
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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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.

Inovační workshop                    
„3D tisk v praxi“ 

Kontaktní osoba: Marek Bureš, marek.bures@karp-kv.cz                           www.karp-kv.cz  

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“)  připravuje další ze série inovačních workshopů. 
Aktuálním tématem je 3D tisk a možnosti jeho využití. Na akci se zaměříme jak na tisk plastový/kompozitní, 
tak i na tisk kovový. Našimi hosty budou primárně výzkumníci a technici ze Západočeské univerzity, kteří se 
této problematice věnují již řadu let a to jak z pohledu praktického nasazení tak výzkumného. Demonstrovány 
budou výsledky z řady realizovaných projektů ve spolupráci s průmyslovými firmami, ale také i aktuální 
výstupy výzkumných aktivit zaměřujících se například na 3D tisk forem pro vstřikolisy nebo recyklaci tiskových 
prášků. Opět se budeme snažit udělat akci jako v předcházejícím případě maximálně interaktivní, takže 
klasické prezentace budou střídány diskuzí a prohlídkou vytisknutých výrobků. Workshop budeme zahajovat i 
základními informacemi o technikách 3D tisku, používaných materiálech a přípravě dat, takže pokud se chcete 
s 3D tiskem teprve seznámit, přijdete si na své i v tomto případě. Účast na workshopu je zdarma po předchozí 
registraci.  

PROGRAM: 
 
9:00 – 10:00 : Kompozitní 3D tisk  

• Úvod do problematiky plastového 3D tisku 
• Vlastnosti tiskových materiálů a techniky 

kompozitního 3D tisku 
• Možnosti 3D tisku forem pro vstřikolisy 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

10:00 – 11:00 : Kovový 3D tisk 

• Úvod do problematiky kovového 3D tisku 
• Pokročilé techniky 3D tisku z kovů 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

11:00 – 12:00 : 3D tisk nejen v průmyslové praxi 

• Design a 3D tisk 
• Protetika 

KDE: podnikatelský inkubátor 
KANOV, Závodní 278, Karlovy Vary 

KDY: 3. 11. 2021 

REGISTRACE: 
https://forms.office.com/r/UKzE9tqthL 

Hlavním partnerem akce je 
Regionální technologický institut 
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Vážení členové Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši přízeň a členství v Krajské hospodářské komoře 
Karlovarského kraje, která se stala i díky Vám silnou a respektovanou organizací zastupující zájmy 
podnikatelů a firem v našem kraji.

Uvědomujeme si, že pro řadu z Vás situace kvůli pandemii covid-19 nebyla a není snadná.  Někteří 
z Vás museli omezit nebo dokonce uzavřít provozy, jiné trápila personální tíseň, další omezená logis-
tika či nedostatek materiálu a komponentů pro výrobu. Velice si vážíme toho, že to i v této nelehké 
době nevzdáváte a snažíte se své podnikání dále rozvíjet.

Tým Krajské hospodářské komory Vám byl v průběhu celého roku oporou a snažil se Vám v maximál-
ní míře pomáhat. Prosazovali jsme podpůrné programy podnikatele, zdarma byla pro Vás k dispozici 
poradna o veškerých formách podpory, organizovali jsme vzdělávací, informační a networkingové 
akce. Rozvíjeli jsme spolupráci se školami v oblasti podpory polytechniky na základních školách 
a duálního vzdělávání na středních školách. Řada z Vás využila možnosti vzdělávání svých zaměst-
nanců s komorou a ušetřila desítky i stovky tisíc korun. Pomáhali jsme Vám také najít zaměstnance 
na trhu práce, včetně cizinců a zorganizovali jsme veletrhy pracovních příležitostí. Vytvořili jsme 
Hospodářskou ročenku Karlovarského kraje, která mapuje ekonomickou situaci v jednotlivých ob-
cích s rozšířenou působností i kraji jako celku a obsahuje zhodnocení situace z pohledu význam-
ných podnikatelů a zástupců měst a kraje. 

A to není zdaleka vše, nabídka našich služeb je opravdu pestrá a rádi Vám ji komplexně představíme 
při osobních setkáních v příštím roce. 

Přejeme Vám klidné vánoční svátky a těšíme se na spolupráci s Vámi v roce 2022.

Tomáš Linda, předseda
Lenka Mansfeldová, ředitelka

 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140, 

IČO: 48 36 55 13, DIČ: CZ48365513, e-mail: info@khkkk.cz 
www.khkkk.cz 
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Přejeme Vám klidné vánoční svátky a těšíme se na spolupráci s Vámi v roce 2022. 

 

 

Se srdečným pozdravem  

                                             

Mgr. Tomáš Linda, MBA     Ing. Lenka Mansfeldová 

předseda        ředitelka 

Poděkování členům KHK KK



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:

12. – 13. 1. 2022  MS Excel pro mírně pokročilé
19. – 20. 1. 2022  Trénink paměti 
26. – 27. 1. 2022  Efektivní komunikace 
2. – 3. 2. 2022  MS Excel pro mírně pokročilé
16. – 17. 2. 2022  Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení 
23. – 24. 2. 2022 Asertivní jednání

Kurzy jsou určené pouze pro zaměstnance členských firem KHK KK zapojené do projektu. Na základě volné 
kapacity některých kurzů je ještě stále možné do projektu zapojit i další firmy a jejich zaměstnance. 

6. 1. 2022     Konzultační seminář 
    o praktickém provádění INTRASTATU v roce 2022

Školení se bude zaměřovat na aktuální otázky a novinky 
v úpravě pravidel platné od 1.1.2022. 
Lektor:  Ing. Jan Bílý, Mgr. Veronika Trakalová
Termín:  6. 1. 2022, od 9:00 hodin
Místo:   KHK KK, Cheb
Cena:   Pro členy KHK KK: 1600 bez DPH / 1936 vč. DPH, 
  Pro nečleny: 2000 Kč bez DPH / 2420 Kč vč. DPH 

Cyklus daňových seminářů

10. 1. 2022   Novinky v uplatnění DPH mezi členskými státy EU 
    a třetími zeměmi – pro rok 2022
17. 1. 202   Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění 
    – novinky a otázky v roce 2022
1. 2. 2022   Účetní závěrka - za rok 2021
01 - 02/2022  DPH v tuzemsku – pro rok 2022 (termín bude upřesněn) 

Pro firmy zapojené do projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK II., 
je účast v projektu ZDARMA. Tato kapacita je ovšem omezena. 
Pro ostatní je účast na kurzu za poplatek. 

