
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) 
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20.08. Jak na chytrý marketing bez rozpočtu s profíkem z Red Bullu 

KURZY A SEMINÁŘE
(Výběr srpen - září  2020)

Využijte skvělé příležitosti a získejte know-how od marketingového profesionála,
Milana Formánka, který se v Red Bull Media House stará o 30 zemí. (Workshop ,Praha)

25.08.  Tvořte skvělé firemní časopisy a newslettery, které lidi nadchnou    
Zvyšte radikálně věrnost svých zákazníků díky unikátnímu obsahu. Dnes můžete přesně měřit
výsledky firemní komunikace a neustále zlepšovat obsah a cílení své databáze pro newslettery.
(Workshop, Praha).

Podívejte se na detaily a další školení na:

17.09.  Grafikem sám sobě za jedno dopoledne
Praktické školení, kde se i laik naučí jednoduše, rychle a samostatně vytvářet skvělou
grafiku. Nepotřebujete žádnou dosavadní zkušenost, ani znalost grafických programů.
(Workshop, Praha)

www.komora.cz/kurzy

23.09. 6 kroků, jak na reklamu na Facebooku a Instagramu. Začátečníci
Naučte se efektivně pracovat s reklamou na Facebooku a Instagramu! Vytvořte si z obou
sítí další prodejní kanál. (Workshop, Praha)

Vyprodáno!

Bestseller 2018/2019/2020
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1. CHEBSKÁ ROZVOJOVÁ s.r.o.
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Alonso & Co., s.r.o. 
výrobky zpracovatelského průmyslu, balící činnosti elektrických propojek a svorkovnic, lepení porcelánu

Boris Bálek 
elektronické systémy EZS, EPS, slaboproudy, obchodní a investiční činnost v oblasti anticyklických aktiv
www.goldengate.cz

Heinz - Glas Decor s.r.o. 
HEINZ-GLAS je jedním z předních světových výrobců ve výrobě a úpravě skleněných flakonů a uzávěrů pro prů-
mysl parfémů a kosmetiky, www.heinz-glas.com

inversia s.r.o. 
informační systémy

Le Grazie s.r.o. 
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Leadership Synergy Community s.r.o. 
poradenství v oblasti řízení firem, firemní kultury, tvorby a realizace strategií, procesy várobní a personální, vzdě-
lávání zaměstnanců, www.lsctogether.com

Marienservis s.r.o. 
komplextní účetní a daňové poradenství, spolupráce s Obchodní akademií Mariánské Lázně pro odborné praxe
www.marienservis.cz

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. 
developer průmyslových ploch, stavby na klíč, www.panattonieurope.com

Mgr. Tereza Rychtaříková 
poradenská a konzultační činnost, odborné studie a posudky v oblasti telekomunikací

SEFFA servis s.r.o. 
restaurace „U Nudle“ v Aši, technická podpora při výrobě obalů z PET materiálu

Smart Services s.r.o. 
smart technologie

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ CHEB s.r.o. 
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

U ZELENÉ HORY s.r.o.   
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. 
prodej čerstvé chlazené drůbeže, zemědělská rostlinná výroba, www.izephyr.cz

Krajská hospodářská komora 
představuje své nové členy

http://www.goldengate.cz
http://www.heinz-glas.com
http://www.lsctogether.com
http://www.marienservis.cz
http://www.panattonieurope.com
http://www.izephyr.cz
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Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje předložila Karlovarskému 
kraji návrh opatření pro pomoc podnikatelům a ekonomickou obnovu:

téma návrh opatření poznámka

1 Podpora firem a živnostníků, podpora 
zaměstnanosti - okamžitá

Program Antivirus - pokračování minimálně do 
30.6.2021, zvýšení míry podpory pro Karlovarský 
kraj (strukturálně postižený region) v režimu B z 60 
% na 80 % vyplacených náhrad mezd

2 Podpora firem a živnostníků - okamži-
tá

Finanční příspěvek na záchranu likvidity firem půso-
bících v Karlovarském kraji - 125 000 Kč - 1 000 000 
Kč dle počtu zaměstnanců

