r.o. 

CONE – STAVITELSTVÍ, a.s. 

CPI Hotels, a.s. 

CROMODORA WHEELS s.r.o. 

CTP Invest, spol. s r.o. 

Czech Cool Trade s.r.o. 

CZECH INTERNATIONAL, a.s. 

Czech Job Place s.r.o. 

CZ testing institute s.r.o. 

ČECHYMEN a.s. 

Černá louka s. r. o. 

ČSAD Ostrava a.s. 

Daniel Hradil 

DC RAVAK MORAVA, a.s. 



Deluge s.r.o. 

DIRIGERE servis s.r.o. 

DONGWON CZ, s.r.o. 

Doprava Gajdzica, s.r.o. 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Dopravní projektování, spol. s r.o. 

DOUBRAVAN CAR s.r.o. 

DTO CZ, s.r.o. 

Dušan Nevěřil 

Dvorský Vítězslav, Ing. 

EDUCA – Střední odborná škola 

EGT Express CZ s.r.o. 

EKOVA ELECTRIC a.s. 

ELDAM group, s.r.o. 

EMTEST spol. s r.o. 

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. 

ENES Cargo a.s. 

ENEZA, s.r.o. 

Equa bank a.s. 

Erste Grantika Advisory, a.s. 

ERUPTIVA s.r.o. 

EVERESTA, s.r.o. 

Expat Services s.r.o. 

Filip Hendrych 

FIN-EKO FM, s.r.o. 

FIRVENA s.r.o. 

FITE a.s. 

FlexI T agency s.r.o. 

František Teplík 

Futuresteel s.r.o. 

Gamin s.r.o. 

GCO plus, spol. s r. o. 

GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. 

GO Steel Frýdek Místek a.s. 

Green Gas DPB, a.s. 

GT Tax a.s. 

Gumárny Zubří, a.s. 

Hal servis group, a.s. 

Hana Vrublová 

H. A. S. spol. s r.o. 

Heimstaden Czech s.r.o. 

HELLER reality, s.r.o. 

HERTIN s.r.o. 

High 5 Solutions s.r.o. 

HM PARTNERS s.r.o. 

HPF CleanCat s.r.o. 

HRAT, s.r.o. 

Hutní montáže, a.s. 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek  

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

IMCoPharma s.r.o. 

In creative s.r.o. 

ING corporation,spol.r.o. 

Ingeteam a.s. 

Ing. František Chvíla 

Ing. Helena Čapková 

Ing. Hubert Špalek 

Ing. Ilona Vošvrdová Prstecká 

Ing. Iveta Kuboňová 

Ing. Ivo Barteček 

Ing. Ivo Šnajdr 

Ing. Jan Krsička 

Ing. Jiří Ksenič 

Ing. Jiří Roupa 

Ing. Jiří Šmíd 



Ing. Kamil Černý 

Ing. Karel Dolejš 

Ing. Leo Zubek 

Ing. Luděk Blahut 

Ing. Michaela Zuntová 

Ing. Miroslav Paloncy PALFRIG OSTRAVA 

Ing. Miroslav Vlach 

Ing. Mojmír Klas, CSc. 

Ing. Nikola Zemánek 

Ing. Petr Pasek 

Ing. Svatava Huťková 

Ing. Vivek Ojha, CSc., MBA 

Ing. Vladimír Havránek, MBA 

Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D. 

Ing. Zuzana Bílková 

INSGRAF s.r.o. 

INSTAR ITS Ostrava, a.s. 

INTOZA s.r.o. 

ISALU group s.r.o. 

ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. 

I-TEC Czech, spol. s r.o. 

Ivo Pokorný 

Ivo Tomeček 

Jakub Brada 

Jan Fuchs 

Jan Hefner 

Jan Kelar 

Jan Morcinek 

Jan Sedláček 

Jan Sikora 

Jan Ženatý 

JAP INDUSTRIES s.r.o. 

Jaroslav Kresáč 

Jaroslav Zezulka 

JC TRANS, s.r.o. 

