
PARTNEŘI KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARLOVARSKÉHO KRAJE:

Aussehen und Einsatz

ept hat seinen Hauptsitz in Peiting, den Ursprung in Buching und mehrere
Niederlassungen im Ausland. Für alle wird die ept-Bildmarke verwendet und 
es gelten die gleichen Richtlinien bezüglich des Corporate Design.

4.1 ept connector s.r.o.

Das Werk in Tschechien ist eine eigenständige Firma, die sich aber in
Gestaltung und Auftritt stark an der ept GmbH & Co. KG orientiert.

ept connector s.r.o. ist mit einem eigenen Firmenzeichen ausgestattet, 
das anstelle des ept-Schriftzuges mit den drei Punkten eingesetzt wird. 
Es besteht aus dem ept-Logo und dem Zusatz connector s.r.o. Die 
sonstigen CD-Richtlinien bezüglich Farbe, Schrift und Platzierung sind 
davon nicht betroffen.

Achtung! Beachten Sie bitte bei der sw-Umsetzung, dass der Zusatz 
connector s.r.o. in 100 % Schwarz umgesetzt wird.

Hinweis:

andere Varianten und Firmenzusätze, die nicht durch ept 
freigeben wurden, sind nicht erlaubt.
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PARTNER VAŠEHO ROZVOJE! 

Připravili jsme pro podnikatele a širokou 
veřejnost několik zajímavých akcí a 
seminářů 2016/2017 

1.11.2016 Procesní řízení (Karlovy vary) 

Seminář se komplexně věnuje lidské i technické stránce implementace procesního řízení a nejmodernějším 
manažerským technikám, které musejí firmy zavést, chtějí-li dosáhnout špičkové konkurenceschopnosti. 
Přiblížení transformace firmy z funkční na procesně řízenou a zasazení procesního přístupu do kontextu řízení 
organizací.   
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušeností vzdělávání v oblasti auditu informačních systémů, 
controllingu, projektového řízení, procesního řízení 
Datum a místo konání: 1. 11.2016, Karlovy Vary 
Cena: Pro členy KHK KK: 2200 Kč bez DPH (2662 Kč vč. DPH), ostatní: 2600 Kč bez DPH (3146 Kč vč. DPH) 

8.11.2016 Krajská exportní konference (Cheb) 

Na konferenci vystoupí zástupci HK ČR, KHK KK, Ministerstva zahraničních věcí ČR, bank, pojišťovacích 
společností, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a dalších významných aktérů v podpoře exportu. Prominentní 
řečníci budou komentovat jednotlivé fáze exportu a nabídnou jak novinky z oblasti exportu zkušeným 
exportérům, tak rady začínajícím exportérům, jak maximálně využít existující možnosti podpory exportu. 
Datum a místo konání: 8.11.2016, Cheb, účast je zdarma. 

9.11.2016 Ekonomické a finanční minimum (Cheb) 

Cílem semináře je seznámit Vás se základy controllingu a jeho nástroji, pochopení principů ekonomického 
fungování organizace na příkladech z praxe, procvičit se v ekonomických úvahách a jednoduchých analýzách, 
celý seminář tak poskytne podporu při plnění finančních cílů. 
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušeností vzdělávání v oblasti auditu informačních systémů, 
controllingu, projektového řízení, procesního řízení 
Datum a místo konání: 9. 11.2016, Cheb 
Cena: Pro členy KHK KK: 1900 Kč bez DPH (2299 Kč vč. DPH), ostatní: 2300 Kč bez DPH (2783 Kč vč. DPH) 

23.11.2016 Základy koučování v managementu (Cheb) 

Manažer není kouč, ale naučit se dobře koučovat výrazně posiluje jeho schopnosti řešit složité situace, rozvíjet 
pod sebou samostatné a schopné lidi a využívat jejich potenciál. Přijďte si to zažít na vlastní kůži. Ukážeme 
Vám, jak lze efektivně kombinovat řízení a koučování v manažerské práci, potenciál koučování pro rozvoj 
efektivity a výkonnosti firem a jejích lidí. 
Lektor: Ing. Miroslav Spousta, konzultant, lektor a kouč s 17 letou praxí v manažerském poradenství a 
vzdělávání a 9 letou praxí v koučování. 
Datum a místo konání: 23. 11.2016, Cheb 
Cena: Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH (1694,- Kč vč. DPH), ostatní: 1700,- Kč bez DPH (2057,- Kč vč. DPH) 

8.12.2016 Úspěšná prezentace (Sokolov) 

Přijďte se naučit přesvědčivě zvládnout připravený i improvizovaný mluvený projev, zlepšit si dovednost 
zaujmout a upoutat pozornost, identifikovat a posílit své silné stránky v rétorice a minimalizovat slabé stránky. 
Rozkrýt pravidla a zásady efektivní prezentace při zvládání náročných situací. Naučit se vědomě a efektivně 
pracovat se skupinou posluchačů. Skrze lepší poznání sebe sama posílíte potřebné dovednosti vedoucího k 
profesionální prezentaci. 
Lektor: Mgr. Petra Strnadová, nezávislá trenérka, konzultantka, koučka a facilitátorka 
Datum a místo konání: 8.12.2016, Sokolov 
Cena: Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH (1694,- Kč vč. DPH), ostatní: 1700,- Kč bez DPH (2057,- Kč vč. DPH) 
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PARTNER 
VAŠEHO ROZVOJE!
Vzdělávací kurzy pořádané v rámci projektu 
Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK II., 
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010922:

10.-11.3.2021 Komunikace s mladšími generacemi (X, Y, Z)

17.-18.3.2021 MS Powerpoint 

19.03.2021 MS Outlook 

22.-23.3.2021 Osobnostní typologie zákazníka

24.-25.3.2021 Postupy výběru zaměstnanců 

30.-31.3.2021 Snižování nákladů

12.-13.4.2021 Komunikace v obtížných situacích

14.-15.4.2021 MS Excel pro mírně pokroč.

19.-20.4.2021 Hodnocení zaměstnanců

21.04.2021 GDPR v praxi

22.04.2021 Odpovědnost členů statutárního orgánu

Kurzy jsou určené pouze pro zaměstnance členských firem KHK KK zapojené do projektu. Školení v rámci pro-
jektu budou probíhat až do dubna 2022. Na základě volné kapacity některých kurzů je ještě stále možné do 
projektu zapojit i další firmy a jejich zaměstnance. 

kalendář akcí
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Uvědomujeme si, že současná situace způsobená epidemiologickými opatřeními, je nejen pro podnikatele 
velice složitá. Proto je Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje připravena pomoct všem podnika-
telům, kteří se ztrácí v současných opatřeních a podporách. 
Opět je aktivní také expertní skupina, která poskytuje své poradenství zdarma a konzultaci je možné do-
hodnout na emailu info@khkkk.cz, případně volfova@khkkk.cz. 
Na webu Hospodářské komory ČR www.komora.cz/koronavirus/ také najdete přehledně všechny informa-
ce na jednom místě. 

Jsme v tom s vámi!  Tým KHK KK

https://www.khkkk.cz/vzdelavani-a-akce/kalendar-akci/
http://www.komora.cz/koronavirus/
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Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
(KHK KK) ve spolupráci s Hospodářskou komorou Čes-
ké republiky otevřela v Chebu pro veřejnost nové Kon-
taktní místo veřejné správy, které většina občanů zná 
pod již poměrně známým označením Czech POINT. 

