
DVOUMĚSÍČNÍK KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARLOVARSKÉHO KRAJE

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) 

AUTOSALONY MAZDA
CHEB • KARLOVY VARY
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4. 3. 2020 
Setkání personalistů a kariérových poradců: 
Efektivní spolupráce zaměstnavatelů a škol v 
kariérovém poradenství
08:30 - 13:00

Krajská hospodářská komora Karlovarského kra-
je, Karlovarská agentura rozvoje podnikání a 
Agentura pro podporu podnikání a investic Cze-
chInvest pořádají „Setkání personalistů a…

Více zde.

11. - 12. 3. 2020 
Pokročilé vyjednávací techniky

Místo konání: Unipap plus s.r.o., Cheb Vzděláva-
cí kurz realizovaný v rámci projektu Vzdělávání 
zaměstnanců členských firem KHK KK II., finan-
covaný…

Více zde.

18. - 19. 3. 2020 
Excel pro mírně pokročilé

Místo konání: ZČU, FEK, Cheb Vzdělávací kurz 
realizovaný v rámci projektu Vzdělávání zaměst-
nanců členských firem KHK KK II., financovaný z...

Více zde.

PŘIPRAVUJEME

31. 3. 2020 
EET v praxi (Cheb)

1. - 2. 4. 2020 
Emoční inteligence

Místo konání: Unipap plus s.r.o., Cheb Vzděláva-
cí kurz realizovaný v rámci projektu Vzdělávání 
zaměstnanců členských firem KHK KK II., finan-
covaný...

Více zde.

8. 4. 2020 
Společné ráno na téma
DámEETo! 2020
09:00

Jaký bude podnikatelský svět v roce 2020? Kte-
ré příležitosti nepropásnout? Na co se připravit?
Jak se vypořádat s další vlnou EET? Jaký je…

Více zde.

15. -16. 4. 2020 
Štíhlá výroba (konkrétní systémy)

Místo konání: Unipap plus s.r.o., Cheb Vzděláva-
cí kurz realizovaný v rámci projektu Vzdělávání 
zaměstnanců členských firem KHK KK II., finan-
covaný…

Více zde.

29. -30. 4. 2020 
Syndrom vyhoření a jeho prevence

Místo konání: Unipap plus s.r.o., Cheb Vzděláva-
cí kurz realizovaný v rámci projektu Vzdělávání 
zaměstnanců členských firem KHK KK II., finan-
covaný…

Více zde.

https://www.khkkk.cz/event/setkani-personalistu-a-karierovych-poradcu-efektivni-spoluprace-zamestnavatelu-a-skol-v-karierovem-poradenstvi/
https://www.khkkk.cz/event/pokrocile-vyjednavaci-techniky/
https://www.khkkk.cz/event/excel-pro-mirne-pokrocile/
https://www.khkkk.cz/event/emocni-inteligence/
https://forms.gle/UiQQ4zUdK5WZLgWw6
https://www.khkkk.cz/event/stihla-vyroba-konkretni-systemy/
https://www.khkkk.cz/event/syndrom-vyhoreni-a-jeho-prevence/
https://www.khkkk.cz/vzdelavani-a-akce/kalendar-akci/


Silný partner vašeho podnikání
Jsme jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR, reprezentujeme podnikatele při jednáních se státní 
správou, místní samosprávou i zahraničními organizacemi. Nabízíme rozsáhlou poradenskou činnost a informační 
servis, organizujeme širokou škálu vzdělávacích akcí, propojujeme členy s našimi partnery. Pomáháme členům 
najít lidské zdroje na trhu práce, organizujeme setkávání personalistů, propojujeme školy a zaměstnavatele. Člen 
komory je zvýhodněn slevou na všechny akce pořádané KHK KK. 

Vzdělávání
Pro naše členy organizujeme širokou škálu vzděláva-
cích akcí zdarma nebo s výraznou slevou. Zajistíme 
kurzy na míru přímo ve firmě s kvalitními a prověřený-
mi lektory. Podporujeme další vzdělávání studentů, 
rodičů a dalších osob, aby našli dobré uplatnění na 
trhu práce. Ušetříme vám peníze za vzdělávání vašich 
zaměstnanců díky evropským dotacím, které pro vás 
získáváme.

Kontakty, networking
KHK KK je významným partnerem veřejných institucí 
jako jsou Karlovarský kraj, města a obce, místní akční 
skupiny, Úřad práce, Czechinvest a další. Zprostředku-
jeme vám kontakty na veřejnou správu a další organiza-
ce v regionu i na celostátní úrovni. Pomůžeme vám 
sehnat partnery pro vaše podnikání nejen v Karlovar-
ském kraji, ČR, ale i v zahraničí. Pořádáme networkin-
gové akce, na kterých můžete získat řadu zajímavých 
kontaktů. 

Informace a poradenství
Najdete u nás veškeré informace a poradenství pro 
vaše podnikání. Naši odborníci vám poradí v oblasti 
personalistiky, financí, práva, vzdělávání, dotací, podni-
kání v zahraničí a řadě dalších. Členům poskytujeme 
pravidelný informační servis.

