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PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OPAVĚ

Nechceme bránit v rozkvětu průmyslu
ROMAN BRHEL

Opava – Lukáš Pavelek, šéf vý-
vojového úseku v rodinné fir-
mě Czechphone stojí také jako
předseda představenstva v čele
Okresní hospodářské komory v
Opavě. Ta patří do skupiny
osmačtyřiceti v republice a byla
založena v roce 1993. Opavská
komora se snaží být nápomoc-
ná jak firmám, tak podnikate-
lům. Aktuálně pomáhá zvládat
koronavirovou krizi, řeší na-
příklad i napojení školství na
podnikatelskou sféru, věnuje se
zajímavým projektům. Více už
v následujícím rozhovoru
s Lukášem Pavelkem.

Můžete nám představit činnost
hospodářské komory na Opav-
sku?
Činnost hospodářské komory
je určitě rozsáhlejší než byla v
minulosti. Zaměřili jsme se na
několik cest, jak bychom hos-
podářskou komoru využili ve
prospěch opavského regionu.
Jedna z hlavních je zlepšování
podnikatelského prostředí,
druhá cesta je ovlivňování tr-
hu práce v regionu a třetí je
ovlivnění školského systému,
protože ta úzce souvisí s pře-
dešlými dvěma body.

Co jemomentálně největší
problém, který semusí řešit?
Momentálně největším pro-
blémem je koronakrize, kdy
řešíme se členy spoustu díl-
čích problémů. Začalo to na
jaře s přehraničními pracov-
níky, přes problémy s nedo-
stupností ochranných pomů-
cek až po dopady útlumu a
problémy, které dopadly na
místní podnikatele.

Nyní se nacházíme ve druhé
koronavirové vlně…
Oproti první jsme vylepšili
komunikaci s našimi členy,
protože v rámci jarního koro-
na útoku jsme začali komuni-
kovat on-line. Paní ředitelka
zorganizuje telekonferenci na

určité téma. Na jaře se řešili
hodně přehraniční pracovníci,
případně pomoc se zpracová-
ním podpůrných programů,
kde si mohli členové, podni-
katelé vyměňovat své zkuše-
nosti, až po současnost, kdy se
komunikuje se specialisty.
Například s personalisty růz-
ných firem, kteří si vyměňují
zkušenosti třeba s výměnou
pracovníků. Jde o vypůjčení
zaměstnanců na určitou dobu.

A tohle se na Opavsku děje ve
velkém rozsahu?
Na jaře toho několik firem
využilo, zejména těch velkých,
kde operátoři ve výrobě jsou
poměrně flexibilní amohou
víceméně z jednoho provozu
nastoupit do druhého. Máme
připravené portály pro sdílení,
ať už volných kapacit, nebo

naopak poptávek po lidech.

Jakémáte signály s propouště-
ním na Opavsku?
Myslím si, že opavský region
může z této situace vyjít velice
dobře v rámci srovnání se
zbytkem republiky. Alespoň
nemáme signály, že by firmy
měly sahat drasticky k pro-
pouštění.

Čím si tomůžete vysvětlit?
Nejsme region zaměřený úzce
na jeden sektor průmyslu.
Máme tady firmy s automo-
bilovým odvětvím, které na
jaře pocítily velký propad, ale
dostaly se zpátky do kondice.
Máme zde firmy zaměřené na
farmacii, které rostou, firmy
na obalový průmysl, jež taky
rostou, to protože se zvýšil
odbyt léčiv v e -shopu. Opava

má poměrně solidní mix fi-
rem. Nezaměstnanost by tak
nemusela radikálně růst.

Takže byste tímto i zaměst-
nance firemmohl uklidnit?
Nehrozí krachy firem?
Pokud ano, tak to budou jed-
notky, ale není to určitě firma,
kterou by položila koronakri-
ze, ale budou to firmy, které
už před covidem nebyly
v dobré kondici a současná
doba je už jen pověstným
hřebíčkem do rakve.

Můžete prozradit, jaké výhody
mají firmy a podnikatelé sdru-
žené pod hospodářskou komo-
rou?
Komoramá jeden základní a
zákonem daný úkol, a to je
poskytovat firmám certifikace
o původu zboží, to znamená
firmy, které exportují, mají
tuto službu zajištěnou. Mimo
to právě pro ně děláme pod-
půrné akce, ať už se jedná o
vzdělávaní zaměstnanců na-
šich členů v rámci projektu
110, který právě běží. Vminu-
lém projektu 60 jsme odškolili
920 zaměstnanců našich čle-
nů, takže to bylo velice úspěš-
né. Pořádáme pro ně setkání,
kde si mohou vyměňovat
zkušenosti, navazovat nové
kontakty i obchodní příleži-
tosti.