3 Podpora firem a živnostníků - okamži-
tá Otevření státních hranic bez omezení

4 Podpora firem a živnostníků, podpora 
zaměstnanosti - dlouhodobá

Příspěvky na podporu vzniku nových pracovních 
míst - 30 % příspěvek na mzdové náklady, 100 % pří-
spěvek na odvody zdravotního a sociálního pojištění

platnost do doby srovnání 
celostátního průměru HDP 
na jednoho obyvatele kraje

5 Podpora firem a živnostníků - dlouho-
dobá

Snížená sazba daně z příjmu právnických osob na 10 
% pro subjekty se sídlem a místem výkonu činnosti 
v Karlovarském kraji.

platnost do doby srovnání 
celostátního průměru HDP 
na jednoho obyvatele kraje

6
Podpora udržení stávajících a přílivu 
nových obyvatel, podpora OSVČ - 
dlouhodobá

Sleva na dani z příjmu fyzických osob pro residenty 
Karlovarského kraje ve výši 50 tis. Kč ročně.

platnost do doby srovnání 
celostátního průměru HDP 
na jednoho obyvatele kraje

7 Podpora lázeňství a CR - Otevření 
a zpřístupnění lázní

Vytvoření metodiky, podle které se budou muset 
lázeňské provozy řídit

8

Podpora lázeňství a CR - Zachování 
lázeňské péče v úhradovém systému 
pojišťoven a snaha o jejich efektivněj-
ší využití

„a) úhrada lázeňské péče v běžném režimu  
b) rozšíření počtu lůžek a výkonů se stávajícími 
provozovateli 
c) smlouvy zdravotních pojišťoven s novými lázeň-
skými provozy“

9

Podpora lázeňství a CR - Zachování 
lázeňské péče v úhradovém systému 
pojišťoven a snaha o jejich efektivněj-
ší využití

Realizace projektu, který prokáže pozitivní vliv 
lázeňské léčby na pacienty, kteří prodělali COVID-19 
- rozšíření indikačního seznamu

10 Podpora lázeňství a CR - Kompenzace 
mezd zaměstnanců

Kompenzační bonus 25 000,- Kč na jednoho zdra-
votního pracovníka, resp. 12 500,- Kč na jedno 
lázeňské lůžko

11 Podpora lázeňství a CR - Marketingo-
vá kampaň na podporu lázeňství

Rozšíření kampaně #světovéČesko agentury Czech-
tourism o propagaci lázeňství

12 Podpora lázeňství a CR - Marketingo-
vá kampaň na podporu lázeňství

Navýšení finanční podpory kampaně #světovéČesko 
agentury Czechtourism

13 Podpora lázeňství a CR - Marketingo-
vá kampaň na podporu lázeňství

Navýšení finančních prostředků krajské destinační 
agentury na propagaci lázeňství

14 Podpora lázeňství a CR - Marketingo-
vá kampaň na podporu lázeňství

Poskytnutí individuální dotace na propagaci a pod-
poru tradičního lázeňství k zachování možnosti 
zápisu na seznam světového dědictví UNESCO 

15

Prodloužení životnosti tlakové ply-
nárny ve Vřesové - podpora zaměst-
nanosti, dokončení likvidace kalů, 
bezpečná konverze systému vytápění

Bezplatné nebo dotované povolenky pokrývající 
emise cca 2 mil. tun ročně na období 3 let

16 Podpora investic a stavebnictví Zřízení dotačního titulu pro ekonomické subjekty na 
podporu investic, zejména technologií
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Staňte se partnery  
7. ročníku 

TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER 
Jako každý rok, tak i letos dne 17. září 2020 (čtvrtek), bude Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
pořádat tradiční a již sedmý ročník Tenisového turnaje čtyřher. Turnaj se odehraje v příjemném prostředí 
tenisových kurtů v Chebu. Mezi účastníky budou patřit nejen členové KHK KK, ale také zástupci 
z partnerských německých hospodářských komor IHK Bayreuth a IHK Chemnitz. 

Pro tuto sportovní akci hledá hospodářská komora partnery a nabízí následující možnosti sponzorství: 

Sponzorský dar 3 000,- Kč 

Nabídka sponzorství obsahuje: 

a) Dvě hrací místa (= jedno družstvo). 
b) Možnost nabídky propagačních materiálů společnosti přímo u registračního stolku na místě. 
c) Logo společnosti na zadní straně diplomů. 

