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

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

tel.: + 420 720 020 285
e-mail: info@energy-cluster.cz
www.energy-cluster.cz

TEŽIŠTĚ SPOLUPRÁCE
Podpora synergií mezi energetikou a průmyslem
Výzkum, vývoj, inovace
Energetická koncepce kraje
Podpora výchovy k energetickým úsporám
Energetické využití biomasy a odpadu
Využívání obnovitelných zdrojů energie

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

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

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



NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.

ÚVODNÍ SLOVO VÝKONNÉHO ŘEDITELE 

Vážení členové a partneři klastru, vážení čtenáři, 

dostává se Vám do rukou IX. číslo newsletteru NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU, z.s. za období 01. 01. 2022 
až 30. 06. 2022.

Úvodem bych Vám rád představil změny, které reflektují proběhlá zasedání valné hromady a výkonné rady. V závěru 
naleznete stručné informace o současných aktivitách klastru.

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

S úctou,
TOMÁŠ TYKAL
Výkonný ředitel 

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.
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AKTIVITY KLASTRU

V rámci zasedání valné hromady byly schváleny následující změny:

- změna stanov spolku 

Byla schválena změna stanov spolku v bodě 4.21, v němž se mění délka funkčního období všem členům výkonné rady z 
jednoho na tři roky. 

V rámci zasedání valné hromady a výkonné rady došlo ke schválení:

Členů výkonné rady:
• LOYD GROUP s.r.o.   zastoupena: Ing. Liborem Prouzou
• VŠB-TUO, 
• Výzkumné energetické centrum zastoupena: Doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem 
• HS FLAMINGO s.r.o.  zastoupena: Martinem Humlem
• INTOZA s.r.o.   zastoupena: Tomášem Závadou

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. 

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

V rámci zasedání valné hromady byla schválena výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2021 a plán strategického 
rozvoje klastru na další období.
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AKTIVITY KLASTRU
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Dále Vás informuji, že:

- ukončily své členství v klastru následující společnosti:

• ATEsystem s.r.o. k 31.12.2021
• XEVOS Group s.r.o. k 31.12.2021
• GeoPrime Geodézie s.r.o. k 31.12.2021
• EkoFlam s.r.o. k 31.12.2021
• CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. k 31.12.2021

- požádaly o členství v klastru tyto společnosti:

• Obec Kněžice, IČ: 0239241, sídlo: Kněžice 37, 289 02 Kněžice, člen přijat Výkonnou radou dne 18. 01. 2022 
• INSTAR ITS Ostrava, a.s., IČ: 25859722, sídlo: Varšavská 1144/48, 702 00 Ostrava, člen přijat Výkonnou radou dne 

18. 02. 2022

- dne 29. 03. 2022 a 30. 03. 2022 proběhly klastrem organizované konference v rámci realizace projektu Rozvoj 
NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO KLASTRU II. s názvem Energetický management pro veřejnou správu. Konference 
proběhly v hotelu DAP v Praze. Zúčastnili se jich převážně představitelé veřejné správy a dále společnosti zabývající se 
energetickým managementem.

- dne 09. 06. 2022 proběhla klastrem organizovaná konference v rámci realizace projektu Rozvoj NÁRODNÍHO 
ENERGETICKÉHO KLASTRU II. s názvem Energetický trh v krizi. Konference proběhla v hotelu OLYMPIK v Praze. Zúčastnili 
se jí převážně představitelé veřejné správy a dále společnosti zabývající se energetickým trhem.

- v termínu 20. – 24. 09. 2022 se klastr zúčastní v rámci realizace projektu Rozvoj NÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO 
KLASTRU II. 33. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Účast na veletrhu v současné době připravujeme 
s organizátorem veletrhu. Veletrh FOR ARCH je zaměřen na stále více se rozrůstající trend pasivního 
a nízkoenergetického bydlení a zabývá se problematikou spojenou s efektivním využitím přírodních zdrojů, technologiemi 
a v neposlední řadě získáním dotací na úsporné bydlení.  Vstupenky jsou pro členy klastru, jako vystavovatele, zdarma.



V Y D A V AT E L :

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