Kontaktní osoba:
Ing. Kateřina Danková
tel.: 775 188 873, e-mail: dankova@khkkk.cz

kalendář akcí
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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.

https://www.khkkk.cz/vzdelavani-a-akce/kalendar-akci/
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Poděkování hejtmana Karlovarského kraje 
Ing. Petra Kulhánka Krajské hospodářské komoře 
Karlovarského kraje za celoroční spolupráci

Vážené členky a vážení členové 
Krajské hospodářské komory, 

pozvolna se blíží konec roku 2021. Uplynulé měsíce opět 
poznamenala pandemie koronaviru a výrazně zasáhla do 
našich životů. Nicméně věřím, že se postupně a spojený-
mi silami podaří ať už epidemickou situaci či opatření do-
padající na podnikatele a firmy nakonec zvládnout.

V letošním roce se nám povedlo učinit zásadní krok pro 
náš Karlovarský kraj a jeho budoucnost. Zahájili jsme pro-
ces transformace regionu, přeměnu celého území, která 
zahrnuje odklon od uhlí, přechod k novým zdrojům ener-
gie, rozvoj vzdělávání, inovací, vědy a výzkumu, cestovní-
ho ruchu a další oblasti. V nadcházejícím období by měl 
odstartovat Operační program Spravedlivá transformace, 
v jehož rámci bude možné čerpat finance na realizaci 
strategických projektů, ale k dispozici bude i řada dalších 
finančních nástrojů.

Před námi všemi je obrovské množství práce, úsilí 
a mnohdy i osudových rozhodnutí. To platí nejen pro 
transformační proces, ale také pro vaše každodenní pod-
nikatelské záměry. Velmi si vážím toho, že v současné 
době můžeme intenzivně spolupracovat s Krajskou hos-
podářskou komorou Karlovarského kraje, dostávat od vás 
podněty a společně s ostatními partnery v území se po-
kusit měnit kraj k lepšímu.

Děkuji vám za tuto spolupráci, ale i za konstruktivní dis-
kuse a kritiku, která nás posouvá dál.  Za Karlovarský kraj 
vám mohu přislíbit i do dalšího období naši maximální 
podporu. Přeji vám jménem vedení regionu příjemně pro-
žité vánoční svátky, v novém roce pevné zdraví a odvahu 
pro uskutečnění vašich budoucích plánů.

Petr Kulhánek
Hejtman Karlovarského kraje

Inovační workshop                    
„3D tisk v praxi“ 

Kontaktní osoba: Marek Bureš, marek.bures@karp-kv.cz                           www.karp-kv.cz  

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“)  připravuje další ze série inovačních workshopů. 
Aktuálním tématem je 3D tisk a možnosti jeho využití. Na akci se zaměříme jak na tisk plastový/kompozitní, 
tak i na tisk kovový. Našimi hosty budou primárně výzkumníci a technici ze Západočeské univerzity, kteří se 
této problematice věnují již řadu let a to jak z pohledu praktického nasazení tak výzkumného. Demonstrovány 
budou výsledky z řady realizovaných projektů ve spolupráci s průmyslovými firmami, ale také i aktuální 
výstupy výzkumných aktivit zaměřujících se například na 3D tisk forem pro vstřikolisy nebo recyklaci tiskových 
prášků. Opět se budeme snažit udělat akci jako v předcházejícím případě maximálně interaktivní, takže 
klasické prezentace budou střídány diskuzí a prohlídkou vytisknutých výrobků. Workshop budeme zahajovat i 
základními informacemi o technikách 3D tisku, používaných materiálech a přípravě dat, takže pokud se chcete 
s 3D tiskem teprve seznámit, přijdete si na své i v tomto případě. Účast na workshopu je zdarma po předchozí 
registraci.  

PROGRAM: 
 
9:00 – 10:00 : Kompozitní 3D tisk  

• Úvod do problematiky plastového 3D tisku 
• Vlastnosti tiskových materiálů a techniky 

kompozitního 3D tisku 
• Možnosti 3D tisku forem pro vstřikolisy 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

10:00 – 11:00 : Kovový 3D tisk 

• Úvod do problematiky kovového 3D tisku 
• Pokročilé techniky 3D tisku z kovů 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

11:00 – 12:00 : 3D tisk nejen v průmyslové praxi 

• Design a 3D tisk 
• Protetika 

KDE: podnikatelský inkubátor 
KANOV, Závodní 278, Karlovy Vary 

KDY: 3. 11. 2021 

REGISTRACE: 
https://forms.office.com/r/UKzE9tqthL 

Hlavním partnerem akce je 
Regionální technologický institut 
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Hospodářská ročenka 
mapuje ekonomickou situaci 
v Karlovarském kraji
Už více jak rok a půl musejí podnikatelé řešit zcela 
nové situace, které jsou důsledkem pandemie covi-
du-19. Někteří museli omezit nebo dokonce uzavřít 
provozy, jiné trápila personální tíseň, další omezená 
logistika či nedostatek materiálu a komponentů pro 
výrobu. Jak konkrétně se uplynulé měsíce podepsa-
ly na chodu významných společností v Karlovarském 
kraji? To mapuje nová Hospodářská ročenka Karlovar-
ského kraje 2020, kterou vytvořila Krajská hospodář-
ská komora Karlovarského kraje (KHK KK) ve spolu-
práci s Agenturou pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest, Karlovarským krajem a společností AQE 
advisors. Zajímavá publikace byla ve středu slavnost-
ně pokřtěna v Art Centru Galerie 4 a nyní je k dispozi-
ci i široké veřejnosti.