Lidské zdroje a personalistika
Pomáháme členům najít zaměstnance na trhu práce, 
pořádáme veletrhy pracovních příležitostí. Organizuje-
me pravidelná setkávání personalistů. Spolupracujeme 
se školami, zařídíme exkurze, přednášky firem na 
školách, stáže a brigády studentů. Organizujeme škole-
ní zaměstnanců firem, zajistíme kurzy na míru i dotova-
né vzdělávání. 

spokojený
podnikatel

Co přináší členství v KHK
a co znamená být
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V rámci Krajské hospodářské komory 
Karlovarského kraje 
vznikají odborné sekce

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
(KHK KK) se připojuje k modelu Hospodářské komo-
ry ČR a vytváří odborné sekce. Ty budou vedeny ga-
ranty, odborníky na danou problematiku, kteří budou 
za svou sekci zodpovídat. Zároveň budou mít za úkol 
vytvářet pracovní platformy zabývající se nejen dě-
ním v oblasti legislativy, ale i předpisů a celkových 
tendencí ve veřejné diskuzi, a také budou prosazovat 
požadavky podnikatelů v konkrétních oblastech.  
Každý obor má specifické požadavky a problémy, pro-
to v rámci KHK KK vzniklo celkem osm sekcí, které 
pokrývají všechna důležitá odvětví spojená s naším 
krajem. Nechybí tak sekce Cestovní ruch a lázeňství 
s přihlédnutím na případný zápis na seznam UNESCO, 
Zdravotnictví, Energetika nebo například Strojíren-
ství a zpracovatelský průmysl a hnědouhelná platfor-
ma. 
„Vznik sekcí by měl dopomoci ke konstruktivnímu 
a pohotovému řešení problémů, které trápí daný obor. 
Nyní je aktuálním tématem například případný zápis 
na seznam Světového dědictví UNESCO, který by měl 
dopad prakticky na celý kraj. Pro podnikatele v ces-
tovním ruchu to znamená potenciál nárůstu tržeb 
o dvě až tři desítky procent,“ sdělil předseda před-
stavenstva KHK KK Mgr. Tomáš Linda, MBA. Ten již 
také absolvoval jednání tripartity, na kterém seznámil 
hejtmana Karlovarského kraje Mrg. Petra Kubise se 
vznikem odborných sekcí. „Na jednání jsme hovořili 
také o rozvoji středních škol. Je to důležité téma a vě-
řím, že se v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku 
podaří uskutečnit jednání zástupců KHK KK a Karlo-
varského kraje, kde bychom řešili nové obory střed-
ních škol, které by odpovídaly potřebám zaměstnava-
telů,” doplnil Linda. 
Vznik sekcí, které mají své garanty, přinesou také 
snazší komunikaci s podnikateli. Ti jednoduše zjistí, 
s kým konkrétně mohou o případném problému jed-
nat. A naopak, i garanti budou moct snadno oslovit 
konkrétní podnikatele. 

Obory

• Strojírenství a zpracovatelský průmysl 
 Ing. Tomáš Musil, Mgr. Filip Dušek

• Doprava
 Oldřich Grill, Ing. Zdeněk Suchan 

• Regionální rozvoj a zahraniční vztahy 
 Mgr. Tomáš Linda, MBA

• Cestovní ruch, lázeňství a zdravotnictví  
 Ing. Josef Ciglanský, Jakub Pánik 

• Stavebnictví 
 Ing. Rudolf Borýsek

• Vzdělávání, věda, výzkum a inovace, lidské zdroje 
Mgr. Pavel Janus, Ing. Jan Novotný

• Péče o členskou základnu 
 Ing. Tomáš Peták 

• Energetika a životní prostředí 
 Mgr. Jan Mraček
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Pan Ing. Tomáš Peták je úspěšný manažer, který se 
rozhodl nevyslyšet volání nabídek z Prahy, ale zůstal 
věrný karlovarskému regionu. V minulosti prošel ně-
kolika významnými regionálními výrobními podniky 
(např. Tekaz s.r.o, Prefa-beton Cheb s.r.o., LUKAS CZ 
s.r.o., STAX Metal Fibers s.r.o.). V roce 2018 se rozho-
dl, vedle vedení cizích firem, také zkusit štěstí jako 
nezávislý konzultant a školitel. 

Jak jste se dostal/a k podnikání?
Lákalo mě, využít zkušenosti nabyté ve vedení úspěšných 
regionálních výrobních firem, kde jsem vždy zodpovídal za 
oblasti řízení lidských zdrojů, odbytu, skladování, nákupu 
a logistiky také jako konzultant pro další podniky. Je to spí-
še takové hobby než opravdové podnikání, neboť současně 
řídím výrobní závod STAX Metal Fibers s.r.o. v Dasnicích, 
dodavatele pro automotive. Lákalo mě prostředí logistiky, 
neboť jsem přesvědčen, že logistika je v globalizovaném 
světě klíčem pro úspěch každého podniku. 

Co Vás na poradenství nejvíce nabíjí:
Samozřejmě je to interakce s. Interakce ve smyslu, že po-
kud někdo objedná poradce a školitele, musí se chtít také 
školit a nechat si poradit. Tragédií je, pokud si pozvete 
poradce nebo interim manažera a jako majitel firmy, nebo 
nadřízení manažer vlastně jeho pomoc nechcete, bojko-
tujete ji.  Bohužel to není výjimka. Stává se, že zahraniční 
podnik má pocit, že zde v česku je třeba posunout podnik 
někým zvenčí o kus dál. Zdejší management, a to často ne 
ten tuzemský, ale dosazení anebo dojíždějící zahraniční 
manažeři torpédují rozhodnutí někoho ještě vyššího, ne-
boť) oprávněně) cítí, že jejich služby jsou v ohrožení. Takže 
určitě miluji, pokud publikum reaguje, ptá se, diskutuje, na-
slouchá a chce opravdový posun podniku.