Sponzorský dar 6 000,- Kč 

Nabídka sponzorství obsahuje: 

a) Čtyři hrací místa (= dvě družstva). 
b) Možnost nabídky propagačních materiálů společnosti přímo u registračního stolku na místě. 
c) Možnost propagačního videa v restauraci tenisového areálu. 
d) Umístění loga na propagačních materiálech a pozvánkách. 
e) Logo společnosti na přední straně diplomů a na pohárech. 

 

Kontaktní osoba: 
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 

Jana Hadašová 

tel.: 354 426 140, 603 274 294 

e-mail: info@khkkk.cz 
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Komora se chystá ověřit 
prvky duálního systému vzdělávání 
v Karlovarském kraji

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje roz-
jíždí nový projekt „Zvýšení kvality odborného vzdělá-
vání ve spolupráci se zaměstnavateli – pilotní ověření 
prvků duálního systému vzdělávání v Karlovarském 
kraji“ v rámci projektu Karlovarského kraje „Implemen-
tace krajského akčního plánu II.“ Přestože samotná 

realizace projektu začíná od září 2020, již teď se nám 
podařilo dohodnout spolupráci firem a škol napříč růz-
nými obory a napříč celým krajem. V rámci projektu tak 
budeme moci prověřit prvky duálního systému vzdě-
lávání u 11 různých oborů na 6 školách a v 8 firmách, 
a to konkrétně na následujících vzdělávacích oborech:

Učební obor „Nástrojař“ SPŠ Ostrov – ept connector s.r.o.
Maturitní obor „Strojírenství“ SPŠ Ostrov – ept connector s.r.o.
Učební obor „Autotronik“ SPŠ Ostrov – Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Učební obor „Obráběč kovů“ ISŠTE Sokolov – CHODOS CHODOV s.r.o.
Učební obor „Mechanik opravář motorových vozidel“ ISŠTE Sokolov – Truck union s.r.o.
Učební obor „Elektromechanik“ ISŠ Cheb – HF-CZECHFORGE s.r.o.
Maturitní obor „Strojírenství - programování CNC strojů“ ISŠ Cheb – HF-CZECHFORGE s.r.o.
Učební obor „Kuchař – číšník“ SŠŽ Sokolov – Hotel Bristol Karlovy Vary
Učební obor „Operátor skladování a přepravy“ Střední škola logistická Dalovice - Petr Fiala – velkoobchod s drogérií s.r.o.
Učební obor „Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla“ SUPŠ KV – Moser a.s.
Maturitní obor „Design skla“ SUPŠ KV – Moser a.s.

Každá firma se zaváže, že přijme každý rok na praxi 
určitý počet studentů, kteří absolvují intenzivní praxi 
dle školních vzdělávacích programů ve formátu týden 
škola a týden odborná praxe u zaměstnavatele u uč-
ňovských oborů. U maturitních oborů pak v nejvyšší 
možné míře, kterou umožňuje rámcový vzdělávací 
program, což je většinou 1 den jednou za 2 týdny. Stu-
dent by měl zůstat na praxi u jedné společnosti od 
1. ročníku po celou dobu studia, během níž se bude 
seznamovat s firemní kulturou a získávat pracovní 
návyky, které mu umožní snazší přechod do práce po 
absolvování školy.
Jedním z významných výstupů projektu by mělo být 
prověření školních vzdělávacích plánů a tematických 
plánů odborného výcviku, zda vyhovují podmínkám 
duálního systému, případně jejich úprava.
Velice děkujeme školám i firmám za jejich odhodlání 
se s námi pokusit zbořit mýty o zkostnatělém školství 
v Čechách a doufáme, že během příštích 3 let společ-
ně dokážeme, že intenzivní spolupráce škol a firem, 
tak jak ji známe například z německého školství, je 
možná i u nás. 
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Chcete podnikat 
a nevíte si rady, jak začít? 
Komora vám pomůže!

Program Rozjeď byznys, díky kterému začínající pod-
nikatelé mohou získat poradenství pro úspěšný start 
svého podnikání, běží již třetím rokem. Za tuto dobu 
se do programu „Rozjeď byznys“ zapojily celá desítky 
začínajících podnikatelů a mentoři jim díky finanční 
podpoře Karlovarského kraje pomohli sestavit pod-
nikatelský plán a poskytli jim cenné rady v začátcích 
podnikání, a to zcela zdarma.    