Czech POINTy obecně poskytují různé výpisy z regis-
trů státu. Namátkou můžeme uvést výpisy z katastru 
nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, 
z rejstříku trestů a provádějí také dnes často vyža-
dovanou autorizovanou konverzi dokumentů a další 
služby. „Ověříme vám listiny a podpisy, poradíme s ob-
sluhou datových schránek nebo se naši klienti mohou 
domluvit na pravidelném zasílání výpisů a jejich přípra-
vě tak, aby na místě samém dlouho nečekali,“ dodává 
Stanislav Kříž, ředitel KHK KK.
Nově zřízený Czech POINT se nachází v sídle Krajské 
hospodářské komory Karlovarského kraje na náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad 478/33 v samém centru Chebu 
a otevřen je každý den od 8:00 do 15:30 hod. Na dané 
adrese mohou klienti z řad podnikatelů využít i dalších 
služeb, jako je služba potvrzování certifikátů o původu 
zboží, služba elektronického mýta MYTO CZ a pora-
denství pro podnikatele.

Nový Czech POINT Hospodářské 
komory v Karlovarském kraji

Nová pobočka
Czech POINT

v Chebu

Krajská hospodářská
komora Karlovarského kraje
otevírá nové kontaktní místo 
Czech POINT v Chebu
na nám. Krále Jiřího z Poděbrad
v Grünerově domě.

Nabízíme:

Czech POINT
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb
e-mail: info@khkkk.cz, tel.: +420 354 426 140   

Expresní vyřízení

Parkování zdarma

Příjemné prostředí

Milý personál

Výbornou kávu

•

•

•

•

•
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Podnikatelům chybí nejen pracovní síla. 
Pokulhává také logistika 
a státní podpora  

Zanedlouho uplyne rok od chvíle, kdy byli podnikatelé 
nuceni začít řešit problémy související s pandemií Co-
vid 19. Konec je ale podle členů Krajské hospodářské 
komory Karlovarského kraje (KHK KK) stále v nedo-
hlednu.

„Situace je i nadále složitá. I odvětví, která nejsou 
sama o sobě přímo zasažena, trápí řada problémů. 
Obrovskou komplikací zůstává logistika, jejíž snížená 
akceschopnost způsobuje nedostatek materiálu. Vel-
kým problémem je ale samozřejmě i nedostatek pra-
covníků,“ vysvětluje předseda představenstva KHK 
KK Tomáš Linda. „Firmy navíc pociťují nejistotu, stále 
totiž není jasné, jak to bude dál s testováním, případ-
ně s očkováním. Se spoustou faktorů jsou schopny se 
firmy vyrovnat, ale nestabilita a nejistota tohoto cha-
rakteru způsobuje velkou nervozitu v regionu v oblas-
ti podnikání.“

Cestovní ruch a lázeňství jsou současnou situací po-
stiženi nejvíce. Lázeňská péče se sice ve svém zákla-
du nezastavila, ale pacienti ji využívají jen minimálně. 
„Zástupci hotelů a lázeňských zařízení z Karlovarské-
ho kraje potřebují urychleně čerpat podporu z 1. vlny 
programu COVID Ubytování, která dosud bohužel ne-
dorazila,“ říká Josef Ciglanský ze společnosti Lázně 
Františkovy Lázně a.s., který je v KHK KK zodpovědný 
za sekci Cestovní ruch a lázeňství. „Bylo by vhodné 
zjednodušit vládní programy podpory. Je jich mnoho 
a hlavně jsou nepřehledné.“ Hoteliéři navrhují zavede-
ní podpory podle tzv. obratového kritéria z roku 2019, 
tzn. vyplácet podporu těm, u kterých došlo k význam-
nému poklesu obratu oproti roku 2019. Majitelé hote-
lových zařízení by také uvítali prodloužení programu 
Covid Lázně (lázeňské vouchery) do konce roku 2021. 
Pomohlo by prý také připojení tzv. rehabilitace po co-
vidu do indikačního seznamu pro lázeňskou péči hra-
zenou z veřejného zdravotního pojištění. 

Potíže nemá jen lázeňství, ale i strojírenství a zpraco-
vatelský průmysl. „V této krizové situaci nám pomá-
hají exportní zakázky. Stále se ale potýkáme s nedo-
statkem materiálu a surovin pro výrobu a samozřejmě 
nám v důsledku aktuální covidové situace chybějí za-

městnanci,“ podotýká Tomáš Musil z ept connector, 
s.r.o., který je v rámci KHK KK zodpovědný za sekci 
Strojírenství a zpracovatelský průmysl. „V následují-
cím období musíme najít odpovědi na spoustu otázek, 
které budou muset velké a středně velké firmy řešit 
- jak to bude dál např. s očkováním a antigenním tes-
tování v provozech.“

Také Filip Dušek ze společnosti KUKAL & UHLÍŘ s.r.o., 
který je členem sekce KHK KK Strojírenství a zpra-
covatelský průmysl, potvrzuje problém s dodávkami 
materiálů a veškerou logistikou. „Nejsou přepravní 
kapacity mezi Evropou a zbytkem světa,“ uvádí. „V po-
slední době se navíc setkáváme u zákazníků v Němec-
ku s poměrně masivním propouštěním zaměstnanců 
i u firem, u kterých se to nepředpokládalo,“ dodává. 

Situace je komplikovaná také pro autodopravce. I zde 
chybí lidé. „Nejen s nedostatkem pracovních sil máme 
velké problémy, postrádáme i dostatek zakázek. Řeší-
me také povinné registrace řidičů při výjezdu do SRN, 
a to v souvislosti se zařazením ČR mezi vysoce riziko-
vé země,“ podotýká Oldřich Grill z LAGARDE SPEDITI-
ON spol. s r.o., který je vedoucí sekce Doprava při KHK 
KK.

V České republice se v tomto období problémy nevy-
hýbají ani stavebnictví. „Propad ve stavebnictví za 
loňský rok činí necelých 8 %,“ doplňuje Rudolf Borýsek 
ze společnost Lias Vintířov, který v KHK KK vede sek-
ci Stavebnictví. „Bohužel v evropském kontextu jsme 
jedna z mála zemí, která nedokázala propad zastavit. 
Proto panují velké obavy, co bude dál v oblasti veřej-
ných investic s ohledem na velký deficit státního roz-
počtu.“ Jak navíc Rudolf Borýsek upozornil, home offi-
ce u úředníků stavebních úřadů často vede k pozdním 
vydávání stavebních povolení a dalším úkonům souvi-
sejících s realizací staveb.

Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů, 
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek. 

Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klient-
kám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat 
a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem 
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení 
jak pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen, 
když už nás něco bolí.

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.
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Program kvalifikovaný zaměstnanec
Dlouhodobě pomáháme českým zaměstnavatelům vyřešit nedostatek 
zaměstnanců zajištěním pracovní síly ze zahraničí.

Program kvalifikovaný zaměstnanec přináší zjednodušenou administrativu 
sa zpřehlednění celého procesu nabírání zahraničních pracovníků.

Do Programu kvalifikovaný zaměstnanec se transformují současné migrační 
režimy pro středně a nízko kvalifikované pracovníky s ročními kvótami:

Bělorusko (800 osob)
Černá Hora/Srbsko (2 000 osob)
Filipíny (1 000 osob)
Indie (600 osob)
Kazachstán (300 osob)
Moldavsko (600 osob)
Mongolsko (1 000 osob)
Ukrajina (40 000 osob)

Co pro vás zajistíme?
• pomoc při zpracování podkladů k registraci zaměstnavatele

v Programu kvalifikovaný zaměstnanec
• asistenci při zajištění termínů k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu

vašeho budoucího zaměstnance na zastupitelském úřadě v zahraničí
• pomoc při podání hromadných žádostí v rámci jedné žádosti

(Ukrajina 50 a více, ostatní země 30 a více)
• odborné poradenství při zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
• výběr kvalifikovaných uchazečů o zaměstnaní dle vašich profesních

požadavků na Ukrajině

Co musíte splňovat?
Musíte být firma o minimálním počtu 6 zaměstnanců a svou činnost provozo-
vat alespoň 2 roky. Podmínkou je také přímé zaměstnávání a zveřejnění účet-
ních závěrek.