Jaké jsou Vaše podnikatelské plány do budoucna?
Protože jsem docela vytížení řízením výrobní firmy s vel-
mi plochou organizační strukturou v odvětví, které zrovna 
nezažívá nejlepší časy, je pro mě poradenství a přednáško-
vá činnost jen doplňkem. Takže moc neplánuji (ač jinak ve 
svých poradenských činnostech plánování považuji za nut-
nost pro každý podnik). 

Co vás nejvíce trápí při vašem podnikání?
Trápí mě obecně stav české společnosti. Je to zejména 
negace, negace a nepozitivní nálada mezi lidmi. Jsem pře-
svědčen, že i nám v nejchudším českém regionu se daří re-
lativně dobře. Lidé jsou zde ale více jak jinde frustrovaní, 
negativističtí, závistiví a neagilní. Samozřejmě mě trápí, že 
český byrokratický stát nabobtnal do rozměrů, které ne-
jsou ani pro informovaného smrtelníka již přehledné. Na 
vše, aby měl člověk externího poradce. Změť zákonů a pro-
tichůdných nařízení je jen odrazovým můstkem pro šikanu 
ze strany úřadů. Škoda, že nelze otočit kolo dějin v jednom 
segmentu a nevrátit se do časů C a K monarchie, kde byl 
pořádek, a přesto přehledná a jednoduchá pravidla, vol-
nost podnikání a k tomu demokracie.
  
Podporujete aktivně kulturně-společenský život v re-
gionu?
V tomto bodě musím sebekriticky poznamenat, že s výjim-
kou firem Tekaz a Prefa-beton Cheb, které aktivně jako čes-
ké firmy podporovaly sport a kulturu, jsem pracoval v cích 
firmách. A ty, ruku na srdce, sem přišly ušetřit, případně 
vydělat, ale ne rozdávat. Nejsou zde doma. Nemají až na 
výjimky v budgetu podporu kultury a sportu, nejsou zvyklé 
na český (ne)systém přerozdělování daní. Oni neví a netuší, 
že jejich daně jdou do jednoho pražského pytle. Myslí si, že 
tím, že někde jsou dostatečně podporují region již jen z ob-
ligatorních plateb. Je a bude to ještě boj. Je nutná celková 
přeměna struktury českých) v česku sídlících) podniků. To 
ale záleží také na českých manažerech. 

Takže se snažím z firem i osobně podporovat alespoň Hos-
pic sv. Jiří v Chebu, ten považuji za velmi potřebný pro spo-
lečnost. 

Krajská hospodářská komora
Karlovarského kraje 
představuje své členy 

představujeme
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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) 



informace
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Rozjeď byznys: 
Markéta Révayová – mobilní pedikúra
V programu Rozjeď byznys pomáhají zkušení mentoři 
Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje za-
čínajícím podnikatelům, kteří mohou získat:

• 20 hodin poradenství zkušeného mentora ZDARMA
• Zpracovaný podnikatelský plán pro své vlastní úče-

ly, banku či soukromého investora
• Asistenci při založení živnosti nebo obchodní spo-

lečnosti
• Příspěvek 1000 Kč na zřízení živnostenského listu/ 

5000 Kč na založení obchodní společnosti

Jednou z podnikatelek byla i Markéta Révayová – mo-
bilní pedikúra, která ve videu hovoří o svých zkuše-
nostech nejen s programem Rozjeď byznys.
V případě zájmu o pomoc s rozjezdem vašeho podni-
kání si neváhejte sjednat schůzku na kterékoli z na-
šich kanceláří.

Investice do pohodlí, bezpečnosti, 
ale také ekologie
Současná technická úroveň nákladních automobilů 
na trhu se stále více zaměřuje na zvyšování pohodlí 
a bezpečnosti řidiče, zvyšování bezpečnosti při pro-
vozu vozidla, ale také na snížení dopadu na životní 
prostředí. 
Společnost LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. pravidel-
nou obnovou vozového parku systémově řídí ekono-
mické a environmentální dopady při poskytování do-

pravních služeb. Hlavní důraz je kladen zejména na 
bezpečnost a komfort řidiče. Pořizovaná vozidla dis-
ponují nejmodernějšími bezpečnostními, asistenční-
mi a ergonomickými prvky. V lednu 2020 společnost 
uvedla do provozu 20 nových nákladních souprav spl-
ňujících současné nejpřísnější bezpečnostní a tech-
nické parametry. 
www.lagardesped.cz

 
 
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) 

https://www.youtube.com/watch?v=4qr6sffFskk


informace
Titul vzorně spolupracující 
firmy roku získala společnost 
Truck Union s.r.o.

Titul vzorně spolupracující firmy roku v oblasti od-
borného vzdělávání žáků převzal jednatel společ-
nosti TRUCK UNION pan Jiří Graman od ředitele 
školy ISŠTE Sokolov pana Mgr. Pavla Januse. 
Spolupráce se školou probíhá již 5. rokem. Firma 
poskytuje místa pro odborný výcvik během školní-
ho roku.