Jindřich Babarík – BAEL 

Jiří Bubela 

Jiří Vaněk 

JM družstvo Wybranetz 

JOB-centrum Ostrava, s.r.o. 

Josef Frydrych 

Josef Kozák – TOUR 

Josef Tobola 

JUDr. David Jopek, Ph.D., advokátní kancelář 

JUDr. Stanislav Moural 

KAIMAN, s.r.o. 

Karel Novotný 

Karel Pecl 

KERN s.r.o. 

Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s. 

Kočko company s.r.o. 

KOEXIMPO, spol. s r.o. 

KOHUT Třinec s.r.o. 

KOMA – Industry, s.r.o. 

KOTRLA a.s. 

Kovona System, a.s. 

KOVOSPORT TŘINEC akciová společnost 

Kristina Lýsková 

KVADOS, a.s. 

Kvalifik. a person. agentura, o. p. s. 

Květoslav Bašista 

K2 atmitec s.r.o. 

Laboratoř M O R A V A s.r.o. 

Ladislav Genči 

LAKUM – KTL, a.s. 

lamella.cz s.r.o. 



LAMMB systems s.r.o. 

Lázně Darkov, a.s. 

LEARKA a.s. 

LEŇO stabil Czech s.r.o. 

Lenzing Biocel Paskov a.s. 

Liberty Ostrava a.s. 

Libor Václavík – LIBROS 

Lift Group, s.r.o. 

Lichtgitter CZ spol. s r. o. 

LinuxBox.cz, s.r.o. 

L O M N Á spol. s r. o. 

Lucie Žylová 

Ludmila Kocourková 

Malíři natěrači cz, s.r.o. 

MANUTAN s.r.o. 

MARLENKA international s.r.o. 

MAZETA spol. s r.o. 

MEDICA Třinec, z.ú. 

METAMORFÓZA s.r.o. 

METASPORT akciová společnost 

Mgr. Aleš Gavlas 

Mgr. Antonín Rozkopal 

Mgr. Ivo Dostál 

Mgr. Jan Kubica 

Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. 

Mgr. Marie Werbová, Ph.D. 

Mgr. Petr Psotka, advokát 

Mgr. Tomáš Zmija 

MIDICO SYSTEM, s.r.o. 

Michal Plaček 

Michal Plašil 

Miroslav Lamacz 

Miroslav Tvrdý Autodoprava 

MONTYCON gastro, s.r.o. 

MORAVIA STEEL a.s. 

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.  

Moravskoslezský elektrotechnický svaz, z. s. 

MOSTÁRNA Lískovec, spol. s r.o. 

MSA, a.s. 

MSV Metal Studénka, a.s. 

MULTICRAFT GROUP SE 

Nadace rozvoje zdraví 

NC Line a.s. 

New Dimension, s.r.o. 

New Wind Production s.r.o. 

Norbert Varchola 

NOSRETI reality a.s. 

NOSRETI velkoobchod s.r.o. 

NXP Semiconductors Czech Republic s.r.o. 

OKD, a.s. 

Oldřich Struminský 

OLTRANS DOSTÁL s.r.o. 

OMEGA SERVIS HOLDING a.s. 

Optimont 2000 s.r.o. 

OREON Trading & Marketing  

Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o. 

OSMANČÍK TRANSPORT s.r.o. 

OSTROJ a.s. 

OVANET a.s. 

PALFRIG OSTRAVA s.r.o. 

PANIMA spol. s r.o. 

Pars Komponenty s.r.o. 

Pavlínek s.r.o. 

Petra Potužníková Macurová – JPM 

Petr Červinka 

Petr Kolíbal 



PETR KUPKA – Čalounictví 

PETR SYNEK – SDI, s.r.o. 

Petr Škuta 

Ph. Dr. Lenka Mynářová 

PIERAN Transspol s.r.o. 

Piešťanský X-Force a.s. 

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. 

PKS servis spol. s r.o. 

PMB – ZOS s.r.o. 