Získejte i vy chybějící pracovní sílu. Obraťte se na info@khkkk.cz, tel. 354 426 140.

Více informací na www.khkkk.cz
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Představujeme mentory
programu Rozjeď byznys 

Moje pracovní kariéra je už ve druhé polovině. Nasbírala 
jsem zkušenosti z několika oborů (energetika, dotační 
management, podpora podnikání a inovací, regionální 
rozvoj) a z různých pozic od samostatné projektové ma-
nažerky až po vyšší vedoucí funkce a řízení zaměstnan-
ců. Působila jsem jak v malých firmách, tak i v korporaci, 
v soukromém i ve veřejném sektoru. Zabývala jsem se 
ve svých zaměstnáních projektovým i programovým ří-
zením a běžnou legislativou, setkala jsem se s různými 
informačními systémy, weby i marketingem a sama také 
podnikám. Díky všem těmto vlastním pracovním zkuše-
nostem mohu v rámci projektu Rozjeď byznys pomáhat 
lidem, kteří jsou na začátku své kariéry nebo chtějí začít 
podnikat. Snažím se začínajícím podnikatelkám a podni-
katelům předat to dobré, co se mi osobně osvědčilo, ale 
také společně s nimi vytipovat slabá místa jejich podni-
katelských záměrů. Některé zájemkyně a zájemci o pod-
nikání mají na začátku jen rámcovou představu o svém 
podnikání, kterou společně na schůzkách diskutujeme 
a zpřesňujeme, až dostane konkrétní podobu. Jiní ale 
už na začátku přesně ví, v čem a jak by chtěli podnikat 
a s těmi spíše ladíme určité oblasti, které neměli dosud 
promyšlené nebo neví, kde a jak získat potřebné infor-
mace. Ráda své klientky a klienty inspiruji, ale také se 
nechávám inspirovat jimi!   

Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů, 
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek. 

Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klient-
kám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat 
a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem 
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení 
jak pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen, 
když už nás něco bolí.

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.

Ing. Jana Michková

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

S hlubokým smutkem a lítostí oznamujeme, že 30. ledna 2021 zemřel ve věku 58 let 
bývalý prezident Hospodářské komory a dlouholetý člen jejího představenstva Petr 
Kužel.
Nečekaný a náhlý odchod Petra Kužela je ztrátou nejen pro jeho rodinu, ale také pro 
celou podnikatelskou veřejnost, kterou po dvě funkční období úspěšně reprezentoval 
na postu prezidenta Hospodářské komory.
Petr Kužel působil v Hospodářské komoře už od počátku její novodobé historie v roce 
1993. Od roku 1994 zasedal v jejím představenstvu a funkci prezidenta Hospodářské 
komory zastával mezi lety 2008 a 2014.
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ATLANTICO Cheb spol. s r.o.
IČ: 61171409, Svobody 72/35, Cheb, 350 02, hostinská činnost, poskytování služeb

ETM – montáž s.r.o.
IČ: 28384806, Kloboukova 1231/75, Praha 4, 148 00
pronájem nemovitostí, zprostředkování zaměstnání v ČR cizincům

Petr Všetečka
IČ: 87627167, Mikulášská 2510/20, Aš, 352 01 Aš, audiovizuální služby, provoz internetové televize MVTV.cz, 
www.mvtv.cz

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 
IČ: 48364282, Sportovní 656/1, 360 01 Karlovy Vary, dopravní služby
www.dpkv.cz

JOB LEADER EUROPE s.r.o.
IČ: 28885279, Milady Horákové 116/109, Praha, 160 00, personální agentura
www.jobleader.cz

LAGARDE ECONOMY s.r.o.
IČ: 08398887, Podhradská 2008/14, Cheb, 350 02
finanční a mzdové účetnictví a správa budov pro svého zřizovatele

Masný krám KRKOVIČKA s.r.o. 
IČO: 29115507, Wolkerova 2005/30, Cheb, 350 02
řeznictví a uzenářství, provoz jídelny, cateringové služby
www.krkovickacheb.cz

Nexans Power Accessories Czech Republic spol. s r.o.
IČO: 48362981, Okružní 836/19, Kynšperk nad Ohří,357 51, 
výrobce nízko, středně a vysokonapěťového příslušenství a spojovacích technologií
www.nexans.com

Krajská hospodářská komora 
představuje své nové členy

http://www.mvtv.cz
http://www.dpkv.cz
http://www.jobleader.cz
http://www.krkovickacheb.cz
http://www.nexans.com
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Accolade je společností poskytující prvotřídní infrastruktu-
ru pro podnikání v Evropě. Nejčastěji pro nájemce světových 
značek z oblastí e-commerce, logistiky a zpracovatelského 
průmyslu. V České republice, Polsku, Německu a na Slovensku 
vlastní síť 32 moderní industriálních parků s certifikací udrži-
telnosti BREEAM nebo DGNB zaručující šetrný přístup k život-
nímu prostředí.

CEO a zakladatele Accolade, pana Milana Kratiny, jsme se ze-
ptali:

Jak jste se dostal k podnikání?
Díky svému působení na CzechInvestu a ve VGP jsem získal 
vlastní pohled na trh s průmyslovými zónami a průmyslovými 
nemovitostmi. V roce 2011 jsem založil Accolade, zaměřoval 
jsem se na přípravu pozemků pro průmysl, logistiku a e-co-
mmerce jak v již známých lokalitách, tak na nových trzích, ve 
které jsem věřil. Náš chebský park je výsledkem této strategie. 
I díky němu se Accolade změnil v jednoho z největších vlast-
níků průmyslových parků v regionu střední a východní Evropy.

Jaké jsou Vaše podnikatelské plány do budoucna?
Samozřejmě se chceme rozumně rozvíjet a růst. Nyní působíme 
v šesti evropských zemích a naše portfolio se může pochlubit 
moderními halami té nejvyšší kvality s velkou mírou šetrnosti 
k životnímu prostředí. Plánujeme samozřejmě i další expanze, 
ať už v rámci stávajících lokalit, případně zcela nových trhů. 
Naším cílem je nejen budovat zcela nové projekty, ale také 
investovat do revitalizace zanedbaných průmyslových areálů, 
kterých je už dnes v našem portfoliu 36 %. Přestože stavět na 
brownfieldových plochách je v mnohých ohledech komplikova-
nější než výstavba nových projektů na zelené louce, věříme, že 
právě v nich je budoucnost moderních průmyslových parků. Zá-
roveň je naším cílem i nadále přinášet investorům fondu Acco-
lade dlouhodobě stabilní výnos a společně s nimi se podílet na 
udržitelné budoucnosti evropského podnikání. I díky jejich dů-
věře můžeme rozvíjet naše podnikání. 