Hospodářská ročenka Karlovarského kraje 2020 ke 
stažení (PDF – 50 MB) 

„Ročenka nabízí věrnou zprávu o úrovni kvality ži-
vota v jednotlivých regionech obcí s rozšířenou pu-
̊sobností i v Karlovarském kraji jako celku. Čtenáři 
by v publikaci měli najít informace, které jim pomo-
hou při rozhodování a řešení různých situací v dneš-
ní neklidné době. Mezi samotnými regiony by pak 
díky publikaci měla vzniknout zdravá konkurence 
a soutěžení o lepší příčky v jednotlivých žebříčcích 
v budoucích letech,“ uvedl předseda představen-
stva předseda Krajské hospodářské komory Karlo-
varského kraje Tomáš Linda.
Zástupci KHK KK nespolupracovali s představiteli 
Karlovarského kraje pouze na ročence, v posledních 
měsících často jednali o aktuální situaci v regionu, 
která byla v mnoha ohledech nestandardní. „Z po-
hledu Karlovarského kraje se velmi zintenzivnila 
spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou,“ po-
tvrdil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. 
„Během našich společných setkání řešíme jak stav 
lokální ekonomiky a firem, tak proces transforma-
ce kraje, tedy jeho přechod od uhlí k novým zdroju-
̊m energie. Připravili jsme Plán spravedlivé územní 
transformace, který zahrnuje významné strategické 
projekty z území. Do konce roku by se jím měla za-
bývat vláda tak, aby v příštím roce mohlo začít čer-
pání finančních prostředků z Operačního programu 
Spravedlivá transformace na realizaci projektových 
záměrů,“ vysvětlil.
Podnikatele se snaží dlouhodobě podporovat také 
Agentura pro podporu podnikání a investic Cze-
chInvest. „Uplynulý rok byl těžký a přinesl spoustu 
výzev. Pandemie koronaviru na čas zastavila zemi 
a zmrazila příjmy podnikatelům. Tornádo na Mora-
vě zase mnohým znemožnilo provozovat činnost 
úplně. V CzechInvestu si uvědomujeme tuto neleh-
kou situaci a snažíme se jí přizpůsobovat všechny 
naše služby,“ podotkl Patrik Reichl, generální ředitel 
agentury CzechInvest.
Hospodářská ročenka Karlovarského kraje 2020 
bude distribuována členům KHK KK, představitelům 
obcí, ale také investorům. Zájemcům z řad široké 
veřejnosti bude ročenka k dispozici ke stažení na 
webových stránkách KHK KK (www.khkkk.cz), pří-
padně bude k dostání v tištěné podobě v sídle KHK 
KK (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb).

https://drive.google.com/file/u/1/d/1IibwfV8JTu5F4AzSbue6XCLOmk8jZOWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/u/1/d/1IibwfV8JTu5F4AzSbue6XCLOmk8jZOWp/view?usp=sharing
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Cyklus seminářů na téma: Daně 2022
aneb novinky v daních a sociálním pojištění od roku 2022
Společnost Chebská účetní a poradenská s.r.o. a Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje pro Vás připravily cyklus 
seminářů zaměřený na novinky v oblasti daní a sociálního pojištění, účetnictví a pracovního práva.
Zájemce touto cestou upozorňujeme na omezený počet míst pro prezenční účast, který je konečný a nelze jej zvýšit. V případě 
platnosti omezujících opatření (COVID-19) může dojit ke snížení, nebo úplnému omezení prezenční účasti. Závazným kritéri-
em pro přijetí přihlášky je datum přijaté platby. Platby připsané na účet po naplnění kapacity prezenční účasti školení budou 
považovány za platbu pro on-line účast. Přihlášky zasílejte nejpozději do 5 dnů před termínem konání semináře, poté pouze 
po telefonické domluvě. Účastníkům, kteří se dostaví na seminář bez předchozí přihlášky a zaplacení, není možné garantovat 
vpuštění v případě 100% naplnění kapacity prezenční účasti.
Při provedení platby je nutné uvést do variabilního symbolu IČO. Platby zasílejte na účet společnosti Chebská účetní a pora-
denská s.r.o. číslo 35-7779700247/0100, vedený u KB, a.s. Cheb. Na základě zaslané přihlášky a zaplaceného poplatku obdrží 
účastník potvrzení spolu s informacemi k semináři (termín, program, apod.).

10.01.202 2
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi + PŘÍKLADY 
Marek Reinoha
místo konání: učebna KHK KK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33, Cheb, od 9:00 - 16:00

11.01.2022
INTRASTAT
Marek Reinoha
místo konání: učebna KHK KK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33, Cheb, od 9:00 - 14:00

17.01.2022
MZDOVÝ SPECIÁL 2022 ‐ nemocenské a důchodové pojištění v roce 2022 
Ing. Marta Ženíšková 
místo konání: učebna KHK KK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33, Cheb, od 9:00 - 16:00

01.02.2022
Účetní závěrka za rok 2021
Ing. Daniel Horad
místo konání: učebna KHK KK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33, Cheb, od 9:00 - 16:00

03.02.2022
Roční zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti za rok 2021 
Ing. Marie Hajšmanová 
místo konání: učebna KHK KK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33, Cheb, od 9:00 - 14:00

09.02.2022
Zákoník práce-novinky a aktuality pro rok 2022
JUDr. Miloš Hejmala
místo konání: učebna KHK KK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33, Cheb, od 9:00 - 16:00

termín bude 
upřesněn

DPH v tuzemsku v roce 2022 
Ing. Václav Benda/Ing. Jiří Klíma 
místo konání: učebna KHK KK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33, Cheb, od 9:00 - 16:00

SMLUVNÍ PODMÍNKY:
V cenách kurzů jsou zahrnuty podkladové materiály a drobné občerstvení (u prezenční účasti). V případě naplnění kapacity 
semináře rozhoduje o přijetí přihlášky pořadí platby. V případě platnosti opatření omezujících účasti na prezenčních akcích, 
proběhne daný seminář jen dálkovým (On-line) způsobem. Účastníci přihlášení k prezenční účasti budou automaticky převe-
dení na on-line účast. Tato skutečnost není důvodem pro storno přihlášky. 
Storno podmínky: Bezplatné storno akceptujeme do 10 dnů před zahájením semináře. Při stornu, kratším než 10 dnů před 
zahájením, účtujeme poplatek ve výši 50% z ceny semináře. Storno v den konání akce, případně v jejím průběhu, nemůžeme 
akceptovat.
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE:
a) poštou na adresu: Chebská účetní a poradenská s.r.o., Obrněné brigády 20/20, 350 02 Cheb
b) e-mailem: skoleni@chebskaucetni.cz
c) pro přihlášení je možné využít on-line formulář na našich webových stránkách, nebo nože uvedený QR kód.
Vaše dotazy, připomínky a žádosti zodpoví paní Miloslava Bendová tel. 724 003 349. Aktuální informace naleznete 
na www.chebskaucetni.cz sekce školení.
*) Pro použití elektronické přihlášky otevřete na telefonu fotoaparát a namiřte na QR kód. Nabídne se Vám otevření přihlášky, kterou je mož-
né vyplnit přímo z telefonu. Podmínkou je přístup telefonu k internetu.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=QNW7hR8oD0y9V2OtDdhufvdS0tBiHSpAk_9PTdO46O5UOFg4SUVRRFEwMldBNVRUSkRHUkZFSlUyMyQlQCN0PWcu
http://www.chebskaucetni.cz
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Firmy i domácnosti musí počítat s tím, 
že se drahé energie v roce 2022 
propíší do celé ekonomiky
Až 83 % účastníků šetření HK ČR bude nuceno zdražit, 
a to především v důsledku vývoje cen energií a dalších 
vstupů. Situace souvisí mj. se skokovým nárůstem 
cen elektřiny i plynu na trhu, ale i s krachy několika 
distribučních společností, kvůli kterým musely firmy 
přecházet na nové smlouvy, často s násobně vyššími 
cenami za energie. Vyplývá to z nových šetření Hos-
podářské komory, která dnes představil její prezident 
Vladimír Dlouhý.