„Z praxe do práce“
Firma umožnila studentům letní brigády. V loňském 
roce uzavřela pracovní poměry s absolventy školy.
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Oblastní kolo soutěže 
FIRST® LEGO® League
Na Základní škole jazyků Karlovy Vary se za podpo-
ry společnosti WITTE Nejdek, spol. s r.o., BONNEL 
TECHNOLOGIE s. r. o. a Krajské hospodářské komory 
Karlovarského kraje uskutečnilo oblastní kolo sou-
těže FIRST® LEGO® League (FLL). Jedná se o sou-
těž ve výzkumu a v robotice, která žáky v přátelské 
sportovní atmosféře seznamuje se světem vědy 
a techniky. Soutěžní týmy programují autonomní 
roboty tak, aby zvládly komplikované úkoly na hra-
cím poli. Současně pracují na výzkumném projektu 
– zkoumají, řeší problémy a prezentují výsledky své 
práce před porotou. Hlavní téma letošního ročníku 
byla města a jejich udržitelný rozvoj.
Regionálního kola se v sezóně 2019/2020 účast-
nilo 8 týmů (celkem 58 dětí), 14 koučů (vedoucích 

teamů) a 10 odborných pracovníků/porotců. Vítě-
zem oblastního kola se stal tým s názvem „PULSE“ 
z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 
které obsadilo zároveň i druhé místo s týmem „CI-
TASO“. Třetí skončil tým Gymnázia Sokolov a Kraj-
ského vzdělávacího centra. Celkový vítěz postoupil 
do semifinálového kola v Žilině. Soutěže se zúčast-
nil i tým z Bulharska, který obsadil 4. místo.
Dva týmy (Základní škola jazyků Karlovy Vary a Zá-
kladní škola Karlovy Vary, 1. máje 1) se zároveň zú-
častnily v lednu 2020 i oblastního kola v německém 
Zwickau, kde musely prezentovat své výzkumné 
projekty v cizím jazyce. I přes tento hendikep se 
umístily mezi vysokou konkurencí německých týmů 
na 6. a 7. místě.

Na Základní škole jazyků Karlovy Vary se za podpory společnosti WITTE Nejdek, spol. s 
r.o., BONNEL TECHNOLOGIE s. r. o. a Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje 
uskutečnilo oblastní kolo soutěže FIRST® LEGO® League (FLL). Jedná se o soutěž ve 
výzkumu a v robotice, která žáky v přátelské sportovní atmosféře seznamuje se světem vědy a 
techniky. Soutěžní týmy programují autonomní roboty tak, aby zvládly komplikované úkoly 
na hracím poli. Současně pracují na výzkumném projektu – zkoumají, řeší problémy a 
prezentují výsledky své práce před porotou. Hlavní téma letošního ročníku byla města a jejich 
udržitelný rozvoj. 

Regionálního kola se v sezóně 2019/2020 účastnilo 8 týmů (celkem 58 dětí), 14 koučů 
(vedoucích teamů) a 10 odborných pracovníků/porotců. Vítězem oblastního kola se stal tým 
s názvem „PULSE“ z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, které obsadilo zároveň 
i druhé místo s týmem „CITASO“. Třetí skončil tým Gymnázia Sokolov a Krajského 
vzdělávacího centra. Celkový vítěz postoupil do semifinálového kola v Žilině. Soutěže se 
zúčastnil i tým z Bulharska, který obsadil 4. místo. 

Dva týmy (Základní škola jazyků Karlovy Vary a Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1) se 
zároveň zúčastnily v lednu 2020 i oblastního kola v německém Zwickau, kde musely 
prezentovat své výzkumné projekty v cizím jazyce. I přes tento hendikep se umístily mezi 
vysokou konkurencí německých týmů na 6. a 7. místě. 
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Dva týmy (Základní škola jazyků Karlovy Vary a Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1) se 
zároveň zúčastnily v lednu 2020 i oblastního kola v německém Zwickau, kde musely 
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vysokou konkurencí německých týmů na 6. a 7. místě. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na Základní škole jazyků Karlovy Vary se za podpory společnosti WITTE Nejdek, spol. s 
r.o., BONNEL TECHNOLOGIE s. r. o. a Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje 
uskutečnilo oblastní kolo soutěže FIRST® LEGO® League (FLL). Jedná se o soutěž ve 
výzkumu a v robotice, která žáky v přátelské sportovní atmosféře seznamuje se světem vědy a 
techniky. Soutěžní týmy programují autonomní roboty tak, aby zvládly komplikované úkoly 
na hracím poli. Současně pracují na výzkumném projektu – zkoumají, řeší problémy a 
prezentují výsledky své práce před porotou. Hlavní téma letošního ročníku byla města a jejich 
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i druhé místo s týmem „CITASO“. Třetí skončil tým Gymnázia Sokolov a Krajského 
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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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KHK KK ustanovila 
odbornou Sekci DOPRAVA

Členové představenstva KHK KK Zdeněk Suchan, vý-
konný ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary a Ol-
dřich Grill, prokurista společnosti LAGARDE SPEDITI-
ON, zorganizovali ve středu 12. 2. 2020 první setkání 
firem, členů KHK KK, které v Karlovarském kraji pod-
nikají v dopravě. 

Účastníci projednali aktuální situaci v silniční dopra-
vě a společně stanovili základní cíle, které budou za 
svůj obor podnikání v rámci aktivit KHK KK prosazo-
vat. Účastníci jednání odborné sekce se shodli na 
skutečnosti, že silniční doprava se nachází v krizi. 
Zástupci ČESMADu BOHEMIA, členové KHK KK, infor-
movali o vývoji jednání sdružení s předsedou vlády ČR 
a s ministryní financí ČR o kritické situaci v dopravě. 
Na vládní úrovni vznikla pracovní skupina, která při-
pravuje návrhy pro dosažení zlepšení situace v oboru. 
ČESMAD BOHEMIA poskytl ekonomické podklady.

Odborná Sekce DOPRAVA definovala základní problé-
my v Karlovarském kraji, na jejichž řešení se hodlá ak-
tivně podílet. 