Na co jste při svém podnikání opravdu hrdí?
Jsme oborovým lídrem v udržitelnosti a odpovědném přístupu 
ke světu kolem nás. Vytváříme evropské portfolio moderních 
průmyslových parků šetrných k životnímu prostředí s vysokým 
podílem revitalizovaných brownfieldů a v zahraničí uznávanou 
certifikací BREEAM. Ve svém portfoliu se můžeme, díky inves-
tici v chebských strojírnách, pochlubit také oceněním „Nejze-
lenější industriální budova na světě“. Zároveň nás těší, že umí-
me kvalifikovaným investorům prostřednictvím našeho fondu 
přinášet dlouhodobě stabilní zhodnocení jejich investic. Jsme 

hrdí, že jsme se jako společnost začínající v malé zemi v srdci 
Evropy dokázali vypracovat na úroveň velkých společností ze 
zahraničí a máme možnost vlastnit a dlouhodobě pronajímat 
průmyslové budovy renomovaným lídrům z oblastí e commer-
ce, logistiky a lehké výroby přesně dle jejich potřeb. My jsme šli 
do plných, do trhu, který už byl stabilizovaný. Působili na něm 
významní světoví hráči, a přesto jsme se dokázali prosadit.

Co vás nejvíce trápí při vašem podnikání? 
Do velké míry nás ovlivňuje a omezuje zdlouhavé povolování 
v rámci stavebního řízení, ve kterém Česká republika, podle po-
sledního žebříčku Světové banky, skončila ve srovnání 190 zemí 
až na neuvěřitelné 157. příčce. Spolu s dalšími podnikateli tedy 
čekáme na jakékoliv změny, které mohou celou anabázi pomoci 
urychlit a zjednodušit.  Ideálním stavem by měla být legislati-
va, která zajistí všem dostatečnou právní jistotu. Kdy se všech-
na zásadní rozhodnutí budou činit při tvorbě územních plánů, 
územní řízení a stavební řízení by pak měly být jedno řízení, kde 
už půjde opravdu jen o to, zda je projekt v souladu s územním 
plánem či nikoliv. Můžeme si vzít příklad z okolních zemí, kde 
je schvalování daleko rychlejší. Územní plán je daný a záko-
nodárce tedy počítá s tím, že se v určité lokalitě může stavět. 
V Čechách máme navíc mezistupeň zvaný územní rozhodnutí. 
Abychom mohli ostatním zemím konkurovat, musíme spekula-
tivně žádat o územní rozhodnutí na průmyslové haly v okamži-
ku, kdy ještě nevíme, kdo bude nájemcem. Papírování musíme 
dělat napřed, abychom vyrovnali to, co je například v Německu 
dané již samotným územním plánem. Další problém je v tom, 
že připomínkovat řízení může veřejnost v celém jeho průběhu. 
A tyto připomínky mohou zastavit jakýkoliv projekt i těsně před 
schválením. Doba potřebná k získání povolení se pak prodlužu-
je na roky. Ve srovnání např. s Německem nebo Polskem a dal-
šími 150 zeměmi světa nám v tomto opravdu ujel vlak.

Krajská hospodářská komora 
představuje své členy  
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Kdy jít do práce a kdy se testovat po příjezdu ze zahraničí? 
Nová pravidla platná od 5. 2. 2021 

 
Platí pro občany ČR, občany EU i občany třetích zemí!!! 
 
Důležité je, z jaké země přicestujete, seznam zemí vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR: 
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-
mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/ 
 
Přijíždíte do ČR ze země s nízkým rizikem nákazy, nevztahují se na Vás zvláštní povinnosti pro vstup 
do ČR. 
 
Přijíždíte do ČR ze země se středním rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před 
cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat buď antigenní test (nejvýše 24 hodin před cestou) 
nebo RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Testu v ČR se již nepodrobujete.  
 
Přijíždíte do ČR ze země s vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou 
si u akreditované laboratoře nechat udělat buď antigenní test (nejvýše 24 hodin před cestou) nebo 
RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit do 5 dnů RT-PCR testu v 
ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do 
zaměstnání).  
 
Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před 
cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po 
příjezdu do ČR se podrobit nejdříve  po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat 
samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). 
 
Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: 
- písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – 

příjezd ze země se středním rizikem nákazy 
- negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem 

nákazy 
- negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území 

ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy 

Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. 
 
Pozor: uvedené platí i pro žáky a studenty při návratu do školy. 
 
Před Vaší cestou do zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem jste povinni o tom 
informovat svého zaměstnavatele.  
Zaměstnavatelům se doporučuje přijmout interní pravidla za účelem dodržování těchto povinností. 
 
Po příjezdu ze zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem platí, že po dobu 10 dnů od 
vstupu na území ČR musíte nosit respirátor nebo jednorázovou zdravotnickou roušku (šály, šátky, 
nebo domácí šité roušky nejsou povoleny)! 
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Německo zařadilo Českou republiku od 14.2.2021 na 
seznam rizikových zemí s mutujícím virem. Dochází tak 
k dalšímu zpřísňování pravidel pro cestování pro občany 
České Republiky cestující do a přes Spolkovou republiku 
Německo. Až na velmi úzký okruh výjimek musí cestující 
z ČR nastoupit v Německu po příjezdu do karantény.

Nově platí, že každý cestující, který přijíždí do Německa 
nebo cestuje přes Německo z rizikové země s mutujícím 
virem (aktuálně také ČR), se musí elektronicky registro-
vat na www.einreiseanmeldung.de a musí před vstupem 
na území Německa mít test (PCR nebo antigenní), který 
je v německém nebo anglickém jazyce a který není při 
vstupu na území Německa starší více jak 48 hodin od 
odběru. Není podstatné, jestli cestující cestuje i na velmi 
krátké období (např. pouze na jednu hodinu).

Osoby, které Německem pouze projíždějí, se musí taktéž 
povinně registrovat, mít s sebou doklad o úspěšné pro-
vedené registraci a musí mít s sebou test.

Osoby, které cestují do Německa, mají výjimku z karan-
tény pouze ve velmi omezených případech. Výjimky z ka-
ranténních opatření mají:

- osoby, které do Německa cestují z pracovních dů-
vodů, aby přepravily přes hranice zboží nebo náklad 
po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu 
na území Německa méně než 72 hodin a za dodržení 
ochranných a hygienických opatření)

- pendleři, kteří pracují v oblasti zdravotnictví nebo 
pečovatelských službách (tito musí splňovat karan-
ténní nařízení dané spolkové země).

- v individuálních případech může místně příslušný 
úřad rozhodnout od upuštění od karantény.

Ostatní cestující podléhají karanténním opatřením té 
spolkové země, která je cílem jejich cesty. Všichni ces-
tující musí podstoupit 10, popř. 14 denní karanténu (dle 
aktuální právní úpravy dané spolkové země). Karanténní 
opatření si upravuje každá spolková země sama. Karan-
ténu nelze zpravidla zkrátit ani po 5 dnech na základě 
předložení druhého negativního testu.

Dle informací uveřejněných na webové stránce spolko-
vého ministerstva vnitra považuje Německo za vážné 
důvody pro cestu na své území zejména:

- má-li cestující na území Německa pobytové oprávně-
ní;

- jedná-li se o německého občana a jeho nejbližší ro-
dinné příslušníky;

- cesty z humanitárních důvodů (pohřeb nejbližšího 
příbuzného, přítomnost otce při narození vlastního 
dítěte, cesta blízkých příbuzných v případě, že do-
jde ke krátkodobému výpadku péče o nezletilé dítě), 
resp. v humanitárních případech, hrozí-li nebezpečí 
na zdraví a životě;

- jedná-li se o osoby pracující v přepravě (silniční, že-
lezniční, letecké nebo lodní) zboží;

- jedná-li se o osoby pracující v oblasti zdravotnictví 
a soc. péče;

- jedná-li se o cesty v případě lékařského zákroku, je-
hož odložení by mělo za následek zdravotní kompli-
kace (v tom případě mohou cestovat dotyčná osoba 
a jedna blízká osoba jako doprovod).