Vysoké ceny elektřiny se v anketě Hospodářské ko-
mory ukázaly jako faktor, který ze všech náklado-
vých položek nejvíce ovlivní podnikání v roce 2022. 
Až za elektřinou se umístily další vstupy, které v po-
sledních měsících zažily výrazný růst – náklady na 
pracovní sílu nebo ceny pohonných hmot. „Právě 
elektřina je nejcitlivějším nákladem pro třetinu oslo-
vených firem. V této situaci mnoha podnikatelům 
nezbývá nic jiného, než vyšší náklady promítnout do 
vyšších cen svého zboží a služeb. Řada podnikatelů 
se nicméně snaží zmírnit nárůst výstupních cen sní-
žením svých vlastních marží,“ vysvětluje prezident 
Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. 
Měl by více zasáhnout stát
V souvislosti s krachem Bohemia Energy a dalších 
dodavatelských společností Komora zjišťovala, na-
kolik tento fakt zasáhl firmy. Na 88 % podnikatelů, 
kteří se zapojili do ankety a jichž se konec dodava-
telů energií dotkl, se domnívá, že jsou stávající stát-
ní opatření nedostatečná. Hlavním důvodem je, že 
opatření jsou cílena primárně na domácnosti a ne-
zohledňují specifické postavení firem. Těm přitom 
platby za energie v posledních týdnech stouply nej-
častěji o 300 %. 
„Řešením problému je plošná regulace cen energií 
tam, kde to umožňují pravidla Evropské unie. Jedná 
se například o podstatné snížení příspěvku na obno-
vitelné zdroje energie. Podnikatelé jsou i pro větší 
regulaci alternativních dodavatelů, u nichž nebylo 
zpravidla dosud jisté, že jsou schopni obstarat do-
statečný objem elektřiny a plynu pro všechny své 
nasmlouvané klienty,“ říká Dlouhý. „Významný po-
znatek je ovšem i to, že velká část respondentů sou-
časné zásahy státu naopak zcela odmítá,“ dodává.  
Klimatická politika – další riziko

Na budoucí vývoj cen energií bude mít podle Komo-
ry vliv také klimatická politika EU. Unijní balíček Fit 
for 55 se může negativně podepsat na konkurence-
schopnosti české energetiky. „Pokud chceme udr-
žet energetickou soběstačnost České republiky, mu-
síme na evropské úrovni prosadit celou řadu změn 
klimatických cílů. Není možné, aby nerespektovaly 
rozdílné energetické mixy jednotlivých členských 
zemí. Balíček v předkládané podobě by na vyšších 
účtech v dalších letech pocítily hlavně domácnosti 
a firmy,“ dodává Vladimír Dlouhý, který s konkrétní-
mi výhradami Hospodářské komory k Fit for 55 kon-
cem minulého týdne seznámil české europoslance.
Pro Českou republiku je podle Hospodářské komo-
ry klíčová hlavně energie z jádra a přechodně také 
ze zemního plynu. Unie by proto tyto energetické 
zdroje neměla diskriminovat či dokonce vylučovat. 
„Požadovat dlouhodobou energetickou soběstač-
nost a přitom se spoléhat jen na obnovitelné zdroje 
je pro nás nesplnitelné. Požadujeme proto úpravu 
evropské taxonomie a zařazení jádra mezi bezemis-
ní zdroje. Zemní plyn samozřejmě není bezemisní 
zdroj, ale Evropská komise jeho využití musí akcep-
tovat na nastávající přechodné období, minimálně 
do roku 2050,“ uzavírá Dlouhý.
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Nejlepším městem 
pro podnikání v kraji je Ostrov
Už více jak rok a půl musejí podnikatelé řešit zcela 
nové situace, které jsou důsledkem pandemie covi-
du-19. Někteří museli omezit nebo dokonce uzavřít 
provozy, jiné trápila personální tíseň, další omezená 
logistika či nedostatek materiálu a komponentů pro 
výrobu. Jak konkrétně se uplynulé měsíce podepsa-
ly na chodu významných společností v Karlovarském 
kraji? To mapuje nová Hospodářská ročenka Karlovar-
ského kraje 2020, kterou vytvořila Krajská hospodář-
ská komora Karlovarského kraje (KHK KK) ve spolu-
práci s Agenturou pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest, Karlovarským krajem a společností AQE 
advisors. Zajímavá publikace byla ve středu slavnost-
ně pokřtěna v Art Centru Galerie 4 a nyní je k dispozi-
ci i široké veřejnosti.