Nákladní a osobní silniční doprava aktuálně vnímá 
jako nejaktuálnější tyto problémy:
- nedostatek kvalitní pracovní síly v regionu a absen-

ci přípravy nových pracovníků ve vzdělávacím sys-
tému,

- nedostatečný výkon státního odborného dozoru 
(SOD) v dopravě a absence nástrojů a jejich využí-
vání při postihování zahraničních přestupců,

- prosazování oprávněných zájmů českých zaměst-
navatelů, které by měly srovnat nevýhodné podmín-
ky ve srovnání s německými zaměstnavateli, s nimiž 
si v regionu konkurují při získávání pracovních sil,

- přizpůsobení ekonomické zátěže silničních doprav-
ců (zejména daňové) podmínkám konkurenčních 
dopravců z okolních států a její postupné snížení,

- zrovnoprávnění podnikatelů v oboru silniční do-
pravy s ostatními obory při možnostech čerpání 
finančních prostředků z evropských i národních do-
tačních programů,

- nesystémové a nejednotné provádění veřejných 
soutěží v autobusové dopravě v jednotlivých regi-
onech s absencí nastavení společných standardů 
a slabým vlivem státu,

- pozitivní prezentace oboru silniční doprava a jeho 
hospodářského významu pro národní hospodářství 
veřejnosti.
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Hry IX. zimní olympiády 
dětí a mládeže 2020 očima 
Střední školy živnostenské Sokolov  

V roce 2020 Karlovarský kraj poprvé přivítal Olympi-
ádu dětí a mládeže. O pořadatelství 9. ročníku zimní 
verze se dělila města Karlovy Vary, Boží Dar, Cheb, 
Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov. Vedle tradičních 
zimních sportů, jako je lední hokej, alpské lyžování 
či biatlon se kraje utkaly také v karate, šachu nebo 
umělecké soutěži v hraní na klávesové nástroje. Slav-
nostní zahájení a ukončení hostila karlovarská Rea-
listic arena. Na sportoviště dorazilo 1980 sportovců 
a trenérů.
O pomoc při organizaci tak veliké akce se Karlovarský 
kraj obrátil také na dobrovolníky a základní a střední 
školy. Střední škola živnostenská Sokolov se díky své 
rozmanité oborové struktuře mohla zapojit velice in-
tenzivně.
Spolupráce započala již na podzim, kdy se projedná-
vala fáze propagace Olympiády dětí a mládeže. Naši 
mladí aranžéři,  připravili návrh špendlíku/placky s lo-
gem Olympiády a jejím maskotem, veverkou Čiperkou. 
Nápad se organizačnímu výboru zalíbil, takže celý 
předvánoční čas se na odborném výcviku nesl v du-
chu výroby  5000 kusů těchto odznaků, které dnes 
zdobí snad každou sportovní bundu na všech sporto-
vištích.

Největší úkol však tradičně připadl gastronomickým 
oborům. Naši učitelé odborného výcviku s žáky oborů 
kuchař-číšník, práce ve stravování, cukrář a cukrářské 
a pekařské práce,  se ujali cateringu pro zahajovací 
a zakončovací ceremoniál,  kde se starali o stravová-
ní ve VIP zónách během bojů v karlovarské Realistic 
aréně a na zimním stadionu v Sokolově. Denně také 
připravovali 200 balíčků s bagetami a ovocem pro 
mladé sportovce. Celkem tak poskytli servis cca 700 
dospělých strávníků a balíčky se svačinou na spor-
tovištích vybavili 800 dětí.  Akce takového rozsahu 
byla pro náš tým velkou zatěžkávací zkouškou, ale dle 
referencí objednatele – Krajského úřadu Karlovarské-
ho kraje i samotných hostů, o které se během týdne 
všichni vzorně starali, jsme obstáli na výbornou. Žáci 
zde získali kromě hezkých zážitků, zajímavých setkání 
s významnými sportovci i představiteli Karlovarského 
kraje, se kterými byli denně v kontaktu, také důleži-
tou zpětnou vazbu a motivaci pro své další odborné 
vzdělávání. A to je bonus z nejdůležitějších a nezapo-
menutelná zkušenost. Velice děkujeme za příležitost 
a těšíme se na spolupráci na dalších úžasných akcích.
Mgr. Terezie Petrovičová
Zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování
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Experti z EU 
budou pomáhat 
v přeměně Sokolovska

Na pracovní návštěvu Karlovarského kraje přijeli 
v uplynulých dnech zástupci Sekretariátu Platformy 
pro transformaci uhelných regionů a pozorovatelé 
z Generálního ředitelství Evropské komise. Expertní 
skupina se během tří dnů seznámila s historií a sou-
časnou situací Sokolovska a celého kraje, s okolnost-
mi plánovaného útlumu těžby a s problematikou řeše-
ní jeho dopadů.
Společně s vedením kraje, měst a obcí následně sku-
pina vytvoří pracovní plán spolupráce platný až do 
října 2021. Vznikne také takzvaný regionální profil 
Sokolovska, tedy nástin možností, jakými konkrétními 
cestami by se měla celá těžební oblast ubírat. Na zá-
věr návštěvy to potvrdil hejtman Karlovarského kraje 
Petr Kubis.
„Musíme využít toho, že jsme se dostali mezi 7 uhel-
ných regionů v Evropě, které získaly technickou po-
moc. Po třech dnech, kdy jsme expertům představi-
li Sokolovsko, celý kraj a diskutovali jsme o tom, jak 
nám EU může pomoci, je dohoda následující – od-
borná skupina připraví ve spolupráci s námi pracovní 
plán, který si vzájemně odsouhlasíme. Plán bude za-
hrnovat veškeré kroky, které chceme provést v rámci 
útlumu těžby. Dál vznikne regionální profil Sokolov-
ska, tedy popis možností, jež město a okolí má, kam 
bude směřovat v době „pouhelné“. Po dobu 2 let sem 
experti budou jezdit a připravovat návod, jak provést 
transformaci, přeměnu regionu, vytipujeme priority 
pro financování našich projektů z hlediska Sokolov-
ska. Mezi hlavní z nich patří vznik nových pracovních 
míst, zvýšení kvalifikovanosti zaměstnanců, rozvoj 
vzdělávání, vědy a výzkumu, řešení sociálních problé-
mů v území, alternativních zdrojů energie a dalších 
oblastí,“ vysvětlil hejtman.
Evropská komise také v rámci přechodu k obnovitel-
ným zdrojům a k trvale udržitelnému rozvoji připravu-
je návrh na vytvoření „fondu pro spravedlivý přechod“ 
(Just Transition Fund ), odkud by měly jít finance prá-
vě na projekty regionů postižených těžbou. „V přípa-
dě ČR by mělo jít o 14, 6 miliardy korun, ovšem je nut-
né stanovit, na jaké p rojekty by přesně bylo možné 
peníze čerpat,“ doplnil hejtman s tím, že transforma-
ce uhelných regionů je  natolik náročná, že vyčleně-
ná částka rozhodně nemůže být konečná. „Rád bych 
připomněl, že za celou dobu provozu hnědouhelných 