Spolková vláda dále vydala nařízení, které zakazuje 
přepravu osob hromadnou dopravou, které nemají po-
bytové oprávnění na území Německa, a které pobývaly 
v posledních 10 dnech v zemích zařazených na seznamu 
rizikových zemí s mutujícím virem.

Německo zařadilo Českou republiku 
od 14.2.2021 na seznam rizikových 
zemí s mutujícím virem
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Dne 14. 2. 2021 začala platit nová pravidla pro cestovaní 
z ČR do Saska.  
 Dne 12. 2. 2021 zveřejnila saská vláda novelu karantén-
ní vyhlášky. Tato novela stanoví následující pravidla, viz 
níže. Je třeba ji vykládat současně se spolkovou příjez-
dovou vyhláškou.
Zároveň je třeba brát v potaz přechodné omezení pohy-
bu v souvislosti se zavedením kontrol na vnitřních hrani-
cích, o němž rozhodla 12. 2. 2021 spolková vláda. Dle to-
hoto rozhodnutí mohou do Německa vstoupit v zásadě 
pouze občané SRN a osoby, které zde mají pobyt. 
 
Pravidla při příjezdu do Saska:
1. všichni přijíždějící s výjimkou dětí do 6 let musí mít 

negativní antigenní nebo PCR test ne starší 48 ho-
din a musí se před vstupem do Německa zaregistro-
vat na https://www.einreiseanmeldung.de

2. všichni přijíždějící musí do 14denní karantény, kte-
rou nelze žádným způsobem zkrátit.

Výjimku z karantény mají:
 -   profesionální řidiči přepravující zboží
 -  lidé pracující ve zdravotnictví, pečovatelských služ-

bách anebo v zemědělství pečující o zvířata.

Tito pracovníci mají povinnost předkládat test každý 
den.

Spolková policie vytvořila formulář: 
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/Service/Kon-
takt/08_Reiseanfrage/reiseanfrage_node.html, 
kterým se jí můžete dotázat, zda nespadáte do některé 
z oblastí výjimek pro vstup.

V případě dotazů k výjimkám doporučujeme se obracet 
rovněž na příslušné krajské hygienické stanice (Gesund-
heitsamt - např. Gesundheitsamt Dresden).

Zpřísnění podmínek pro vstup do Saska

Bavorsko uplatňuje přeci jen výjimku pro pendlery, kteří 
pracují v důležitých odvětvích, nebo na důležitých pozi-
cích (viz aktualizace Bavorského karanténního nařízení), 
nejen ve zdravotnictví, či sociálních službách. Nejpozdě-
ji do středy 17. 2. musí pendler získat potvrzení o nepo-
stradatelnosti a od místních úřadů potvrzení o odpuš-
tění karantény. Místní úřady (Landratsamt/Stadtamt) 
musí také potvrdit „systémovou důležitost“ zaměstna-
vatele. Povinnost testů každé dva dny zůstává. 
Pro osoby, které vstupují do Německa z rizikové země 
s mutujícím virem (aktuálně také Česko) na základě níže 
uvedených výjimek, nově platí, že se musí elektronicky 
registrovat na www.einreiseanmeldung.de a musí před 
vstupem na území Německa mít test (PCR, nebo anti-
genní), který je v německém, nebo anglickém jazyce 
a který není starší při vstupu na území Německa více 
jak 48 hodin od odběru. Není podstatné, jestli cestující 
cestuje i na velmi krátké období (např. pouze na jednu 
hodinu).

Osoby, které cestují do Německa mají výjimku z karanté-
ny pouze ve velmi omezených případech. Výjimky z ka-
ranténních opatření mají:

- osoby, které do Německa cestují z pracovních dů-
vodů, aby přepravily přes hranice zboží nebo náklad 
po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu 
na území Německa méně než 72 hodin a za dodržení 
ochranných a hygienických opatření);

- pendleři, kteří pracují v oblasti zdravotnictví, nebo 
pečovatelských službách (v Bavorsku nemusejí do 
karantény);

- v individuálních případech může místně příslušný 
úřad rozhodnout od upuštění od karantény.

Všichni ostatní cestující do Bavorska musí podstoupit 
10denní karanténu. Karanténu lze zpravidla zkrátit po 5 
dnech na základě předložení druhého negativního testu.

Zpřísnění podmínek pro vstup do Bavorska

Tranzit přes území Německa, a to ani v závažných případech, není povolen.

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/Service/Kontakt/08_Reiseanfrage/reiseanfrage_node.html
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/Service/Kontakt/08_Reiseanfrage/reiseanfrage_node.html
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Jako první Vám v tomto čísle představíme další firmu našeho regionu, kterou je HF-Czechforge s.r.o. - výrobce 
ocelových výkovků a obrobků pro světové značky z různých průmyslových oborů a jeden z nejvýznamnějších 
podniků v Průmyslovém parku Cheb. HF-Czechforge je dceřiná společnost tradiční kovárenské firmy Hammer-
werk z jihoněmeckého Fridingenu. Již 14 let putují výkovky z Chebu do zemí západní Evropy, Skandinávie, Asie 
i na domácí trh. Za tuto dobu si společnost HF-Czechforge získala v konkurenci ostatních středoevropských 
kováren pevné postavení na trhu. Zároveň se stala významným zaměstnavatelem v chebském regionu. „Uvědo-
mujeme si, že kvalitní a stabilní tým zaměstnanců je základem úspěchu firmy. Vážíme si našich zaměstnanců 
a snažíme se jim za jejich kvalitní práci nabídnout kvalitní pracovní podmínky,“ dodává Ing. Jiří Strádal, jednatel 
společnosti..

Druhou společností je ept connector s.r.o., která v současnosti patří mezi nejvýznamnější strojírenské podniky 
v sokolovském regionu. Ept connector je výrobcem součástek pro elektrotechniku - především kontaktů a ko-
nektorů, zajištujících rozebíratelné elektrické propojení dvou funkčních celků. Přestože finálním produktem 
jsou elektrické konektory, jedná se o velmi přesnou strojírenskou výrobu.Ept connector disponuje moderními 
technologiemi, např. velmi přesné stříhání kovových materiálů, vstřikování plastů, poloautomatické a automa-
tické osazování kontaktů do plastových izolátorů, CNC-obrábění a elektroerozivní obrábění. „Naše výroba je 
velmi technicky náročná, provozujeme i vlastní vývoj, proto potřebujeme kvalitní lidi s technickými znalostmi 
jak v oblasti strojírenství, tak v oblasti elektrotechniky. Za to ale nabízíme nadprůměrné mzdy a velké množství 
firemních benefitů,“ dodává Ing. Tomáš Musil, jednatel společnosti ept connector s.r.o.

Třetí společností jsou Autobusy Karlovy Vary, a.s. Tato společnost vznikla v roce 2001 v souvislosti s novým 
krajským uspořádáním oddělením od společnosti ČSAD Plzeň. Její činnost navazuje na národní podnik ČSAD, 
který vznikl v roce 1949, má tedy dlouholetou tradici. Společnost provozuje všechny druhy autobusové dopra-
vy s hlavním zaměřením na příměstskou a městskou dopravu v Karlovarském a Ústeckém kraji. „Společnost za-
městnává 380 zaměstnanců v různých kategoriích (řidiči autobusu, opraváři, dispečeři, pracovníci přepravních 
kanceláří a další) a provozuje přes 230 autobusů několika výrobních značek. Tyto autobusy vyžadují pravidelný 
a kvalitní servis, který probíhá v pěti vlastních servisních střediscích,“ dodává výkonný ředitel společnosti Au-
tobusy Karlovy Vary, a.s. Ing. Zdeněk Suchan.