„V ročence jsme sledovali něko-
lik ukazatelů a indexů v rámci 
jednotlivých obcí s rozšířenou 
působností. Zajímala nás na-
příklad nezaměstnanost, na-
bídka pracovních míst, finanč-
ní dostupnost bydlení, kvalita 
středních škol a řada dalších,“ 
vysvětlil předseda Krajské hos-
podářské komory Karlovarského 

kraje Tomáš Linda. „A v kombinaci těchto důležitých 
aspektů vychází nejlépe v celém Karlovarském kraji 
právě město Ostrov,“ doplnil.
Slavnostní vyhlášení „Nejlepšího města pro podni-

kání v Karlovarském kraji“ se uskutečnilo v rámci 
křtu Hospodářské ročenky v chebském Art Centru 
Galerie 4.
„Z ocenění mám velkou radost, ale zároveň velký re-
spekt,“ řekl starosta Ostrova Jan Bureš. „Na jedné 
straně ho vnímám jako potvrzení toho, že se naše-
mu městu dlouhodobě daří vytvářet optimální pod-
mínky pro podnikání, a tím pádem i pro vznik nových 
pracovních míst. A rozhodně to není jen zásluhou 
koncepcí a vizí vedení radnice. Je to výsledek práce 
celého týmu zaměstnanců našeho města a jeho or-
ganizací, které se na tom podílely. Být tím nejlepším 
ale také znamená závazek do budoucnosti. Závazek 
tu laťku nejen udržet, ale i dál zvedat. Pro město Os-
trov, i pro nás všechny, to je obrovská výzva,“ dodal.
Hospodářská ročenka Karlovarského kraje 2020 
mapuje ekonomickou situaci v jednotlivých obcích 
s rozšířenou působností i kraji jako celku. Obsahu-
je významná statistická data, indexy kvality života 
a zhodnocení situace z pohledu významných pod-
nikatelů a zástupců měst a kraje. Veřejnost se s ní 
může seznámit na webových stránkách KHK KK, kde 
je k dispozici ke stažení, případně je k dostání v tiš-
těné podobě v sídle KHK KK v Chebu.

2020

Hospodářská ročenka
KARLOVARSKÉHO KRAJE
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Uchazeči o zaměstnaní
Volná pracovní místa

1,51 m2

259 inzerovaných 
pracovních pozic na 

pracovních portálech 
týdně v okolí 30 km

Počet metrů, které si lze koupit za průměrnou 
měsíční mzdu v kraji, která roste meziročně 

rychleji než cena bydlění

27 373
Počet obyvatel regionu 

poklesl  o 2,9 % za 
posledních pět let

Významní zaměstnavatelé v regionu: 

WITTE ACCESS TECHNOLOGY, s.r.o.

Léčebné lázně Jáchymov, a. s.

KE Ostrov — Elektrik, s.r.o.

POKROČILÝ ZPRACOVATELSKÝ 
PRŮMYSL 

je podle podle agentury CzechInvest vhodný  
typ investice

Podíl nezaměstnaných 
osob

   4,5 %

Střední školy v regionu: 

 » Střední průmyslová škola Ostrov

 » Gymnázium Ostrov

Ráz krajiny je na většině území převážně 

hornatý, nejvyšším bodem je Klínovec          

(1 244 m n. m.), který je zároveň nejvyšším 

vrcholem Karlovarského kraje a Krušných 

hor. Geomorfologii odpovídají i hospodářské 

podmínky území. Toto území se dlouhodobě 

potýká s odlivem obyvatel, a to zejména 

z důvodu nedostatku pracovních příležitostí. 

Převažuje také využití území spíše k rekreaci 

než k trvalému bydlení, zejména pak 

v horské oblasti, kde má největší potenciál 

turistický ruch sportovního charakteru 

kombinovaný s lázeňstvím a agroturistikou. 

Výrazně se projevuje těžba nerostných 

surovin, ať už se jedná o ukončenou těžbu 

rud (Jáchymov) nebo probíhající těžbu 

čediče (Stráž nad Ohří), popř. kaolinu 

(Hroznětín). Mezi silné stránky tohoto 

území patří existence ložiskových zásob, 

převážně bentonitu a kaolinu. Naopak 

slabou stránkou jsou následky těžby, což 

jsou převážně rozsáhlá poddolovaná území 

(Ostrov), sejpy (Rýžovna), štoly (Vlčí jáma 

u Horní Blatné), regulace povrchových toků 

(Blatenský příkop), odvaly apod. 

V podhorské oblasti je nejvýznamnější 

změnou a velkým přínosem pro rozvoj 

regionu výstavba průmyslové zóny v Ostrově 

a umístění jednoho z nejvýznamnějších 

zaměstnavatelů regionu, firmy WITTE 

ACCESS TECHNOLOGY. 

Ostrov
Území je specifické svým rozložením převážně v horském 
a podhorském terénu. Zároveň je hraniční oblastí s Německem 
a nacházejí se zde hraniční silniční přechody Potůčky – 
Johanngeorgenstadt a Boží Dar – Oberwiesenthal. 

Počet obcí
Abertamy, Boží Dar, Doupovské 
Hradiště, Hájek, Horní Blatná, 
Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, 
Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, 
Stráž nad Ohří, Velichov, Vojkovice

15

Rozloha (km2) 339

Průměrný věk 43,3

Obsazenost mateřských 
škol (%) 78

Obsazenost základních 
škol (%) 80

Počet lůžek v hromadných 
ubytovacích zařízeních 5 691
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podmínky území. Toto území se dlouhodobě 

potýká s odlivem obyvatel, a to zejména 

z důvodu nedostatku pracovních příležitostí. 

Převažuje také využití území spíše k rekreaci 

než k trvalému bydlení, zejména pak 

v horské oblasti, kde má největší potenciál 

turistický ruch sportovního charakteru 

kombinovaný s lázeňstvím a agroturistikou. 

Výrazně se projevuje těžba nerostných 

surovin, ať už se jedná o ukončenou těžbu 

rud (Jáchymov) nebo probíhající těžbu 

čediče (Stráž nad Ohří), popř. kaolinu 

(Hroznětín). Mezi silné stránky tohoto 

území patří existence ložiskových zásob, 

převážně bentonitu a kaolinu. Naopak 

slabou stránkou jsou následky těžby, což 

jsou převážně rozsáhlá poddolovaná území 

(Ostrov), sejpy (Rýžovna), štoly (Vlčí jáma 

u Horní Blatné), regulace povrchových toků 

(Blatenský příkop), odvaly apod. 

V podhorské oblasti je nejvýznamnější 

změnou a velkým přínosem pro rozvoj 

regionu výstavba průmyslové zóny v Ostrově 

a umístění jednoho z nejvýznamnějších 

zaměstnavatelů regionu, firmy WITTE 

ACCESS TECHNOLOGY. 

Ostrov
Území je specifické svým rozložením převážně v horském 
a podhorském terénu. Zároveň je hraniční oblastí s Německem 
a nacházejí se zde hraniční silniční přechody Potůčky – 
Johanngeorgenstadt a Boží Dar – Oberwiesenthal. 