Od června se díky programu stala živnostnicí také 
paní Kateřina Zárubová. “Během rodičovské dovolené 
jsem si uvědomila, jak těžké je sehnat kvalitní zeleni-
nu a ovoce nejen pro mé děti. To mi vnuklo myšlen-
ku v tomto oboru začít podnikat a mít tak i možnost 

stanovit si pracovní dobu tak, aby šla práce mnohem 
lépe zkombinovat s rodinou.” Paní Zárubová si na ro-
dičovské dovolené začala všímat, že dnešní společ-
nost má stále větší požadavky na kvalitu potravin 
a nabídka v supermarketech je často neuspokojivá. 
Začala si tak pohrávat s nápadem, že začne dovážet 
kvalitní zeleninu a ovoce a bude je rozvážet přímo do 
domácností formou předpřipravených bedýnek. 

V rámci programu „Rozjeď byznys“ mají klienti mož-
nost využít až 20 hodin poradenství, během nichž 
spolu s mentorem sestaví podnikatelský plán včetně 
finančního plánu a zamyslí se nad důležitými aspekty 
podnikání. “Mentorka mi při našich konzultacích ote-
vřela oči při sestavování finančního plánu. Propočí-
tala se mnou v různých variantách, jaký by měl být 
odbyt, aby mě podnikání nezruinovalo, ale zároveň 
tak, abych byla konkurenceschopná.,” , tvrdí paní Zá-
rubová. Její mentorka Barbora Volfová dodává: „Má-
lokdo si v dnešní uspěchané době udělá čas na to, aby 
sepsal všechny své myšlenky a vytvořil tak ucelený 
podnikatelský plán. Při tom správně sestavený plán 
vám řekne, zda je projekt životaschopný, a upozorní 
na možná úskalí v budoucnu, a to ještě před samot-
ným počátkem podnikání.“
 „V rámci programu nemáme žádná omezení, pomáhá-
me bez rozdílu všem, kteří chtějí začít podnikat, a to 
jak na hlavní či vedlejší činnost. Rozjeď byznys může-
te využít i v případě, že uvažujete o založení obchodní 
společnosti,“ zmínila Lenka Mansfeldová, manažerka 
programu „Rozjeď byznys“.

 
 
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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Firma Marienservis s.r.o. 

se zabývá poskytováním služeb 

v oblasti účetnictví a mezd

Jednatelky společnosti, paní Dany Křelinové, 
jsme se zeptali:

Jak jste se dostal/a k podnikání?
Náhodou. V rámci výběrového řízení, kam jsem se hlá-
sila jsem neuspěla, a tak jsem se rozhodla, že se zku-
sím živit sama. Vždy jsem byla zaměstnána na pozici 
účetní či odborný ekonom, a tak obor podnikání byl 
více než jasný. Nejprve jsem začala jako fyzický osoba 
a zhruba po třech letech jsem založila firmu Marien-
servis a začala si plnit své představy v podnikání, které 
si plním již 20 let.

Jaké jsou Vaše podnikatelské plány do budoucna?
Plány mám skromné. Ráda bych firmu vrátila do doby 
před koronavirem. V této nelehké době, kdy byla ome-
zena podnikatelská činnost většiny našich klientů, se 
začíná opět podnikání nás všech rozjíždět. Někteří 
naši klienti uzavřeli svá podnikání a z logiky věci tedy 
skončili i účetní služby. Paradoxně náš proklientský 
přístup, kdy netrváme na výpovědní době sjednané ve 
smlouvě a poskytujeme slevy až 80 i 100 %, nám přine-
sl klienty nové. A tak věříme, že náš cíl, vrátit se zpět, 
bude naplněn.

Na co jste při svém podnikání opravdu hrdí?
Prakticky na to, že stále jsme a že poskytujeme služby 
na úrovni, o které se domnívám, že je správná a napl-
ňuje moje představy. Naše motto „Mít dobře vedené 
účetnictví je základ každé úspěšné činnosti“ se dá roz-
šířit o další myšlenku: „Kvalitu služeb poskytujeme na 
takové úrovni, kterou bych ráda přijímala sama v po-
stavení klienta“. 