Představujeme firmy 
Karlovarského kraje 

Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů, 
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek. 

Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klient-
kám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat 
a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem 
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení 
jak pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen, 
když už nás něco bolí.

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.

Videomedailonky všech společností 
najdete na našem YouTube kanálu

https://www.youtube.com/channel/UCbtQiWxM8f2V71pusamf-pQ

https://www.youtube.com/channel/UCbtQiWxM8f2V71pusamf-pQ
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O budoucím rozvoji svých aktivit v Karlovarském 
kraji jednali se zástupci Karlovarského kraje před-
stavitelé investiční skupiny Accolade. Ta už řadu let 
investuje do moderních průmyslových  parků. V Che-
bu rozvinula jeden z nejlépe hodnocených komplexů 
pro moderní podnikání ve střední Evropě a v loňském 
roce revitalizovala také první část brownfieldu býva-
lých chebských strojíren. 

Společného jednání s šéfem a spolumajitelem Acco-
lade Milanem Kratinou a předsedou Krajské hospo-
dářské komory Tomášem Lindou se zúčastnil hejtman 
Petr Kulhánek, náměstek hejtmana Vojtěch Franta 
a krajský radní Patrik Pizinger. „Jsme rádi, že skupi-
na Accolade vnímá Karlovarský kraj jako území s vel-
kým potenciálem pro uskutečnění jejich aktivit za-
měřených nejen na přípravu a nabídku průmyslových 
budov, ale i na využití brownfieldů a na technologie 
šetrné k životnímu prostředí. A mimo jiné právě v ob-
lasti revitalizace nevyužívaných území nám Accolade 
může pomoci,“ upřesnil hejtman Petr Kulhánek.
„Na Karlovarsku investujeme už více než šest let a za 
tu dobu se kraj neskutečně posunul. Troufám si říci, 
že dnes patří mezi jedny z nejatraktivnějších lokalit 
pro rozvoj byznysu v celé střední Evropě. Do budouc-
na bude potřebná další míra transformace tradičního 
průmyslu a poslední měsíce ukázaly, že právě infra-
struktura pro moderní podnikání bude v tomto pro-
cesu hrát významnou roli. My jsme připraveni se na 
budoucích změnách podílet a společně se zástupci 
Karlovarského kraje vytvořit kvalitní podmínky pro 
rozvoj a ekonomický růst lokality, a to i v kontextu 
současné krize. Jen v tomto roce chystáme navazu-
jící investice za více než miliardu korun,“ uvedl Milan 
Kratina, CEO skupiny Accolade, která kromě Chebska 
působí také na Karlovarsku a v budoucnu se chce po-
dílet i na regeneraci ploch na Sokolovsku.
Kraj se chystá na zásadní proces transformace sou-
visející s útlumem těžby a s orientací na nová odvět-
ví i pracovní příležitosti. „Kraj potřebuje významné 
partnery pro přípravu řady transformačních projektů, 
které by právě mohly generovat nová pracovní mís-
ta. A nejde jen o energetiku a oběhové hospodářství, 

ale i digitalizaci regionu a zelenou ekonomiku,“ uvedl 
náměstek hejtmana Vojtěch Franta. Podle krajského 
radního Patrika Pizingera bude spolupráci zapotřebí 
úzce navázat na potřeby měst a jejich rozvojové plá-
ny. „Máme šanci, kterou jsme v historii nikdy nedosta-
li. Do našeho kraje mohou v rámci transformace přijít 
miliardy korun z evropských fondů. Jenže to samo 
o sobě nestačí, musíme je také umět rychle a efek-
tivně využít. A právě spolupráce se strategickými 
partnery je jednou z cest, jak toho dosáhnout,“ dodal 
Patrik Pizinger.
Podmínkou toho, aby kraj byl zajímavý i pro budou-
cí investory, je z pohledu zástupců skupiny Accolade 
kvalitní dopravní dostupnost. Ať už jde o dostavbu 
D6 směrem na Prahu, či propojení této dálnice s A93 
v Německu. Předseda Krajské hospodářské komo-
ry Tomáš Linda připomněl také možnost rozšíření 
nákladní železniční dopravy z Chebu do SRN a nut-
nost intenzivní přeshraniční spolupráce s Bavorskem 
a Saskem na společných projektech.

Kontakt: 
Mgr. Jana Pavlíková,tisková mluvč
Krajský úřad Karlovarského kraje, 
tel.: +420 354 222 130 mobil: +420 736 650 308,
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz, 
www.kr-karlovarsky.cz

Karlovarský kraj jedná 
o další spolupráci 
s investiční skupinou Accolade
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Nejčastější chyby ve vyúčtování
v rámci Programu Antivirus

Podali jste žádost o příspěvek na náhradu mezd v rámci 
Programu Antivirus a Úřad práce ČR s Vámi uzavřel dohodu 
o jeho poskytnutí? Pak už zbývá jen doložit vyúčtování, na 
jehož základě Vám ÚP ČR může peníze poskytnout. Aby vše 
proběhlo hladce, vyvarujte se případných chyb při předložení 
požadovaných podkladů. Níže jsou uvedeny ty nejčastější.

1. Zaměstnavatel nezašle současně 
obě části vyúčtování
Vyúčtování má stránku v PDF, jejíž součástí je čestné pro-
hlášení. Bez jeho vyplnění nemůže ÚP ČR příspěvek vyplatit. 
Soubor v Excelu pak obsahuje výkaz vynaložených nákladů 
na náhrady mezd jednotlivých zaměstnanců. Je nutné dolo-
žit obě části společně. Nově je také nutné vyplnit ve výkazu 
režimu A plus informace k veřejné podpoře v rámci Dočasné-
ho rámce 3.1., a to nejen ve formě čestného prohlášení, ale 
také na listech Excelovského souboru. V opačném případě 
bude výkaz vrácen k doplnění.
2. Doložené podklady jsou ve špatném formátu
Při ukládání souborů na disk změní zpracovatel u vyúčtování 
formát dokumentu nebo formát textu či čísel. Další chybou 
je vytištění formuláře a jeho podepsání a naskenování před 
odesláním na Úřad práce ČR. Tím se znemožní jeho další 
zpracování.
3. Firma žádá o příspěvek na zaměstnance, který končí nebo 
už u ní nepracuje
Zaměstnavatel zařadí do seznamu i zaměstnance, který u něj 
už buď nepracuje, nebo je ve výpovědní době z důvodu výpo-
vědi ze strany zaměstnavatele. Často jsou zařazeni také za-
městnanci, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo 
dohodu o pracovní činnosti. Na tyto skupiny však ÚP ČR pří-
spěvek neposkytuje.
4. Špatně zvolená varianta
Zaměstnavatel chybně vyhodnotí, zda důvody, pro které 
zaměstnanec nevykonával svou práci, spadají do režimu 
A (A plus, rozdíl je pouze ve veřejné podpoře) nebo režimu B 
programu Antivirus.