dolů na Sokolovsku se odtud vytěžila 1 miliarda tun 
uhlí. Za odtěžené nerostné bohatství by teď měla kra-
ji pomoci nejen Evropská unie, ale především i stát,“ 
dodal. 
Členové Sekretariátu platformy pro transformaci 
uhelných regionů i pozorovatelé z Generálního ředi-
telství Evropské komise se shodli v závěru návštěvy 
Karlovarského kraje na tom, že i ostatní oblasti v Ev-
ropě postižené těžbou se potýkají s podobnými pro-
blémy, obávají se především o osud lidí dlouhodobě 
pracujících v těžebních provozech, pro které bude ob-
tížné hledat nové uplatnění. Kromě Sokolovska patří 
k 7 vybraným uhelným regionům EU, jimž se dostane 
technické pomoci, dvě oblasti v Polsku, jeden region 
v Rumunsku, Řecku, Irsku a Španělsku.
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Daloplast s.r.o.
IČ: 08190992, Botanická 256, 363 63 Karlovy Vary,
výroba plastových a pryžových výrobků pomocí vstřikování a následná kompletace
www.daloplast.cz

KD Sokoplast s.r.o.
IČ: 04470664, Bergmannova 537, 356 04 Dolní Rychnov
výroba plastových a pryžových výrobků a následná kompletace

Jaroslav Kolmschlag
IČ: 44614357, Textilní 1442/17, 352 01 Aš
textilní činnost, výroba plastových a pryžových výrobků

Prozesstechnik Kropf s.r.o.
IČ: 26407701, Dolnická 2728/24c, 350 02 Cheb
průmyslová automatizace, specialista na řešení zpracování vizualizací dat výrobního procesu,
www.kropf-solutions.com 

Kristina Tomandlová – ERIN
IČ: 12826472, ČESKÁ 176, Karlovy Vary, 360 18
výroba profesních a modelových oděvů pro gastronomii, wellness, hotelové školy, organizování spol. akcí
www.erin.cz

EHC CZECH s.r.o.
IČ 27970345, Závodní 278, Karlovy Vary
pronájem nemovitostí
www.kanov.cz

Dane-Nemecko  s.r.o.
IČ 06684246, Rybná 716/24, Praha
účetní a poradenské služby
www.dane-nemecko.cz

ILIGHTS s.r.o.
IČ 24705594, Kamenická 56, Praha 7
provádění staveb a jejich odstraňování

Krajská hospodářská komora 
představuje své nové členy

http://www.daloplast.cz
http://www.kropf-solutions.com
http://www.erin.cz
http://www.kanov.cz/kontakt
http://www.dane-nemecko.cz
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Jaký bude podnikatelský svět v roce 2020? Které příležitosti nepropásnout? Na co se připravit? 
Jak se vypořádat s další vlnou EET? Jaký je ekonomický výhled? Přijďte si poslechnout rady 
expertů a při snídani s nimi diskutovat na seminář DámEETo!

MICHAL SKOŘEPA: hlavní ekonom České spořitelny

MARTIN PROS: advokát, bývalý náměstek ministra financí

SIMONA HORNOCHOVÁ: daňová poradkyně, bývalá náměstkyně ministra financí, autorka EET 
a poradkyně při jeho zavádění

RADOVAN BRYX: expert na platební technologie Global Payments

SERVICE. DRIVEN. COMMERCE

Vstup zdarma. Kapacita je omezená, registrujte se prosím zde prostřednictvím online 
formuláře.

DámEETo! 2020
8. DUBNA 9:00
HOTEL DVORANA
KARLOVY VARY

VETERINÁŘI
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STÁNKOVÍ PRODEJCI
KULTURA
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DAŇOVÍ PORADCI
S P O RT
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KADEŘNÍCI
L ÉKAŘ I

V E T E R I N Á Ř I

SPOLEČNÉ RÁNO NA TÉMA

Na seminář a snídani Vás zve Global Payments ve spolupráci s Krajskou hospodářskou 
komorou Karlovarského kraje.

www.globalpayments.cz

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDKlfCfN9jSeMSDwPGab-WqgfKbof7iBRAeo7PqXLzaopHdQ/viewform
https://forms.gle/UiQQ4zUdK5WZLgWw6
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Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, Karlovarská agentura rozvoje podnikání a 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovolují pozvat na 

SETKÁNÍ PERSONALISTŮ A KARIÉROVÝCH PORADCŮ 
na téma 

 Efektivní spolupráce zaměstnavatelů a škol v kariérovém 
poradenství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Strnadová - moderátorka 
setkání a lektorka workshopu. V oboru 
vzdělávání dospělých působí od roku 
2006 a zaměřuje se především na 
komplexní rozvoj, zvyšování efektivity ve 

firmách a vědomý přístup. Připravuje a realizuje 
skupinové i individuální semináře a workshopy. Má 
bohaté zkušenosti ve středních i nadnárodních 
firmách. Působí také jako lektorka workshopů pro 
studenty v tématech zaměřených na kariérové 
poradenství.  