Počet obcí
Abertamy, Boží Dar, Doupovské 
Hradiště, Hájek, Horní Blatná, 
Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, 
Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, 
Stráž nad Ohří, Velichov, Vojkovice

15

Rozloha (km2) 339

Průměrný věk 43,3

Obsazenost mateřských 
škol (%) 78

Obsazenost základních 
škol (%) 80

Počet lůžek v hromadných 
ubytovacích zařízeních 5 691
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Proč 
   exportovat?

Při vstupu na zahraniční trhy, hledání zákazníků nebo ošetřování rizik nabízí
Hospodářská komora ČR, státní instituce a jejich partneři řadu služeb pro české podniky. 
Všechny tyto služby pro vás chceme zajistit jednoduše, srozumitelně a navíc přesně ve 
chvíli, kdy je potřebujete.

Krajský exportní specialista (KES) je vaším průvodcem státní i podnikatelskou 
podporou při pronikání na zahraniční trhy. KES je pro vás snadno dostupný, 
protože sídlí přímo u vás v regionu na Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje.Proč 
   exportovat?

Při vstupu na zahraniční trhy, hledání zákazníků nebo ošetřování rizik nabízí
Hospodářská komora ČR, státní instituce a jejich partneři řadu služeb pro české podniky. 
Všechny tyto služby pro vás chceme zajistit jednoduše, srozumitelně a navíc přesně ve 
chvíli, kdy je potřebujete.

Krajský exportní specialista (KES) je vaším průvodcem státní i podnikatelskou 
podporou při pronikání na zahraniční trhy. KES je pro vás snadno dostupný, 
protože sídlí přímo u vás v regionu na Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje.
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• V první řadě se seznámí s vaší firmou, projedná s vámi 
exportní záměry, zkušenosti i příležitosti, které chcete 
využít. Osobní kontakt a vzájemnou důvěru, i v dnešní 
internetové době, považujeme za základní v klad do 
vzájemné spolupráce.
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Na veletrhu pracovních příležitostí 
v Chebu se potkali zaměstnavatelé, 
studenti a uchazeči o práci

Druhý ze série letošních veletrhů pracovních příleži-
tostí, který zorganizovala Krajská hospodářská komo-
ra Karlovarského kraje ve spolupráci s Úřadem práce, 
se uskutečnil 11. listopadu v Kulturním centru Svobo-
da v Chebu. Veletrh v průběhu celého dne navštívily 
téměř tři stovky zájemců o práci.

„Přišli nezaměstnaní lidé v evidenci úřadu práce, 
široká veřejnost i studenti posledních ročníků In-
tegrované střední školy, Střední zdravotnické ško-
ly a Gymnázia a obchodní akademie z Mariánských 
Lázní,“ informovala ředitelka KHK KK Lenka Mans-
feldová.
Práci přišlo nabídnout 24 zaměstnavatelů, největ-
ší zastoupení měly stejně jako v předešlých letech 
výrobní a logistické firmy, které sháněly především 
dělníky do výroby a skladové operátory. Další pod-
statnou část zaměstnavatelů tvořily veřejné insti-
tuce jako městský úřad, policie, armáda nebo věz-
nice. Zastoupení měly i podniky působící v lázeňství 
a zdravotnictví, které nabízely volná místa pro spe-
cializované i pomocné zdravotnické profese. Řada 
zaměstnavatelů se snažila nalákat nové zaměst-
nance nejen na mzdy, ale i různé formy zajímavých 

benefitů. „V současné době hledáme hlavně dělníky 
do výroby, údržbáře a elektrikáře, které se snažíme 
nalákat především na benefity, které naše firma na-
bízí. Těmi hlavními jsou stravenková karta, 5 týdnů 
dovolené, příplatek za splnění docházky, bonus za 
získání nového zaměstnance, vánoční příspěvek, 
příspěvek na dovolenou a spousta dalších benefitů,“ 
uvedla Radka Hamplová, personalistka firmy LUKAS 
CZ s.r.o. ze Skalné u Chebu.
U několika stánků bylo možné získat odborné po-
radenství od vizážistek, které dokázaly poradit, jak 
se správně nalíčit a obléci na pohovor, ale také od 
personální koučky, která poradila, jak správně na-
psat životopis a komunikovat při výběrovém řízení. 
Poradenství získali i začínající podnikatelé, nebo od 
mentorky, která radila lidem, kteří chtějí zahájit pod-
nikání. Obdobná témata byla i obsahem krátkých 
třicetiminutových workshopů, které probíhaly po 
celý den ve vedlejším sále.
Poslední letošní veletrh práce bude probíhat v Kar-
lových Varech v Lidovém domě ve Staré roli a to ve 
čtvrtek 18.11.2021. „Velký zájem i pozitivní ohlasy 
zaměstnavatelů nás utvrzují v tom, že veletrhy mají 
i v současné koronavirové době velký smysl,“ uvedla 
Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK.
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V Karlovarské agentuře rozvoje podnikání jsme 
připravili unikátní nástroj na podporu přímého pro-
pojeni studentů a absolventů s firmami z Karlovar-
ského kraje – webový portál „Pracujmespolu.cz“. 
Hlavním smyslem tohoto portálu je bezplatně zpro-
středkovat spolupráci mezi firmami a zájemci z řad 
studentů či absolventů. 

Jak na to? Je to velmi jednoduché. Firma se na 
webovém portále www.pracujmespolu.cz zaregis-
truje, vytvoří v systému svůj medailonek a pak už 
může vkládat neomezené množství nabídek pro 
studenty či absolventy. Nabídka může být od praxe, 
stáže, trainee programu, zpracování odborné práce 
(ročníkové, bakalářské, diplomové či jiné) až po sa-
motné zaměstnání. 
Student či absolvent si může vybrat dle formy na-
bídky, firmy či okresu. Díky přímé komunikaci stu-
dentů a absolventů s kontaktními osobami ve fir-
mách se výrazně zjednodušuje celý proces nalezení 
vhodného partnera.
„Webový portál Pracujmespolu.cz vznikl v reakci 
na odliv kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců, 
studentů a absolventů z kraje, a tedy nedostatku 

odborných pracovních míst s vyšší přidanou hod-
notou či komplikovanosti tyto nabídky dohledat. To 
samozřejmě negativně ovlivňuje inovační prostředí 
kraje tím, že ve firmách chybí lidé, kteří by se zavá-
dění inovací mohli věnovat.“, sdělil Vlastimil Veselý, 
ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání. 
Za jeden z nejdůležitějších klíčových nástrojů pro 
zlepšení inovačního prostředí v kraji považují firmy 
různé formy spolupráce se žáky SŠ a studenty VŠ. 
Tento závěr vychází z diskuze s firmami, výchov-
nými/kariérovými poradci a z výsledků provedené 
Analýzy aktuálních potřeb aktérů inovačního pro-
středí Karlovarského kraje a Analýzy příčin odchodu 
pracovní síly z Karlovarského kraje.
Portál vznikl pod záštitou Karlovarské agentury 
rozvoje podnikání, p. o. za účelem naplňování Regi-
onální inovační strategie Karlovarského kraje. Věří-
me, že portál Pracujmespolu.cz zefektivní a podpoří 
vzájemnou spolupráci firem a studentů/absolventů, 
což může přispět ke zmírnění odlivu pracovní síly 
z kraje.