5. Nedostatečné zdůvodnění
U režimu A a režimu A plus zaměstnavatel přesně neuvede, 
na základě jakého konkrétního vydaného krizového opatření 
státu nebo opatření příslušných institucí nemohli jeho
zaměstnanci vykonávat svou práci a on je tak musel nechat 
doma.
6. Požadování příspěvku i na pracující zaměstnance
Do výkazu jsou uváděni i zaměstnanci, kteří v předchozím 
měsíci svou práci vykonávali přímo na pracovišti nebo jako 
home offi ce, a zaměstnavatel jim tedy za tento měsíc vyplá-
cí mzdu, nikoli náhradu mzdy.
7. Uvedena chybná částka
Do sloupce „náhrada mzdy“ zaměstnavatel neuvede správ-
nou částku, tedy zjednodušeně „náhradu mzdy v hrubém“, tj. 
včetně odvodů na pojistné za zaměstnance a zdanění, pokud 
jim náhrada mzdy podléhá.
8. Nezapočitatelné náklady
Do sloupců „zdravotní pojištění“ a „sociální pojištění“ jsou 
místo odvodů pouze za zaměstnavatele uváděny náklady na 
pojistné jak za zaměstnavatele, tak i za zaměstnance.
9. Uvedení špatných odvodů v režimu A
Velmi často zaměstnavatelé v režimu A uvádějí odvody na 
pojistné i v případě náhrady mzdy vyplácené podle § 192 
zákoníku práce (jedná se o zaměstnance, který byl uznán 
dočasně práce neschopným, nebo kterému byla nařízena 
karanténa), kdy ale v případě vyplácení jen v zákonem stano-
vené výši tato částka odvodům nepodléhá.
10. Nesprávné RČ nebo evidenční číslo zaměstnance
Do sloupce „rodné číslo“ nebo „evidenční číslo pojištěnce“ 
zaměstnavatel vyplní například datum narození nebo uvede 
u zaměstnance bez rodného čísla nesprávné evidenční číslo, 
pod kterým je přihlášen na České správě sociálního zabez-
pečení.

Kontrolu správnosti si lze ověřit na webu:
www.cssz.cz/web/cz/standardni-kontrola-rodneho-cisla-a-
-evidencniho-cisla-pojistence.

Nejčastější chyby ve vyúčtování 
v rámci Programu Antivirus
Podali jste žádost o příspěvek na náhradu mezd v rámci Programu Antivirus 
a Úřad práce ČR s Vámi uzavřel dohodu o jeho poskytnutí? Pak už zbývá jen 
doložit vyúčtování, na jehož základě Vám ÚP ČR může peníze poskytnout. Aby 
vše proběhlo hladce, vyvarujte se případných chyb při předložení požadovaných 
podkladů. Níže jsou uvedeny ty nejčastější.

1.  Zaměstnavatel nezašle současně obě části vyúčtování 
Vyúčtování má stránku v PDF, jejíž součástí je čestné prohlášení. Bez jeho vyplnění ne-
může ÚP ČR příspěvek vyplatit. Soubor v Excelu pak obsahuje výkaz vynaložených ná-
kladů na náhrady mezd jednotlivých zaměstnanců. Je nutné doložit obě části společně.
Nově je také nutné vyplnit ve výkazu režimu A plus informace k veřejné podpoře v rámci 
Dočasného rámce 3.1., a to nejen ve formě čestného prohlášení, ale také na listech Ex-
celovského souboru. V opačném případě bude výkaz vrácen k doplnění.

2.  Doložené podklady jsou ve špatném formátu
Při ukládání souborů na disk změní zpracovatel u vyúčtování formát dokumentu nebo 
formát textu či čísel. Další chybou je vytištění formuláře a jeho podepsání a naskenování 
před odesláním na Úřad práce ČR. Tím se znemožní jeho další zpracování. 

3.  Firma žádá o příspěvek na zaměstnance, který končí 
nebo už u ní nepracuje

Zaměstnavatel zařadí do seznamu i zaměstnance, který u něj už buď nepracuje, nebo 
je ve výpovědní době z důvodu výpovědi ze strany zaměstnavatele. Často jsou zařazeni 

Nejčastější chyby ve vyúčtování 
v rámci Programu Antivirus
Podali jste žádost o příspěvek na náhradu mezd v rámci Programu Antivirus 
a Úřad práce ČR s Vámi uzavřel dohodu o jeho poskytnutí? Pak už zbývá jen 
doložit vyúčtování, na jehož základě Vám ÚP ČR může peníze poskytnout. Aby 
vše proběhlo hladce, vyvarujte se případných chyb při předložení požadovaných 
podkladů. Níže jsou uvedeny ty nejčastější.

1.  Zaměstnavatel nezašle současně obě části vyúčtování 
Vyúčtování má stránku v PDF, jejíž součástí je čestné prohlášení. Bez jeho vyplnění ne-
může ÚP ČR příspěvek vyplatit. Soubor v Excelu pak obsahuje výkaz vynaložených ná-
kladů na náhrady mezd jednotlivých zaměstnanců. Je nutné doložit obě části společně.
Nově je také nutné vyplnit ve výkazu režimu A plus informace k veřejné podpoře v rámci 
Dočasného rámce 3.1., a to nejen ve formě čestného prohlášení, ale také na listech Ex-
celovského souboru. V opačném případě bude výkaz vrácen k doplnění.

2.  Doložené podklady jsou ve špatném formátu
Při ukládání souborů na disk změní zpracovatel u vyúčtování formát dokumentu nebo 
formát textu či čísel. Další chybou je vytištění formuláře a jeho podepsání a naskenování 
před odesláním na Úřad práce ČR. Tím se znemožní jeho další zpracování. 

3.  Firma žádá o příspěvek na zaměstnance, který končí 
nebo už u ní nepracuje

Zaměstnavatel zařadí do seznamu i zaměstnance, který u něj už buď nepracuje, nebo 
je ve výpovědní době z důvodu výpovědi ze strany zaměstnavatele. Často jsou zařazeni 

http://www.cssz.cz/web/cz/standardni-kontrola-rodneho-cisla-a-evidencniho-cisla-pojistence.
http://www.cssz.cz/web/cz/standardni-kontrola-rodneho-cisla-a-evidencniho-cisla-pojistence.
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Jste firma hledající nové zaměstnance?
Chcete tyto zaměstnance rekvalifikovat 
nebo vzdělávat pro potřeby Vaší firmy?

Úřad práce ČR Vám nabízí účast v projektu

OUTPLACEMENT
Projekt je realizován od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2023 
a zaměstnavatelům v případě přijetí účastníka projektu nabízíme:

•  podporu mobilního týmu Úřadu práce ČR přímo na vašem pracovišti
•  rekvalifikace a vzdělávání dle potřeb zaměstnavatele
•  refundaci mzdových nákladů za tyto zaměstnance po dobu jejich účasti 
 na vzdělávání (až do výše 100% nákladů)
•  příspěvek na vzdělávání zaměstnanců (až 85% nákladů na vzdělávání 
 dle režimu veřejné podpory)
•  mzdový příspěvek na vytvořené pracovní místo 
 (max. ve výši 15 tis. Kč měsíčně po dobu až 9 měsíců) 

Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR, navštivte naše webové
stránky nebo využijte bezplatnou linku Call centra ÚP ČR 800 77 99 00.
Kontaktní osoba pro okres Cheb:
Radka Dobešová, telefon: 950 117 400, e: mail: radka.dobesova@uradprace.cz
Kontaktní osoba pro okres Karlovy Vary:
Lucie Korcová, telefon: 950 125 433, e: mail: lucie.korcova@uradprace.cz
Kontaktní osoba pro okres Sokolov:
Petra Bínová, telefon: 950 161 389, e: mail: petra.binova@uradprace.cz

https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out

 

Jste firma hledající nové zaměstnance? 

Chcete tyto zaměstnance rekvalifikovat nebo 
vzdělávat pro potřeby Vaší firmy? 

