
NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR

NEWSLETTER VII. Období 1.1.2021 - 30.6.2021

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost



2

ÚVODNÍ SLOVO VÝKONNÉHO ŘEDITELE

Vážení členové a partneři klastru, vážení čtenáři. 
Dostává se Vám do rukou VII. číslo newsletteru NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU za období 
1.1.2021 až 30.6.2021. Úvodem bych Vám rád představil změny, které re�ektují proběhlá zasedání valné 
hromady, výkonné rady a dozorčí rady. V závěru naleznete stručné informace o současných a budoucích 
aktivitách klastru. 

Dovolte mi jménem výkonné rady poděkovat za Vaši dosavadní spolupráci a za podporu, kterou nám 
poskytujete.

S úctou
TOMÁŠ TYKAL
Výkonný ředitel 
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TĚŽIŠTĚ SPOLUPRÁCE
Podpora synergií mezi energetikou a průmyslem
Výzkum, vývoj, inovace
Energetická koncepce kraje
Podpora výchovy k energetickým úsporám
Energetické využití biomasy a odpadů
Využívání obnovitelných zdrojů energie

MARKETING A PROPAGACE
Výstavy, veletrhy
Konference, odborné semináře
Publikační činnost

VÝZKUMNĚ-VÝVOJOVÉ PROJEKTY
Mobilní diagnostická laboratoř
Výzkumné a inovační centrum
Trigenerace – výroba el.  energie, tepla a chladu
Energie z biomasy a odpadů
Využití zbytkové syté páry

VZDĚLÁVÁNÍ
Stáže a praxe pro studenty SŠ a VŠ
Energetická gramotnost
Další vzdělávání zaměstnanců členů klastru

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z. s. sdružuje společnosti působící v energetické a 
teplárenském průmyslu a aktivně spolupracuje s univerzitami a výzkumnými středisky.



Dozorčí rada zvolila předsedou Ing. Jana Poledníka a místopředsedou Mgr. Vladimíra Švidrnocha. Členem 
dozorčí rady zůstává Ing. Zdeněk Duba.

V rámci zasedání valné hromady byla schválena výroční zpráva za rok 2020 a plán strategického rozvoje 
klastru na další období.

Na základě výše uvedených personálních změn ve vedení klastru Vás průběžně kontaktujeme a  prosíme 
o osobní schůzky, na kterých bychom si vzájemně de�novali představy budoucí spolupráce. Za již 
proběhlé schůzky děkujeme a na ty, které nás zatím čekají, se těšíme. Věříme, že splníme Vaše očekávání a 
že se nám podaří zvýšit kvalitu a rozsah společné spolupráce.

PROBĚHLÁ ZASEDÁNÍ

V rámci zasedání valné hromady, výkonné rady a dozorčí rady byly schváleny následující změny:

1. Změna sídla klastru
 
Stávající sídlo klastru na adrese Otakara Jeremiáše 6235/38, 708 00 Ostrava – Poruba je ve vlastnictví 
NÁRODNÍHO DŘEVAŘSKÉHO KLASTRU, z.s. Vlastník objektu se rozhodl poskytnout prostory k užívání 
VŠB-TUO. Z tohoto důvodu bylo přeneseno sídlo do nových prostor na adresu Mlýnská 317/10, 702 00 
Ostrava – Moravská Ostrava. S vlastníkem objektu, společností PXJ CZE s.r.o., byla podepsána nájemní 
smlouva na dobu určitou do 31.12.2028 ve výši 1000,- Kč / měsíčně.

2. Změna členů výkonné rady
 
Nové složení výkonné rady:
INTOZA s.r.o.      zastoupena: Tomáš Závada
LOYD GROUP s.r.o.     zastoupena: Ing. Libor Prouza
HS FLAMINGO s.r.o.     zastoupena: Martin Huml
VŠB-TUO, 
Výzkumné energetické centrum   zastoupena: Doc. Ing. Tadeáš Ochodek

V souladu s čl. 4.18 Stanov byl zvolen pátý člen výkonné rady, Ing. Tomáš Tykal, který se stal výkonným 
ředitelem a statutárním zástupcem klastru. 

Ing. Tomáš Tykal se 2 roky podílel na činnostech klastru převážně v rámci projektového managementu. 