Poznámka: v článku je užité generické maskulinum.
Článek se ale týká všech pohlaví a zastoupení. 

Získejte do svých řad 
studenty a absolventy 
s novými podněty

 

ANALÝZA AKTUÁLNÍCH POTŘEB 
AKTÉRŮ INOVAČNÍHO 
PROSTŘEDÍ KARLOVARSKÉHO 
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MEPCO, s. r. o. 

Srpen 2017

https://www.ris3kvk.cz/download/documents/analyza-aktualnich-potreb-akteru-inovacniho-prostredi-karlovarskeho-kraje.pdf
https://www.ris3kvk.cz/download/documents/analyza-aktualnich-potreb-akteru-inovacniho-prostredi-karlovarskeho-kraje.pdf
https://karp-kv.cz/assets/front/documents/analyza-pricin-odchodu-pracovni-sily-z-karlovarskeho-kraje.pdf
https://karp-kv.cz/assets/front/documents/analyza-pricin-odchodu-pracovni-sily-z-karlovarskeho-kraje.pdf
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Evropská hospodářská prognóza
Konec roku nás obvykle motivuje k bilancování. Letošní 
rok byl bohužel opět silně poznamenán probíhající covi-
dovou epidemií, ale je třeba dívat se do budoucna. Uvádí-
me zde stručné shrnutí z hospodářské prognózy Evropské 
komise z letošního podzimu: 
• Ekonomika EU se z pandemické recese zotavuje rychleji, 

než se čekalo
• Výhled však hodně závisí na vývoji pandemie a tempu 

reakce na nárůst poptávky
• Prognóza:

- Růst ekonomiky 2021: 5%, 2022: 4,5 %, 2023: 2,5 %
- Inflace 2021: 2,4 %, 2022: 2,2 % a 2023: 1,4 %
- Zaměstnanost 2021: +0,8 %, 2022: +1 %, 2023: +0,6%
- Očekává se nepatrné snížení schodku EU na 6,6 % 

HDP (loni byl 6,9 %)

ČR
• Oživení české ekonomiky je kvůli narušení dodavatel-

ských řetězců pomalejší, než se očekávalo
• Komise proto snížila předpokládané tempo růstu HDP 

pro letošek oproti své letní predikci z 3,9 % na 3 %
• V roce 2022 se čeká výrazné zrychlení na 4,4 %, i díky 

finančnímu stimulu z Nástroje pro oživení a odolnost 
a dalších fondů EU

• V roce 2023 by se česká ekonomika měla vrátit k prů-
měrnému růstu 3,2 %

• Úrovně před pandemií tak česká ekonomika dosáhne až 
ve třetím čtvrtletí příštího roku

• Inflace v důsledku vysokých cen energií, překážek na 
straně nabídky a silné poptávky zůstane vysoká: v prů-
měru 3,3 % letos a 3,4 % v roce 2022 (měřeno indexem 
HICP, který na rozdíl domácího indexu spotřebitelských 
cen neobsahuje imputované nájemné)

• Deficit veřejných financí se letos dále výrazně zhorší na 
7 % HDP

• Vládní dluh letos podle prognózy poskočí na 42,4 % 
HDP a do roku 2023 dále naroste na 46,3 % HDP

Kompletní zprávu najdete na stránkách Evropské komise.

A ještě jedna zpráva z evropské úrovně, tentokrát o za-
městnanosti a obchodu. Zpráva uvádí údaje jak na ev-
ropské úrovni, tak na úrovni členských států a poskytuje 
statistiky podle odvětví, úrovně kvalifikace, podílu mužů 
a žen atd. Například ukazuje, že na vývozu z EU závisí 
více než 38 milionů pracovních míst v EU, což je o 11 mi-
lionů více než před deseti lety. Tato pracovní místa jsou 
v průměru o 12 % lépe placena než pracovní místa v hos-
podářství jako celku. Nárůst pracovních míst závislých na 
vývozu odráží ještě silnější nárůst vývozu z EU: souběžně 
se 75% nárůstem pracovních míst souvisejících s vývozem 
mezi lety 2000 a 2019 se celkový vývoz zvýšil o 130 %. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_en
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Evropská hospodářská prognóza
(pokračování)

Z údajů jasně vyplývá, že větší objem obchodu znamená 
více pracovních míst, a nejlepším způsobem, jak jej zvýšit, 
je zajistit nové příležitosti prostřednictvím obchodních 
dohod a důsledně tyto dohody prosazovat. Vzhledem 
k tomu, že 93 % všech vývozců v EU jsou malé a střední 
podniky, je rovněž nezbytné jim pomoci pochopit příleži-
tosti a podmínky, které nabízí komplexní síť 45 obchod-
ních dohod, jež EU uzavřela. K nejvyššímu nárůstu zazna-
menanému od roku 2000 došlo v Bulharsku (+368 %), na 
Slovensku (+287 %), v Irsku (+202 %), ve Slovinsku (+184 %) 
a v Estonsku (+173 %). 
Zpráva obsahuje podrobné informativní přehledy o vý-
sledcích každého členského státu EU. Najdete ji včetně 
infografiky zde.

ČR
Český export mimo EU podporuje v Česku 804 tisíc pra-
covních míst. Dalších 388 tisíc českých pracovníků je za-
městnáno na pracovních místech spojených s exportem 

z jiných zemí EU do zbytku světa. To znamená, že 22 % 
pracovních míst v Česku závisí na exportu mimo EU. Čes-
ký export mimo EU podporuje také více než 207 tisíc pra-
covních míst v ostatních zemích EU.

