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Posílení role Svazu pr ůmyslu a dopravy v ČR v regionech  

 
 

Regionální kancelá ře SP ČR zahájily svou činnost 
 

Historická změna. Tak by se dal označit vznik regionálních kancelá ří Svazu průmyslu  
a dopravy ČR. Od listopadu 2008 má totiž Svaz své regionální zastoupení v Ústeckém, 
Karlovarském, Moravskoslezském, Jihomoravském kraji  a kraji Vyso čina.  A od ledna 
2009 se přidali regionální manaže ři zastupující St ředočeský, Jiho český, Plze ňský, 
Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj.  

Svaz průmyslu a dopravy ČR již delší dobu uvažoval o posílení své role na regionální úrovni. 
V době, kdy na české podniky dopadá celosvětová finanční krize, se tato snaha jeví o to více 
aktuální. Zintenzivnění spolupráce sociálních partnerů na krajské úrovni, užší spojení 
s konkrétními požadavky a starostmi členské základny a prosazování jejich zájmů na krajské 
i národní úrovni, to vše byly motivy pro zřízení regionálních kanceláří, ve kterých působí noví 
zaměstnanci SP ČR – regionální manažeři. 

Jsou to styční důstojníci mezi sekretariátem Svazu a jeho členskou základnou. Jejich úkolem 
je získávat od členských firem informace o jejich aktuálních problémech v širokém spektru 
oblastí, ať už jde o pracovně-právní problematiku, o legislativu či o vzdělávací potřeby. Na 
druhou stranu regionální manažeři budou přenášet nejaktuálnější informace a stanoviska SP 
ČR s nabídkou konkrétních aktivit (účast na seminářích, školeních či podnikatelských misí do 
zahraničí) směrem k členským podnikům a svazům. 

Mezi činnosti regionálních manažerů bude patřit příprava aktivit, které by posílily sociální 
dialog. Právě tento rozměr je pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zásadní, neboť Svaz získal 
na zřízení a provoz regionálních kanceláří finanční prostředky v rámci projektu „Posilování 
sociálního dialogu s d ůrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdr ojů a rozvoj 
kvality služeb sociálních partner ů“, který je financován z prost ředků ESF 
prost řednictvím Opera čního programu Lidské zdroje a zam ěstnanost a státního 
rozpo čtu ČR. Projekt si klade za cíl zlepšit fungování a efektivitu vnitřního aparátu 
organizací sociálních partnerů, kteří tak budou schopni poskytnout cílovým skupinám lepší 
servis, poradenství a konzultační činnosti v oblastech rozvoje lidských zdrojů, právních, 
ekonomických a dalších. Bližší informace k projektu a kontakty na odpovědné pracovníky 
naleznete na našich webových stránkách www.spcr.cz v sekci Projekty – Probíhající 
projekty. 

Přirozeně, že regionální manažeři si budou muset vybudovat vazby na krajské úřady a další 
instituce a výrazněji se budou muset angažovat v tripartitě ve svých regionech. Součástí 
aktivit je také organizace akcí, jakými jsou kulaté stoly na aktuální témata, semináře či 
navázání spolupráce s vysokými školami v regionu. To je zatím nástin práce regionálních 
vyslanců Svazu, kteří prošli rozsáhlým sítem výběrového řízení a přijímacími zkouškami.  
V každém kraji se na místo regionálního manažera hlásilo více než sto zájemců. Vybráni byli 
tedy nejlepší z nejlepších. Nyní záleží na tom, jak dokáží pracovat a poskytnout firmám 
servis.  
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Krátké p ředstavení regionálních manažer ů 
 

Miroslav Bedná ř působí jako regionální manažer pro Plze ňský  
a Jiho český kraj. Mezi jeho přednosti patří bohaté pracovní zkušenosti 
z různých oborů počínaje kovoprůmyslem, přes pojišťovnictví, reklamu, 
reality, kosmetiku až po podlahové krytiny. Problematika podnikání je mu 
velmi blízká, neboť sám podnikal deset let v oblasti reklamy. Miroslav byl 
vybrán pro jeho dobré komunikační vlastnosti, přehled, umění jednat 
s lidmi a řešit jejich problémy. Zajímá se o cestování, literaturu, sport  
a veřejné dění. Kontaktovat ho m ůžete na telefonním čísle 733 643 518 
či e-mailem na mbednar@spcr.cz  nebo si domluvit sch ůzku 

v kancelá ři v Plzni na Škroupov ě 638/2. 
 