PM trans s.r.o. 

POLANSKÝ s.r.o. 

POLAR televize Ostrava, s.r.o. 

Polyglot, spol. s r.o. 

Poncza Magdalena, Mgr., advokát 

PrimMat – Soukromá stř. škola podnikatelská, s.r.o. 

PROPREMIA a.s. 

Průmyslové montáže s.r.o. 

PST CLC, a.s. 

PVC OKNA s.r.o. 

PWO Czech Republic a.s. 

PYGMALION, s.r.o. 

P.Z.S. Group, s.r.o. 

Radek Kulhaj 

Radio Čas s.r.o. 

Radislav Kroviář 

RAPPA s.r.o. 

RASCAR AC spol. s r.o. 

RBP, zdravotní pojišťovna 

REFRASIL, s.r.o. 

REINOLD s.r.o. 

REKVAL, s.r.o. 

RENOMIA, a. s. 

RESPECT, a.s. 

Restrukturalizační Agentura a.s. 

R.F.T. s.r.o. 

RKL Opava, spol. s r.o. 

Robert Vlach 

Roman Cvešper 

ROTEX s.r.o. 

RPIC-ViP s.r.o. 

RUBY Project Management s.r.o. 

SDO Technika s.r.o. 

Sdružení pro rozvoj MSK z. s. 

Semperflex Optimit s.r.o. 

SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. 

Sikora Luděk 

SKARAB, s.r.o. 

SKIVER s.r.o. 

Slévárny Třinec, a.s. 

Slezská důlní díla a.s. 

Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

Soulmates Ventures a.s. 

Speciální technologie, s.r.o. 

SPETRA CZ s.r.o. 

Společenství prům. podniků Moravy a Slezska 

Stanislav Coufal – PESTAN 

Stanislav Krobot s.r.o. 

Stanislav Kupka 

STANSPED s.r.o. 

STEELTEC CZ, s.r.o. 

STROJFERR, s.r.o. 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, p.o. 

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p.o. 

Střední škola společného stravování, Ostrava 

Střední škola technická a dopravní, Ostrava 



Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark 

Swiss Life Select Česká republika  

Sysportal s.r.o. 

ŠTIKA – Konzultace s.r.o. 

TANDEM Group, spol. s r. o. 

TAX professional s.r.o. 

TB MONT Morava s. r. o. 

TECHARTSTAV s.r.o. 

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA 

Technoprojekt, a.s. 

TEPLOTECHNA Ostrava a.s. 

TerrainEco, s.r.o. 

TESLA BATTERIES a.s. 

TnG-Air.CZ s.r.o. 

Tomáš Glogar 

TOPSTONE s.r.o. 

TOQUM, s.r.o. 

TPA Tax s.r.o. 

TQM – holding s.r.o. 

TRANSCON ELEKTRONIC SYSTEMS spol. s r.o. 

TRANSEXPRESS Intl. spol. s r.o. 

TRIMR s.r.o. 

TRISIA, a.s. 

TRITREG – TŘINEC, s. r. o. 

TROJEK, s. r. o. 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

TYSA WORK s.r.o. 

TZB Orlová s.r.o. 

UVB TECHNIK s.r.o. 

Václav Hejtmánek 

VAE CONTROLS, s.r.o. 

VELOBEL, s.r.o. 

Veolia Energie CR, a.s. 

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 

VIAVIS a.s. 

Vinařství Nosreti s.r.o. 

Vino-Pro, s. r. o. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

Vladimír Dombrovský 

Vladimír Lempochner 

Vlastimila Čumpelíková 

VOP CZ, s.p. 

VOP GROUP, s.r.o. 

VVUÚ, a.s. 

Vyncke s.r.o. 

Výrobní družstvo VKUS F-Místek 

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 

Vysoká škola podnikání a práva 

Vysoká škola PRIGO 

Webdevel s.r.o. 

Workado, s.r.o. 

ZAM – SERVIS s.r.o. 

111 FAJANA CZ s.r.o. 

 

 