Co vás nejvíce trápí při vašem podnikání?
Nejistota. Nejistota v legislativu, která upravuje pod-
nikaní napříč všemi obory. Nelze tvořit relevantní pod-
nikatelské plány, když se zákony neustále mění a mění 
se prakticky vždy na konci roku a platit začínají té-
měř okamžitě. Chápu tuto zvláštní dobu a to beru, ale 
schvalování legislativy na poslední chvíli se děje prak-
ticky po celou dobu, co podnikám.
  
Podporujete aktivně kulturně-společenský život v re-
gionu? 
Ano, v limitech našich možností se snažíme podporo-
vat prakticky každou oblast. Jsme střediskem odborné 
praxe studentů obchodní školy, podporujeme sportov-
ní aktivity dětí a mládeže. Přispíváme na odbornou vý-
chovu těch nejmenší ve výuce zdravovědy a chování 
v dopravě a také jsme přispěli na zhotovení busty Pet-
ra Hapky, která je na kolonádě v Mariánských Lázních. 
V loňském roce jsme překročili hranice regionu a nejen 
toho. Přidali jsme malou kapku do moře a podpořili ob-
novu vyhořelé katedrály Notre Dame v Paříži, se kterou 
jsem osobně velmi spjata.

Krajská hospodářská komora 
představuje své nové členy
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Program kvalifikovaný zaměstnanec
  aktuální informace 

KHK Karlovarského kraje informuje zaměstnavatele, 
že od 15.6.2020 platí nové ochranné opatření Mini-
sterstva zdravotnictví ČR, které ke stejnému datu 
umožnilo restart Programu kvalifikovaný zaměstna-
nec v plném rozsahu pokud jde o zařazované profe-
se. I nadále platí územní omezení na státy, které jsou 
vedeny na seznamu vedeném Ministerstvem zahra-
ničních věcí ČR (https://www.mzv.cz/jnp/cz/informa-
ce_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_
od_11_kvetna.html). 

Je tedy opět možné podávat si žádosti do Programu 
kvalifikovaný zaměstnanec – Ukrajina prostřednic-
tvím KHK Karlovarského kraje, a prostřednictvím Hos-
podářské komory ČR Praha žádat o zařazení v daných 
zemích – Mongolsko, Moldavsko, Srbsko, Černá Hora 
a Kazachstán. 
Filipíny, Indie a Bělorusko zůstávají prozatím zavřené 
a tudíž bez kvóty.
Pokud bude žádost o zařazení do Programu v pořádku 
a bude zařazena, tak žadatelé obdrží ze strany Mini-
sterstva zahraničních věcí termín pro podání žádosti 

na příslušném Zastupitelském úřadě, Generálním kon-
zulátu nebo vízovém centru. Takové žádosti budou 
zpracovávány příslušnými resorty, nicméně příjezd 
lidí zařazených do Programu kvalifikovaný zaměst-
nanec je prozatím díky EU lockdownu (který bude 
prodloužen) velmi omezen a obecně vstup občanů ze 
třetích zemí prozatím stále není možný (až na výjim-
ky), tudíž nezbytné d/vr vízum pak bude vylepováno 
teprve v okamžiku, kdy bude umožněn vstup z těchto 
zemí do ČR/EU. Nicméně v mezidobí může probíhat 
proces vyřizování zaměstnaneckých karet a ty pak 
mohou být nachystané na okamžik, kdy dojde k uvol-
nění vstupu do EU.

Žádosti do Programu kvalifikovaný zaměstnanec 
– Ukrajina přijímá 
KHK Karlovarského kraje, kancelář Sokolov
Boženy Němcové 2042
p. Radek Pašava
e-mail pasava@khkkk.cz, tel. 724 613 921

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html
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Podnikatelé z KHK KK 
věnovali chebské nemocnici 
germicidní lampu 

I v těchto časech, které jsou pro mnohé podnikatele 
velmi těžké, se rozhodli členové Krajské hospodářské 
komory Karlovarského kraje (KHK KK) pomoct cheb-
ské nemocnici. Zakoupili pro ni speciální germicidní 
lampu. Ta pomocí UV záření ničí bakterie a viry bez 
použití chemie. 

Dar předal vrchní sestře chebské nemocnice Mgr. Mi-
roslavě Korseltové předseda představenstva KHK KK 
Mgr. Tomáš Linda, MBA a člen představenstva KHK 
KK Jakub Pánik. 