 

Ondřej Bedná ř působí v Ústeckém a Karlovarském kraji. Ondřej 
pochází z Děčína, kde dosud žije. Již během studia oboru manažer 
Integrované střední školy technické se věnoval výpočetní technice a tento 
svůj velký koníček si zvolil i jako své povolání, ve kterém setrval sedm let. 
Za tuto dobu se vypracoval na schopného obchodníka a své zkušenosti a 
nabyté znalosti se rozhodl uplatnit ve Svazu průmyslu a dopravy České 
republiky. Nejen proto, ale také pro jeho komunikativnost, pracovní 
nasazení a zájem se stále učit něčemu novému, byl do týmu regionálních 
manažerů SP ČR vybrán. Mezi jeho záliby patří sport, rekreační turistika 

zahraniční i tuzemská, spojená nejčastěji s vyjížďkami na kole po krásách české země. 
Ondřeje můžete kontaktovat na telefonním čísle 733 643 512 nebo na e-mailové adrese 
obednar@spcr.cz , pop řípadě jej navštívit v kancelá ři v Most ě, ul. Sportovní 3302. 
 

Ing. Marie Hanušová p ůsobí jako regionální manažerka pro 
Středočeský kraj . Marie vystudovala obor finance na Vysoké škole 
ekonomické v Praze. Od počátku devadesátých let podniká v účetním 
poradenství a v této oblasti dodnes pracuje jako lektorka v rámci 
celoživotního vzdělávání. Od roku 2005 také působila jako manažerka 
projektů Evropského sociálního fondu a cizí jí není ani projektové 
poradenství, má tedy zkušenosti jak s žádostí o projekt, tak s jeho realizací 
včetně problematiky veřejných zakázek. Marie byla vybrána pro svůj 
proaktivní přístup a dobrou znalost Středočeského regionu. Ve volném 
čase se věnuje zahradní architektuře, sci-fi, turistice, cyklistice, cestování  

a dobrému jídlu. Marii kontaktujte na telefonním čísle 733 643 520 či e-mailu 
mhanusova@spcr.cz  nebo ji navštivte v kancelá ři v Nymburku na Palackého t řídě 222. 

 
Markéta Heroutová p ůsobí jako regionální manažer pro 
Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj.  Markéta se 
v předchozích letech věnovala především oblasti lidských zdrojů. Jejími 
silnými stránkami je klientsky orientovaný přístup, příjemné a komunikativní 
vystupování a schopnost rychle identifikovat a vyřešit problém. Díky 
četným kontaktům z předchozích zaměstnání má výborný přehled  
o firemním prostředí v regionech. Ve volném čase se řídí heslem ,,Kolik 
jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“ a také ráda sportuje a objevuje krásy 
severních Čech. Markétu m ůžete kontaktovat na telefonním čísle 
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733 643 521, e-mailem na mheroutova@spcr.cz  nebo ji navštívit v kancelá ři v Liberci 
na Kostelní 10/5. 

 
Petr Holica p ůsobí jako regionální manažer SP ČR  
v Moravskoslezském kraji. Po absolvování oboru elektromechanik pro 
stroje a zařízení Střední odborné školy Ostrava – Poruba pokračoval 
v nástavbovém studiu v oboru elektrotechnika na Střední odborné škole 
Ostrava - Kunčice. Když jsme hledali vhodného kandidáta na regionálního 
manažera, měli jsme jasnou představu o komunikativní a silné osobnosti, 
která bude mít přehled o dění nejen v Moravskoslezském regionu, ale 
především o aktuálních problémech, které podniky trápí. Petr však nejen, 
že splňoval naše požadavky, ale dokonce je i předčil a to svou 

bezprostředností a pohotovostí. Mezi Petrovy koníčky patří fotbal, filmy, rocková hudba  
a četba. K jeho oblíbeným autorům se řadí například Nick Hornby, Irwin Shaw, Frank Herbert 
nebo Ray Bradbury. Petra můžete kontaktovat na telefonním čísle 733 643 510 nebo na 
e-mailové adrese pholica@spcr.cz , pop řípadě jej navštívit v kancelá ři přímo v 
Podnikatelském inkubátoru VŠB-TU Ostrava na ulici S tudentská 6202/17 v Ostrav ě - 
Porub ě. 