V začátku jste hovořil o třech
základních pilířích, můžete je
více rozvést?
Smyslem hospodářské komo-
ry je zlepšování podnikatel-
ského prostředí a zjednodu-
šení životamístních podnika-
telů. Tam pracujeme velice
intenzivně na tom, aby pod-
nikatelé měli vždy zajištěný
komunikativní kanál s před-
staviteli města. Se současným
magistrátemmáme velice
dobré vztahy, potkáváme se
s nimi, vykomunikováváme
požadavkymístních podni-
katelů, pomáháme jim v ko-
munikaci i s jinými státními

LUKÁŠ PAVELEK, předseda představenstva Okresní hospodářské ko-
mory v Opavě. Foto: Region/Petr Widenka

Okresní hospodářská komoraOpava je apolitickýmdobrovolnýmnadod-
větvovýmsdruženímpodniků služeb, průmyslu, obchodu a řemesel okre-
suOpava. Financována je prostřednictvímčlenských příspěvků a příjmů
z poskytování služeb. OHKOpava propojuje a zastupuje zájmy svých člen-
ských podniků, živnostníků a škol, a usiluje o optimální podmínky pro pod-
nikání a získávání praxe pro studenty. Svýmčlenůmnabízí různé služby,
vystavuje certifikáty o původu zboží, organizuje setkání, kurzy dalšího
vzdělávání (zejména v rámci dotační výzvy) a poskytuje vznikajícímpodni-
kůma začínajícímpodnikatelůmporadenství a podporu.
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LUKÁŠ PAVELEK (35) V ROZHOVORU PRO DENÍK ŘEKL:

na územíměsta Opavy a v regionu
institucemi, když vznikne
problém, ať už v rámci do-
pravní infrastruktury, nebo
v rámci úřadu práce či jiných
úřadů. Co se týká druhého pi-
líře, a to je ovlivňování trhu
práce, my skutečně pomáhá-
me podnikatelům vyměňovat
si zaměstnance. Snažíme se
rozprostírat trh práce tak, aby
nebyla přílišná nezaměstna-
nost a zároveň aby firmy ne-
měly problém s odmítáním
zakázek z důvodu, že nemají
lidi. Snažíme se jim kapacity
pomáhat doplnit. Pořádáme
také veletrh povolání, což už
souvisí s třetím pilířem, který
se letos bohužel kvůli koro-
naviru neuskuteční. Na ve-
letrhu povolání je unikátní to,
že spolupracujeme s úřadem
práce, s magistrátem, s míst-
ními školami a smístními fir-
mami. Dali jsme si za cíl žá-
kům devátých tříd ukázat, ja-
ká povolání jsou potřeba, kde
jemohou vystudovat a v jaké
firměmohou následně najít
uplatnění. Tím se snažíme
ovlivňovat trh práce. Tímto
ovlivňujeme školství, protože
trh práce je na něm hodně zá-
vislý a vminulosti šlo školství,
hlavně to odborné, do útlumu,
což se negativně projevovalo
na trhu práce, kde nejsou
kvalifikovaní pracovníci. V
tomto směru se podařilo ně-
kolik úspěchů. Rozjeli jsme
projekt Studuj řemeslo na
Středním odborném učilišti
stavebním, plus ve spolupráci
s několika strojírenskými fir-
mami se nám podařilo rozjet
zcela nový obor na Kolofíkově
nábřeží. Jedná se o oborme-
chanik a seřizovač vstřikoli-
sových strojů.

Vy jste začali cílit namateřské
školy. Velmi úspěšná se jeví
akce s ponky…
Ohlasymáme veskrze pozi-
tivní, a to jak ze strany rodičů,
tak ze strany učitelů vmateř-
ských školách. Z toho jsme
měli největší obavu, jak k to-

mu přistoupí, zda nebudou
mít strach s dětmi pracovat se
skutečnými nástroji, byť
v dětském provedení. V tom
nám ale hodně pomohla
Místní akční skupina Opavsko,
která zajišťuje školení peda-
gogických pracovníků, aby
věděli, jak přesně s dětmi
pracovat. Ohlasy jsou veskrze
pozitivní. Poznáváme to na
poptávkách jednotlivých ško-
lek na ponky. Smysl tohoto
projektumůže někomu při-
padat úsměvný. Paradoxně
tam to všechno vzniká. Děti
poznají rozdíl mezi dřevem a
jinýmmateriálem. Jak vypadá
pilka, pilník, kladívko. Samo-
zřejmě je rozdíl mezi městem
a vesnicí.