Postupně docházelo ze strany Ing. Jana Poledníka k předávání provozně – technických a dalších admini-
strativních činností klastru Tomáši Tykalovi, který tyto činnosti již plně zajišťuje, včetně projektového ma-
nagementu, který mu zůstává.

V souladu s čl. 4.19 Stanov byl zvolen prezident klastru Ing. Libor Prouza a viceprezident klastru
Doc. Ing. Tadeáš Ochodek.

Na pozici obchodní a martetingové ředitelky byla přijata Ing. Michaela Schneidrová. 

3. Změna členů dozorčí rady 

Nové složení dozorčí rady:
Ing. Jan Poledník
Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.
Ing. Zdeněk Duba
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Dále Vás informuji, že:

- před konáním valné hromady ukončila své členství v klastru společnost Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 
3337/7, 702 00 Ostrava, IČ 451 93 410 a to dne 17.5.2021.

- dne 9.6.2021 byl doručen dopis o ukončení členství společnosti ČEPS, a.s, Elektrárenská 774/2, 101 52 
Praha 10, IČ 257 02 556.

- v termínu 21. – 25.9.2021 se klastr zúčastní v rámci realizace projektu Rozvoj NÁRODNÍHO ENER-
GETICKÉHO KLASTRU II. veletrhu FOR ARCH. Účast na veletrhu v současné době připravujeme s orga-
nizátorem veletrhu. Veletrh FOR ARCH je zaměřen na stále více se rozrůstající trend pasivního a nízkoener-
getického bydlení a zabývá se problematikou spojenou s efektivním využitím přírodních zdrojů, technolo-
giemi a v neposlední řadě získáním dotací na úsporné bydlení. 

- dne 4.6.2021 proběhlo na CzechInvestu jednání s panem Filipem Krůtou, specialistou rozvoje klastrů a s 
panem Adamem Podholou, specialistou pro EkoTech – Odbor Inovací. Klíčovou úlohou CzechInvestu je 
zvyšovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podniků a 
rozvoje zahraničních investic do ČR. Klastry sehrávají v dnešní globální ekonomice klíčovou roli a stávají se 
důležitými hráči pro mezinárodní spolupráci. Jsou technologickým hubem, který dokáže akcelerovat 
místní potenciál, nové investice, pracovní místa a proto CzechInvest vítá možnosti spolupráce s NÁROD-
NÍM ENERGETICKÝM KLASTREM, z.s. Služby CzechInvestu překračují již tradiční pojetí správy zahraničních 
investic, nabízí široké portfolio služeb jako je národní databáze brown�eldů, startupové programy Czech-
Starter/Czech Demo/Accelator/Match, investiční pobídky či smart lokalizace. Na jednání byly diskutovány 
možnosti rozvoje klastru v celostátním i nadnárodním měřítku. Ze strany CzechInvest byly doporučeny 
postupy, jak oslovit případné další možné zájemce o členství v klastru, jak více a lépe rozvíjet klastr a byli 
jsme seznámeni s fungováním klastrových organizací v okolních zemích. Jelikož CzechInvest plánuje 
změny v rámci podpory klastrů po roce 2022 a mapuje v jednotlivých klastrech situaci, sdělili jsme naše 
aktuální potřeby a problémy, které v rámci NEK řešíme. Na jednání nám bylo nabídnuto, abychom se na 
CzechInvest obraceli s našimi aktuálními potřebami, pro kontakty na státní správu a akademická 
pracoviště, v rámci seznamů dodavatelů, plánů pro zahraniční expanzi i místních podnikatelských aktivit.

- dne 11.6.2021 se stal klastr členem Krajské hospodářské komory ČR. V současné chvíli řešíme účast v 
projektu Enterprise Europe Network, kde můžeme spolupracovat na zviditelňování klastru a v komer-
cionalizaci výsledků našich projektů v zahraničí. Dále připravujeme účast na podzimní akci, která je or-
ganizována KHK MSK. Jedná se o pravidelnou akci s názvem „byznys snídaně“,  kde bychom měli dostat 
prostor k představení našich služeb členům KHK MSK a případně tak rozšířit členskou základnu NEK.



NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR

VYDAVATEL:

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.
Mlýnská 317/10
702 00 Ostrava

Ing. Tomáš Tykal
výkonný ředitel

tel.: +420 720 020 285
e-mail: t.tykal@energy-cluster.cz

www.energy-cluster.cz
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