 

 

Termín a čas konání:  
4. 3. 2020, od 08:30 do 13:00 

Místo:  
Podnikatelský inkubátor Kanov -
zasedací místnost 

Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary 

Podmínky účasti: 
Zdarma na základě předchozí včasné 
registrace. Kapacita prostor je 
omezena. 

Na základě zaslané registrace obdrží 
účastník potvrzení.  

Uzávěrka pro přihlášení je do 26. 2. 
2020. 

Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Mansfeldová 
tel: 737 045 998 
email: mansfeldova@khkkk.cz 

 

PROGRAM SETKÁNÍ: 
• 08:30 – 09:00 Prezence, coffee break 
• 09:00 – 09:15 Confused.cz - analytická 

platforma pro studijně-kariérní poradenství 
žáků – Ing. Tomáš Lukáč, CEO 

• 09:15 – 10:30 Představení zaměstnavatelů 
• 10:30 – 10:45 Coffee break  
• 10:45 – 11:30 Představení kariérových 

poradců 
• 11:30 – 12:30 Workshop – Efektivní 

spolupráce zaměstnavatelů a škol 
• 12:30 – 13:00 Diskuse, coffee break, 

networking  
 

• 11:00 – 11:30 Networking, coffee break 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDKlfCfN9jSeMSDwPGab-WqgfKbof7iBRAeo7PqXLzaopHdQ/viewform


informace

{16}

Příručka HK ČR 
k Elektronické evidenci tržeb

Od 1. května 2020 se povinnost evidovat tržby bude 
vztahovat i na tzv. 3 a 4 vlnu, tj. na ty podnikatele, 
kteří dosud tuto povinnost neměli (vybraná řemesla, 
služby a výroba – zejm. například řemeslníci, kadeřní-
ci, kosmetičky, výrobci, zemědělci, stánkoví prodejci 
občerstvení, dopravci, lektoři, právníci, účetní, konzul-
tanti, …). 

V této souvislosti nabízí Hospodářská komora ČR 
k dalšímu využití bezplatně příručku k Elektronické 
evidenci tržeb, která má za cíl pomoci lépe se oriento-
vat ve vyplývajících povinnostech.
Příručku naleznete ke stažení na stránkách Hospodář-
ské komory ČR:
https://www.komora.cz/prirucka-k-eet/

Současně pořádá HK ČR sérii seminářů pod názvem 
„Jak rychle a jednoduše zavést EET?“. 
Semináře jsou určené řemeslníkům, živnostníkům 
a firmám. Členové HK ČR mají vstup na seminář za 
zvýhodněnou cenu.

Termíny seminářů:
• Brno – 11.2.2020
• Pelhřimov – 27.2.2020
• Ostrava – 24.3.2020
• Praha – 1.4.2020

Obsah seminářů:
• Koho přesně se nově EET bude týkat?
• Co vše k EET potřebujete?
• Jak máte postupovat při jeho zavádění?
• Kdy musíte mít elektronickou pokladnu, tiskárnu 

a připojení k internetu?
• A naopak, kdy nic z toho nepotřebujete a stačí vám 

jen „papírový blok účtenek“?
• Na co si dát pozor, až budete zavádět EET přímo vy?
• Proč je dobré se registrovat už od 1. února 2020 

a co vám to přinese?

Bližší informace: www.khkkk.cz 

https://www.komora.cz/prirucka-k-eet/
http://www.khkkk.cz
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Značka „Original product of Sokolovsko“ garantuje přede-
vším původ výrobku v regionu, kvalitu, jedinečnost a pří-
mou návaznost na dané území. Na území Sokolovska žije 
řada zručných řemeslníků a nápaditých producentů. Cer-
tifikovaný produkt výrobce při prodeji značí logem značky, 
takže na trzích v regionu můžete najít stánky s tímto lo-
gem. Koupí výrobků se značkou získáte originální pochout-
ky, suvenýry, dekorace či dárky.

Zájmové území: 
okres Sokolov + území obcí Hory, Jenišov, Mírová

Výzvu pro zájemce o značku očekávejte na začátku 
dubna 2020. Jedním z bodovacích kritérií je tradice výro-
by, v rámci které je možné prokázat i u začínajícího výrob-
ce návaznost na tradiční výrobu na tomto území. Na své 
využití tak čekají v historii úspěšné řemeslné výroby např. 
paličkování krajek, výroba dřevěných hraček, umělecké 
truhlářství nebo perleťářství. Hodnotí se originalita, repre-
zentativnost a body je také možné získat za motiv z regio-
nu.

Správcem značky je Mikroregion Sokolov – východ. Veš-
keré informace včetně katalogu certifikovaných výrobků 
naleznete na internetu https://www.sokolov-vychod.cz/
original-product-of-sokolovsko. 