„Hledali jsme způsob, jak pomoct zaměstnancům 
chebské nemocnice, kteří během pandemie Covid-19 
čelí - stejně jako řada dalších zdravotníků - obrovské-
mu tlaku. A protože je v této době obzvlášť důležitá 
dezinfekce, rozhodli jsme darovat nemocnici germi-
cidní lampu. Jde o speciální zařízení, které vyzařuje 
ultrafialové záření, pomocí kterého dezinfikuje pro-
středí okolo sebe,“ vysvětlil Mgr. Tomáš Linda, MBA, 
předseda představenstva KHK KK. 

Germicigní lampa má spoustu výhod. „Na rozdíl od 
chemických dezinfekčních prostředků nedráždí po-
kožku. Lampa, kterou jsme zvolili, má navíc nízké ulo-
žení vyzařovací jednotky, což umožňuje i dezinfekci 
pod lůžkem,“ podotkl člen představenstva KHK KK Ja-
kub Pánik. Většina lamp, které se k nám dovážejí ze 
zahraničí, takovou možností nedisponuje. 

„Tato lampa se vyrábí v České republice, což hrálo 
v našem rozhodování podstatnou roli. Podporu české 
ekonomiky považujeme za klíčovou věc, proto jsme 
zakoupili přístroj od společnosti, která zaměstnává 
naše obyvatele,“ doplnil Mgr. Tomáš Linda, MBA.

 
 
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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REGISTRACE 

 

REGISTRACE 

 

REGISTRACE 

Cena se slevou pro členy KHK KK je 4.300 Kč bez DPH/osoba. 
Pro uplatnění slevy si vyžádejte slevový kód na info@khkkk.cz.

https://www.hrbf.cz/registrace/
mailto:info%40khkkk.cz?subject=
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S přípravou strategických projektů 
pomohou asistenční vouchery

Rádi byste získali prostředky na realizaci strategic-
kého projektu z některého z vyhlašovaných dotač-
ních programů a příprava podkladů je pro vás nároč-
ná a velice nákladná? Pak využijte možnosti získání 
podpory v rámci tzv. asistenčních voucherů Karlo-
varského kraje, které vám pomohou s uhrazením po-
třebných výdajů. Příjem žádostí probíhá od 22. dubna 
2020 a ukončen bude v momentě vyčerpání alokace, 
nejdéle však 28. února 2022.

„Jedná se o skvělý způsob, jak můžeme pomoci žada-
telům o národní i evropské dotace s přípravou pro-
jektu, který má dopad na konkurenceschopnost na-
šeho regionu a rozvoj inovačního prostředí. Zároveň 
ale zvyšujeme i jejich šanci na úspěšnost při získaní 
požadované podpory. Maximální výše dotace může 
v jednotlivém případě dosáhnout částky až 300 tisíc 
korun, minimálně pak 100 tisíc korun. Celkově máme 
na tyto účely vyčleněny 3 miliony korun. Dotační pro-
gram je vyhlašován v rámci realizace projektu Smart 
Akcelerátor 2.0, který je z 85 procent spolufinanco-
ván z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání a z 15 procent z rozpočtu kraje,“ uvedl radní pro 
oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a in-
formatiky Josef Janů.

Žadatelem o dotaci může být jak veřejný subjekt, tak 
i soukromý subjekt nebo právnická osoba, která má 
sídlo, pobočku či pracoviště na území Karlovarského 
kraje. Dotace je poskytována výlučně na přímé nein-
vestiční způsobilé výdaje, jako jsou osobní náklady 
na odborné zaměstnance, cestovné a outsourcované 
služby. Mezi posledně zmíněné patří například vypra-
cování odborných studií, průzkumů trhu, cost-benefit 
analýz, technického řešení či dokonce projektových 

žádostí. Připravovaný strategický projekt musí být 
v souladu se schválenou Regionální inovační strategií 
Karlovarského kraje a musí mít prokazatelný dopad 
do regionu. Před samotným podáním žádosti o dota-
ci je pak nutné absolvovat konzultaci ohledně věcné 
náplně projektu a jeho strategičnosti se zaměstnan-
ci Karlovarské agentury rozvoje podnikání. Kontakty 
na odpovědné pracovníky, včetně pravidel dotačního 
programu, najdete na webových stránkách Karlovar-
ského kraje. 
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Slavnostní otevření nového 
coworkingového centra BIC Port

Ve středu 10. 6. 2020 se v Riegrově ulici v Plzni za 
účasti řady významných osobností otevřelo nové 
coworkingové centrum BIC Port. Slavnostního 
přestřižení pásky a odhalení zdi Plzeňáků v interi-
éru coworku se spolu s jednatelem BIC Plzeň Jiřím 
Boudníkem (provozovatel BIC Portu) ujal první ná-
městek primátora Roman Zarzycký.