Pojďme se nyní na chvíli za-
měřit na průmyslové zóny. Jak
je to s nimi na Opavsku? Jedna
nováměla vyrůst při výpadov-
ce na Krnov, proti té ale opav-
ská hospodářská komora na-
konec vystoupila...
Nemáme problém s průmys-
lovou zónou jako takovou.
Měli jsme zásadní problém s
navrženým řešením průmys-
lové zóny, která z našeho po-

hledu bylamegalomanská a
nebyla vůbecmoderní. Navíc
jedna je u Krnova a není plně
využita. Nechceme bránit v
rozkvětu průmyslu na území
Opavy a v regionu. Alemusí to
mít hlavu a patu, musí být ro-
zumně navržena. Představi-
telůmměsta jsme sdělili náš
pohled na věc, to znamená
pokračovat ve výkupu po-
zemků, když nějaký investor
projeví zájem například o vy-
budování výzkumného stře-
diska, vývojového centra na
území Opavy, ať jsme na to
připraveni. Přišlo nám to
nefér vůči místním podnika-
telům, kteří dlouhodobě usi-
lovali o to, abymohli některé
podniky přesunout z centra
města, kde je to pro ně nevy-
hovující, například z hlediska
kamionové dopravy. Obecně
oni sami nechtějí znepříjem-
ňovat život místním podni-
katelům například hlučností,
zvýšenou dopravou. Neměli se
možnost nikam přestěhovat a
pak přijdeměsto s návrhem
megalomanské průmyslové
zóny pro nově příchozí firmy,
což nám nedávalo úplně
smysl.

Dá se říci, že výstavba velké
fabriky by byla v uvozovkách
smrtí promenšímístní firmy?
Mámnamysli z hlediska za-
městnanecké síly…
To byl druhý zásadní argu-
ment. Průmyslová zóna byla

navržena zhruba pro pět tisíc
pracovníchmíst, což je na-
prosto nepředstavitelné číslo,
když si vezmeme počet oby-
vatel města Opavy a hlavně
nově příchozích obyvatel. To
by se nejdřívemuselo postavit
další maléměsto, kde by se li-
dé ubytovali, aby tadymohli
pracovat. My jsme směstem,
hlavně pak s novým vedením,
komunikovali postupné kro-
ky, jak k tomu dojít. Zaprvé
jak přitáhnout dobrého in-
vestora, který by byl lukrativ-
ní promístní lidi, aby neod-
cházeli do jiných regionů za
prací. V Opavě se vybudovalo
několik bytů, budují se byty a
budou budovat. Je třebamít
také centrum zábavy, což je
například nový aquapark.
Opava je celkově v tomto
směru atraktivní. Mluvíme
omožném investorovi, ale
možno je také pomoci nějaké
místní firmě s vybudováním
lukrativní a atraktivní práce,
aby lidé tady zůstali a neod-
cházeli.

Jenomže semůže stát, že se
rychleji vystaví průmyslová
zóna na okraji Ostravy a pra-
covní sílu z Opavska přetáhne…
Je několik cest, jak Opavu za-
traktivnit, a my sami v rámci
regionu říkáme, že lidémohou
pracovat v Ostravě, důležité
ale je, aby bydleli v Opavě,
protože je to obrovská příle-
žitost pro drobnémístní
opavské podnikatele ve služ-
bách, v pohostinství. My se
snažíme v rámci memoranda
o spolupráci i ve Slezsku, hos-
podářské komory Karviná,
Ostrava, Bruntál, Opava, měs-
ta, plus obdobné instituce
v příhraničním Polsku. Snaží-
me se o udržení celéhoMo-
ravského regionu a naváza-
ného regionu na polské stra-
ně. Úplně nejdeme proti sobě,
nejsme konkurenční prostředí
Ostrava vs. Opava. Naopak se
snažíme rozvíjet regiony sou-
časně, aby rostly všechny.

Vizitka
LukášPavelek se narodil před
pětatřiceti lety. Žije ve Štítině, vy-
studoval Střední školu elektro-
technickou, obormechanik, elek-
tronik. Po studiích pracoval ve fir-
měpro vývoj softwaru. Od roku
2012 přešel do rodinné firmy na
pozici šéf vývojovéhooddělení.
Smanželkou vychovává dceru
Aničku, vminulosti se věnoval
ochotnickémudivadlu. Pokudmu
to čas dovolí, relaxuje na horském
kole, v letošním roce projel celý
Moravskoslezský kraj.
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