Kontakt: 
Bc. Dagmar Hůrková, koordinátorka regionální značky, 
tel.: 352 723 185, hurkova@sokolov-vychod.cz

Zapojte se do soutěže Tradiční výrobek roku! 

Do soutěže Tradiční výrobek roku se může přihlásit nebo 
být nominován každý, kdo vyrábí něco zajímavého – pod-
mínkou není, že musí podnikat. Zájmové území: Karlovarský 
kraj.
Kdo se může zapojit: obyvatel s trvalým bydlištěm v zá-
jmovém území, nebo subjekt s IČ, který provozuje činnost 
v zájmovém území.  Stačí vyplnit přihlašovací formulář na 
webových stránkách a nahrát fotografie výrobků do 30. 
4. 2020. Hlasování bude probíhat na internetu v průběhu 
května.
Na webových stránkách si můžete prohlédnout vítěze i no-
minované v předchozích ročnících.

Vítězkou soutěže v roce 2019 je paní Eva Ottová z Vintířo-
va s výrobkem Andělky.

 
Pořadatelem soutěže je Mikroregion Sokolov – východ. 
Veškeré informace naleznete na internetu
www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku

Co je regionální značka 
„Original product of Sokolovsko”? 
 

mailto:hurkova%40sokolov-vychod.cz?subject=
http://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku
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H O S P O D Á Ř S K Á
K O M O R A  P R O  V Á S

Z A  R O K 2 0 1 9

PRÁVNÍ ELEKTRONICKÝ SYSTÉM HOSPODÁŘSKÉ
KOMORY.

Od 23. května zpřehledňuje povinnosti podnikatelů na jednom místě. V současné chvíli PES
obsahuje 19 zákonů, tedy až 1 185 povinností pro podnikatele

PODÍLELI JSME SE NA ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO
STAVEBNÍHO ZÁKONA.

Cílem je princip jednoho razítka, jednoho úřadu a jednoho povolení. Nová legislativa prochází
procesem vypořádání připomínek. V budoucnu výrazně zrychlí přípravu staveb v ČR. 

PROSADILI JSME VYŠŠÍ LIMIT PRO UPLATNĚNÍ VÝDAJOVÉHO
PAUŠÁLU PRO ŽIVNOSTNÍKY NA 2 MIL. KČ ROČNĚ.

A to již od zdaňovacího období 2019. Příslušná změna byla uzákoněna v březnu.

DOJEDNALI JSME 6MĚSÍČNÍ FIXACI ZAHRANIČNÍCH
PRACOVNÍKŮ U JEDNOHO ZAMĚSTNAVATELE.

Výrazně se tak omezily predátorské praktiky některých firem při přetahování lidí.

ZORGANIZOVALI JSME 14 PODNIKATELSKÝCH MISÍ
DO 16 ZEMÍ SVĚTA.

Celkově pro 419 podnikatelů. Jen do Číny v květnu doprovodilo prezidenta Miloše Zemana
pod vedením HK ČR  až 60 podnikatelů. 

NA 40 000 ZDVOJNÁSOBIL STÁT DÍKY NAŠEMU TLAKU ROČNÍ
KVÓTY PRO PŘÍJEM ZAMĚSTNANCŮ Z UKRAJINY.

Od září jsme garantem pro přijímání cizinců v transformovaném Programu kvalifikovaný
zaměstnac a vyřizujeme žádosti o zaměstnance až z 8 států. 

POSUN OD MONTOVEN K HI-TECH FIRMÁM. 
Prosadili jsme důležitou změnu v poskytování investičních pobídek. Ty budou přiznány
výhradně inovativním projektům s vyšší přidanou hodnotou.

VYDALI JSME PŘES 43 000 PALUBNÍCH JEDNOTEK.
S firmou CzechToll jsme zajistili hladký přechod dopravců na satelitní mýtný systém. 
Ten v ČR funguje od prosince. Pro zjednodušení placení mýta jsme vydali PROFIT KARTU.

ČESKÁ REPUBLIKA BUDE MÍT OPĚT SVÉ MISTRY ŘEMESEL.
V novele zákona o HK ČR, který je v legislativním procesu, prosazujeme zakotvení Mistrovské
zkoušky, která bude zárukou kvalitní řemeslné práce a zvýší tím prestiž technických a
řemeslných profesí.

DÍKY NÁM ČLENOVÉ VLÁDY SLYŠÍ NÁZORY PODNIKATELŮ.
Uspořádali jsme setkání např. s ministryní Alenou Schillerovou a ministrem Adamem Vojtěchem. 
Pokračujeme i letos! Hned v lednu na naší půdě jednal s exportéry premiér Andrej Babiš.
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www.komora.cz/uspechy
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Vždy správný nástroj 
Výrobce a prodejce nástrojů pro ruční 
a stacionární (v CNC strojích) řezání,
broušení, frézování, kartáčování a leštění:

• brusné a řezné ( tzv. fl exo)kotouče,
•  lamelové brusné nástroje (kotouče, vějíře, talíře),
•  lešticí 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

Sortiment LUKAS v maloprodeji zakoupíte např.:

DAMANTECH s.r.o., (areál Kovo Cheb), Truhlářská 20, Cheb
TECHMOBIL Cheb s.r.o., Karlovarská 144/52, 350 02 Cheb – Dolní Dvory
MAISTER Prodej nářadí s.r.o., Studentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary

LUKAS CZ spol. s r. o.
Tovární 478
351 34 Skalná

Tel.: + 420 357 070 600, 
 + 420 357 070 621-624
Fax: + 420 357 070 613

http://www.lukas-erzett.com/cz.html
e-mail: ob chod@lukascz.cz

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