Dopoledního programu se účastnili velvyslanci dvou 
zemí, se kterými bude BIC Plzeň nadále prohlubovat 
spolupráci. Za USA velvyslanec Stephen B. King a za 
Izrael velvyslanec Daniel Meron. Přítomným hostům 
byl přestaven příklad dobré česko-americké spolu-
práce – projekt Mask4masses – jednorázová rouška, 
která je velmi rychle a masově vyrobitelná, jednodu-
še recyklovatelná a přitom velmi levná (výroba stojí 
méně než 1 Kč/ks). Velvyslanec Daniel Meron předal 
Jiřímu Boudníkovi knihu Inovovati budeš - jak izra-
elská vynalézavost pomáhá k nápravě světa a do-
mlouval konkrétní spolupráci BIC Plzeň s izraelským 
protějškem.

Pozvaní hosté si na místě mohli vyzkoušet ukáz-
ky využití virtuální či rozšířené reality v profesním 
i občanském životě a prohlédnout si např. výukové 
pomůcky, které využívají moderní technologie pro 
přiblížení fyzikálních jevů studentům i nejmenším 
dětem.

BIC Port je sdílený kancelářský prostor pro mladé fir-
my využívající virtuální či rozšířenou realitu, umělou 
inteligenci, strojové učení a podobné technologie. 
Kromě pracovních míst a kanceláří pro 4 – 6 členné 
týmy nabídne širšímu okruhu podnikatelů možnost 
využít reprezentativní jednací místnost vybavenou 
nadstandardní prezentační technikou.

Podstatné na celém konceptu jsou služby, které bu-
dou mít coworkeři doslova na dosah ruky. BIC Plzeň 
jako provozovatel BIC Portu nabídne všem uživate-
lům coworku možnost navázat spolupráci se zahra-
ničím, zorientovat se v inovačním ekosystému a vy-
užít příležitostí, které jsou pro konkrétní start-up 
vhodné.

BIC Port bude do našeho regionu přinášet specia-
lizované služby šité na míru potřebám coworkerů. 
U příležitosti otevření BIC Portu byl veřejnosti před-
staven VR Lab – laboratoř virtuální reality, která 
umožní začínajícím firmám a studentům otestovat 
jejich vlastní SW na různých typech zařízení pro vir-
tuální realitu, které by si na startu své kariéry ne-
mohli dovolit pořídit. Start-upům s již hotovým pro-
duktem umožní důstojnou prezentaci VR aplikace 
zákazníkům nebo školení uživatelů. Nabídne také 
workshopy a jiné odborně zaměřené akce. VR Lab 
vznikl jako doplněk k univerzitní laboratoři virtuální 
reality, která je dostupná pouze studentům a pra-
covníkům ZČU.

Ambicí BIC Portu je ukázat firmám z našeho regionu, 
že i ony mohou profitovat z využití produktů v jiné 
realitě a přenést tyto prvky do běžného života.

Více informací lze získat na www.bicport.cz, kde 
je dostupná i virtuální prohlídka nově otevřených 
prostor s integrovanými prvky rozšířené reality. Na 
webu BIC Portu naleznete také kontakt pro sjednání 
individuální prohlídky.

http://www.bicport.cz
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Přípravy aktivit k projektu InduCCI 
jsou v plném proudu

Mikroregion Sokolov-východ (MSV) se účastní mezi-
národního projektu InduCCI. Tento projekt je zamě-
řen na podporu kulturních a kreativních průmyslů 
(KKP) v Karlovarském kraji. Téma kulturních a krea-
tivních průmyslů se v České republice začalo dostá-
vat do povědomí teprve nedávno. První aktivity spo-
jené s mapováním a hledáním přidané hodnoty KKP 
byly vedeny Institutem umění - Divadelním ústavem 
(2011 - 2015). V té době se testovaly pilotní projekty, 
které ale prioritně nezasahovaly na území Karlovar-
ského kraje. Na ně navázalo Ministerstvo kultury, 
když začalo v roce 2018 vytvářet Strategii rozvoje 
a podpory KKP. V současnosti se téma KKP již zača-
lo řešit i na úrovni Karlovarského kraje s tím, že pro-
běhne mapování kulturních a kreativních průmyslů 
a vznikne platforma pro subjekty spojené s KKP. 