 
Jana Mikul číková p ůsobí jako regionální manažerka SP ČR 
v Olomouckém a Zlínském kraji. Jana dlouhodobě pracovala jako 
projektový manažer především v oblasti tzv. „měkkých“ projektů 
realizovaných v rámci Evropského sociálního fondu. Díky tomu má velmi 
dobré organizační, komunikační dovednosti a také vybudovanou kontaktní 
síť spolupracujících organizací, které využije při realizaci služeb členským 
firmám SP ČR. Ve volném čase se věnuje plavání, pěší turistice, cyklistice i 
motocyklistice nebo ručním pracím jako keramika a kresba. Dalším 
koníčkem je v současnosti studium na Univerzitě Palackého v Olomouci 
obor Andragogika v profilaci na personální management. Janu kontaktujte 

na telefonním čísle 733 643 511, elektronicky na jmikulcikova@spcr.cz  nebo ji 
navštivte v kancelá ři na Kosmonaut ů 8 v Olomouci. 

 
Ilona Sta ňková p ůsobí jako regionální manažerka SP ČR pro 
Jihomoravský kraj a kraj Vyso čina . Ilona úspěšně složila dvě maturitní 
zkoušky, jednu na Gymnáziu Moravský Krumlov a druhou na Obchodní 
akademii Brno a poté nastoupila jako obchodní referent v Jaderné 
elektrárně Dukovany. Ilona sice může na první pohled působit křehce, ale 
s šarmem se dokáže vypořádat i s náročnými životními situacemi, což 
dokazuje její působení u městské policie v Třebíči. Ilona se zde postupně 
vypracovala z pozice strážníka až na tiskovou mluvčí. Když jsme si ji 
vybrali do týmu, bylo to nejen pro její kultivovaný projev, nadhled  

a zkušenosti, ale hlavně pro její chuť pracovat s lidmi, řešit jejich problémy a začít něco 
nového. Ilona žije v Třebíči a mezi její koníčky patří literatura, spinning, lyžování a cestování. 
Ilonu zastihnete na telefonním čísle 733 643 513 a na e-mailové adrese 
istankova@spcr.cz . Její kancelá ř se nachází v Brn ě na Kozí ulici 24/6.  
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Přehled kontaktních údaj ů na regionální manažery SP ČR 
 
Jméno Zastoupení kraj ů Kancelá ř Telefon E-mail 
Bedná ř 
Ondřej 

Karlovarský, Ústecký 
Sportovní 3302,  
434 01 Most 

733 643 512 obednar@spcr.cz 

Bedná ř 
Miroslav 

Jihočeský, 
Plzeňský 

Škroupova 638/2, 
301 00 Plzeň 

733 643 518 mbednar@spcr.cz 

Hanušová 
Marie, Ing. 

Středočeský 
Palackého tř. 222, 
288 02 Nymburk 

733 643 520 mhanusova@spcr.cz 

Heroutová 
Markéta 

Královéhradecký, 
Liberecký, 
Pardubický  

Kostelní 10/5,  
460 01 Liberec 

733 643 521 mheroutova@spcr.cz 

Holica Petr Moravskoslezský 
Studentská 6202/17,  
708 00 Ostrava 

733 643 510 pholica@spcr.cz 

Mikul číková 
Jana 

Olomoucký, 
Zlínský 

Kosmonautů 8, 
772 00 Olomouc 

733 643 511 jmikulcikova@spcr.cz 

Staňková 
Ilona 

Jihomoravský, 
Vysočina 

Kozí 26/4, 
602 00 Brno 

733 643 513 istankova@spcr.cz 

 
 

 
Zpracovali: Ing. Alice Čechová, Ing. Ondřej Gbelec 