Eurocentrum Karlovy Vary a Europe 

Direct Karlovy Vary vám přejí klidné 

vánoční svátky a doufáme, že optimistická 

prognóza se v roce 2022 naplní!

Těšíme se na setkání třeba na některé z našich akcí nebo 
na našich komunikačních kanálech
https://karlovyvary.eurocentra.cz/
https://www.europedirect.cz/
https://www.facebook.com/eurocentrum.kv

Vážení obchodní partneři, 

další rok plný výzev je za námi. Dě-
kujeme Vám všem za přeshraniční 
spolupráci a společné překonávání 
výzev, které současná doba přináší.

Do nového roku 2022 Vám i Vašim 
blízkým přejeme hodně sil, zdraví, 
elánu a optimismu na cestě obcho-

dem i osobním životem.

Váš partner na druhé strany hranice
Průmyslová – a hospodářská komora 

Chemnitz

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/211112_export_vyssi_zamestnanost_cs
https://karlovyvary.eurocentra.cz/
https://www.europedirect.cz/
https://www.facebook.com/eurocentrum.kv
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Lázně očima hostů

Karlovarská agentura rozvoje podnikání realizovala 
společně s Institutem lázeňství a balneologie v září 
tohoto roku socioekonomický průzkum zaměřený 
na české lázeňské hosty a potencionální klienty láz-
ní. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak česká populace 
vnímá lázeňství jako takové. Otázky se zaměřovaly 
např. na hodnocení služeb lázeňského zařízení nebo 
infrastrukturu lázeňských míst, způsob výběru lá-
zeňského místa pro pobyt, motivaci pro absolvování 
lázeňského pobytu nebo vnímání lázeňského pobytu 
s ohledem na prevenci civilizačních chorob.  Série 
příspěvků, které seznamují veřejnost s výsledky prů-
zkumu, průběžně vychází na informačním serveru 
lázeňství a balneologie spadata.cz pod názvem Láz-
ně očima hostů.  
Výsledky jsou určené především zástupcům lázeň-
ských zařízení a lázeňských míst, kterým může po-
moci pro plánování nových strategií pro jejich rozvoj 
nebo marketing. V průběhu prosince bude na strán-
kách Karlovarské agentury rozvoje podnikání vydán 
speciální díl série, který bude shrnovat ty nejdůleži-
tější výsledky určené pro zástupce lázeňských zaří-
zení a lázeňských míst z Karlovarského kraje. 

Více informací k průzkumu 
poskytne Ing. Věra Marková 
(vera.markova@karp-kv.cz) 
a Ondřej Hruška 
(ondrej.hruska@karp-kv.cz).
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Mladí Češi by mohli reprezentovat 
Českou republiku v mezinárodní 
soutěži Euroskills až ve 24 oborech

Hospodářská komora České republiky odeslala vý-
boru pořadatele mezinárodních soutěží odborných 
dovedností Worldskills Europe oficiální žádost České 
republiky o zařazení 24 oborů na mistrovství Euro-
skills konané v srpnu 2023 v ruském Petrohradu. Po-
měřit dovednosti v těchto oborech by tak mohli mladí 
lidé od 17 do 25 let z celé Evropy, mimo jiné karosáři, 
obkladači, truhláři, šperkaři, ale také třeba vývojáři 
webových stránek nebo trenéři fitness.

Koordinátorem soutěže Euroskills za Českou repub-
liku je Hospodářská komora České republiky. Soutěž 
si klade za cíl podporovat odborné dovednosti, zvy-
šovat jejich prestiž a kvalitu. Hospodářská komora 
předpokládá, že Česká republika uspěje se svou žá-
dostí v patnácti až dvaceti profesích. „V takovém 
případě by delegaci českých reprezentantů a jejich 
týmů za dva roky tvořilo čtyřicet až padesát lidí. Cel-
kové náklady na reprezentaci České republiky tak 
odhadujeme nejméně na 8,9 milionu korun,“ uvedl 
viceprezident Hospodářské komory a prezident Ce-
chu obkladačů Roman Pommer. 
Letos v soutěži konané v rakouském Štýrském Hrad-
ci se čtyři Češi v konkurenci kolegů z 25 evropských 
zemí umístili na pátém až jedenáctém místě. Čtve-
řice reprezentantů pro Českou republiku vybojova-
la v odvětví oprav nákladních vozů 5. místo (Tomáš 
Eichler), v obkladačských pracích (David Voráček) 

i v klání chladírenských a klimatizačních techniků 
(Patrik Procházka) šestá místa a 11. místo v oboru 
malířských prací (David Ryšavý). Soutěž se koná 
každé dva roky v jiné zemi, navštěvují ji desetitisíce 
lidí.
Hospodářská komora nedávno upozornila, že Čes-
ká republika je jedinou zemí v Evropě, kde vláda své 
reprezentanty v tomto mezinárodním klání nijak ne-
podporuje. Prezident Hospodářské komory Vladimír 
Dlouhý to označil za ostudné. 
Odbornou přípravu, zázemí pro účast na soutěži za 
Českou republiku na vlastní náklady letos poskytli 
reprezentantům Hospodářská komora a podnikate-
lé, mimo jiné Svaz chladící a klimatizační techniky, 
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, Cech obklada-
čů ČR, dále RAKO Lasselsberger nebo Scania, která 
české výpravě zajistila dopravu svým autobusem. 
Pracovní oděvy českému týmu dodala společnost 
ACT-Servis Profi oděvy a pojištění reprezentantů 
zabezpečila Kooperativa. Účast české delegace ve 
Štýrském Hradci podpořil také Rozhodčí soud.
Stát by podle Hospodářské komory český tým na 
mistrovství v Rusku mohl podpořit kupříkladu letec-
kou přepravou do Petrohradu. Odděleně bude také 
nutné v dostatečném časovém předstihu zajistit lo-
gistiku technického vybavení. Poskytnout by mohl 
i jednotné oblečení s národními symboly a do od-
borné přípravy českých reprezentantů nasměrovat 
evropské prostředky.
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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
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khkkk.cz
spokojenypodnikatel.cz

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

Datová schránka: d72acea

IČO: 48365513
DIČ: CZ48365513

khkkk.cz
spokojenypodnikatel.cz

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

Datová schránka: d72acea

IČO: 48365513
DIČ: CZ48365513

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.