Úřad práce ČR Vám nabízí účast v projektu 

 

OUTPLACEMENT 

Projekt je realizován od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2023 a zaměstnavatelům 
v případě přijetí účastníka projektu nabízíme: 

• podporu mobilního týmu Úřadu práce ČR přímo na vašem pracovišti 

• rekvalifikace a vzdělávání dle potřeb zaměstnavatele 

• refundaci mzdových nákladů za tyto zaměstnance po dobu jejich účasti 
na vzdělávání (až do výše 100% nákladů) 

• příspěvek na vzdělávání zaměstnanců (až 85% nákladů na vzdělávání 
dle režimu veřejné podpory) 

• mzdový příspěvek na vytvořené pracovní místo (max. ve výši 15 tis. Kč 
měsíčně po dobu až 9 měsíců) 

Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR, navštivte naše webové 
stránky nebo využijte bezplatnou linku Call centra ÚP ČR 800 77 99 00. 

https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out
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Plánujete propustit svého zaměstnance?
Připravujete se na hromadné 
propouštění zaměstnanců?

Úřad práce ČR Vám nabízí účast v projektu

OUTPLACEMENT
Projekt je realizován od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2023 
a zaměstnavatelům nabízí:
•  podporu mobilního týmu Úřadu práce ČR přímo na vašem pracovišti
 (informace pro zaměstnance o službách úřadu, zařazení do evidence)

Zaměstnancům, kterým bude ukončen pracovní poměr a vstoupí do
projektu, pak nabízíme:
• rekvalifikace a vzdělávání
• refundaci mzdových nákladů za tyto zaměstnance 
 po dobu jejich účasti na vzdělávání

Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR, navštivte naše webové
stránky nebo využijte bezplatnou linku Call centra ÚP ČR 800 77 99 00. 
Kontaktní osoba pro okres Cheb:
Zuzana Honzejková, telefon: 950 117 322, e: mail: zuzana.honzejkova@uradprace.cz
Kontaktní osoba pro okres Karlovy Vary:
Romana Nečasová, telefon: 950 125 436, e: mail: romana.necasova@uradprace.cz
Kontaktní osoba pro okres Sokolov:
Vladimíra Uhlířová, telefon: 950 161 390, e: mail: vladimira.uhlirova@uradprace.cz

https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out

 

Jste firma hledající nové zaměstnance? 

Chcete tyto zaměstnance rekvalifikovat nebo 
vzdělávat pro potřeby Vaší firmy? 

Úřad práce ČR Vám nabízí účast v projektu 

 

OUTPLACEMENT 

Projekt je realizován od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2023 a zaměstnavatelům 
v případě přijetí účastníka projektu nabízíme: 

• podporu mobilního týmu Úřadu práce ČR přímo na vašem pracovišti 

• rekvalifikace a vzdělávání dle potřeb zaměstnavatele 

• refundaci mzdových nákladů za tyto zaměstnance po dobu jejich účasti 
na vzdělávání (až do výše 100% nákladů) 

• příspěvek na vzdělávání zaměstnanců (až 85% nákladů na vzdělávání 
dle režimu veřejné podpory) 

• mzdový příspěvek na vytvořené pracovní místo (max. ve výši 15 tis. Kč 
měsíčně po dobu až 9 měsíců) 

Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR, navštivte naše webové 
stránky nebo využijte bezplatnou linku Call centra ÚP ČR 800 77 99 00. 

https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out
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ept connector s.r.o. hledá 
zaměstnance na tyto pracovní pozice

POZICE: MĚŘÍCÍ TECHNIK

Místo výkonu práce: provozovny ept connector s.r.o.

Hlavní pracovní náplň:
• Výrobní kontrola produktů
• Provádění rekvalifikačních zkoušek produktů
• Měření vzorků včetně vypracování zprávy
• Měření pomocí 2D a 3D měřících přístrojů, progra-

mování 2D a 3D měřidel
• Blokování neshodných zakázek, výrobků, polotova-

rů a procesů
• Dokumentace zjištěných neshod

Kvalifikační požadavky:
• SŠ vzdělání 
• Znalost čtení technické dokumentace 
• Pochopení trojrozměrných souřadnicových měří-

cích systémů (prostorová představivost)
• Pokročilé IT znalosti (MS Office, základy objektové-

ho programování)
• Uživatelská znalost jednoho cizího jazyka (NJ/AJ)

Kontaktní osoba:
Ing. Monika Komínková
Personální oddělení
Tel.: 352 350 244

POZICE: SEŘIZOVAČ 

 VSTŘIKOVACÍCH LISŮ

Místo výkonu práce: provozovny ept connector s.r.o.

Hlavní pracovní náplň:
• Seřizování, nastavování a přestavby strojů, údržba 

strojů a periferních zařízení
• Odstraňování poruch, zjištění jejich příčin a návrhy 

opatření 
• Zabezpečení kvality - kontrola dílů  
• Měření a dokumentování rozměrů vyrobených dílů

Kvalifikační požadavky:
• Střední odborné vzdělání technického směru nebo 

vyučení v oboru
• Znalost výkresové dokumentace
• Znalost německého jazyka výhodou

Další požadavky: 
• Manuální zručnost a technická zdatnost
• Schopnost práce v týmu
• Praxe v oboru výhodou

Kontakt: 
352 350 234, 355 337 400, info@ept.cz

VÍCE NA: WWW.EPT.CZ/PRACE

http://www.ept.cz/prace
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ZAČNĚTE S NÁMI!
ZAČNĚTE S NÁMI! ZAČNĚTE S NÁMI!
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LUKAS CZ spol. s. r. o  Továrni 478 | 35134 Skalná
Tel.: + 420 357 070 600, + 420 357 070 621 – 624  |  Fax: + 420 357 070 613  |  obchod@lukascz.cz
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Sortiment LUKAS v maloprodeji zakoupíte např.:
Václav Sladký, Americká 2486/20, 350 02 Cheb
MAISTER PRODEJ NÁŘADÍ s.r.o., Sudentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary
TECHMOBIL Cheb s.r.o., Karlovarská  144/52, 350 02 Cheb – Dolní Dvory

VÝROBCE A PRODEJCE NÁSTROJŮ PRO RUČNÍ A
STACIONÁRNÍ (I V CNC STROJÍCH) ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ,
FRÉZOVÁNÍ, KARTÁČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ.

brusné a řezné kotouče (tzv. fl exokotouče)
lamelové brusné nástroje (kotouče, vějíře, talíře)
leštící nástroje (kotouče, tělíska, tyčky)
diamantové brusné a řezné nástroje
technické frézy, gravírovací jehly, rotační pilníky a rašple
brusné pasy, brusné výseky, fíbrdisky, brusné rouno aj. od
výrobců VSM a DEERFOS
technické kartáče LESSMANN

Plastová a hliníková okna
Plastové a hliníkové dveře

Zimní zahrady
Prosklené stěny
Garážová vrata

Protipožární prvky
Přístupové systémy 

Zabezpečovací systémy
Zasklívání balkonů
Interiérové dveře

Zastínění

www.nelan.cz

zimní
zahrady

přístupové
systémy

plastové
a hliníkové

dveře

prosklené
stěny

zastínění
okna

garážová
vrata

{22}

inzerce

http://www.lukas-erzett.com/cz.html
http://www.nelan.cz
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https://www.ept.cz/index.php?prace


khkkk.cz
spokojenypodnikatel.cz

tel: +420 354 426 140
e-mail: info@khkkk.cz

Datová schránka: d72acea

IČO: 48365513
DIČ: CZ48365513