Co jsou ale zmiňované kulturní a kreativní průmys-
ly? Zahrnují aktivity spojené s tvořením nových my-
šlenek, technologií nebo obsahů v oblasti např. umě-
ní, řemesel, designu, videa, filmu, hudby apod. KKP 
jsou příležitostí, jak udržet vzdělané a kreativní lidi 
v regionu, protože poskytují perspektivní pracovní 
příležitosti. Vytváří také prostor pro mezioborovou 

spolupráci a vzdělání ke kreativitě. Podpora KKP 
často spočívá ve vytvoření tzv. start-up (prostorů 
pro začínající podnikatele viz fotografie), FabLab 
(laboratoří, kde je možné využívat moderních tech-
nologií jako 3D tisku) anebo vznikají co-workingová 
centra (sdílené kancelářské prostory pro začínající 
podnikatele, které napomáhají spolupráci různých 
oborů). Skvělým příkladem využití KKP je muzeum 
budoucnosti s názvem Ars Electronica v Linci. Zde 
se vystavují exponáty, které v sobě spojují umění 
s moderními technologiemi.
Mikroregion Sokolov-východ bude v rámci projektu 
InduCCI připravovat v našem regionu návrh právě na 
co-workingové centrum. Co-workingové centrum 
bude obsahovat sdílené pracovní prostory, ale může 
být zároveň napojeno na laboratoře, které poskyt-
nou začínajícím podnikatelům možnost vyrobit ino-
vativní výrobky např. pomocí 3D tisku. Obsah centra 
bude naplánován pomocí série workshopů a bude 
připraven do takové podrobnosti, že jeho realizace 
by mohla následovat již v roce 2021 nebo 2022.
Projektové aktivity budou směřovat také na naši 
mladou generaci, která se může stát hnacím mo-
torem pro rozvoj KKP v Karlovarském kraji. V rámci 
projektu budou žáci technicky zaměřených, řemesl-
ných a kreativních oborů vytvářet učební pomůcku, 
která by v budoucnosti mohla zjednodušit výuku 
složitější látky. V projektu budou zapojeny tři střední 
školy, univerzita, učitelé ale i odborníci z praxe.
V případě, že byste mohli nějakým způsobem přispět 
k tématu, kontaktujte mě na emailu:
 rihova@sokolov-vychod.cz

Mgr. Lucie Říhová, projektová manažerka Mikroregio-
nu Sokolov-východ
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Eurocentrum Karlovy Vary je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se Ev-
ropské unie. Eurocentrum poskytuje informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízí informační mate-
riály a řadu dalších služeb pro zájemce o hlubší poznání Evropské unie a aspektů členství České republiky v EU.

Můžete nás osobně navštívit v kanceláři Karlových Varech na adrese Dr. Davida Bechera 2037/23.
 
Kdo má raději elektronickou komunikaci, může se podívat na náš web https://karlovyvary.eurocentra.cz/
A kdo je uživatele sociálních sítí, najde nás na facebooku https://www.facebook.com/eurocentrum.kv/

Každý den přinášíme informace o evropských tématech, o tom jak EU fondy pomáhají našemu regionu, živá vy-
sílání nebo záznamy on line debat a každý měsíc kvíz s možností věcné výhry!

https://karlovyvary.eurocentra.cz/
https://www.facebook.com/eurocentrum.kv/
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Kraj pracuje na dokončení 
naplánovaných investic

V letošním roce má kraj v plánu dokončit investice za 
tři čtvrtě miliardy korun. Platí to mimo jiné o rekon-
strukci základny Zdravotnické záchranné služby Kar-
lovarského kraje v Sokolově, vybudování operačních 
sálů sokolovské nemocnice, výstavbu silnice k bu-
doucímu areálu BMW na Podkrušnohorské výsypce, 
dostavbu depozitáře krajské knihovny či 1. etapu 
revitalizace Císařských lázní v Karlových Varech. Do 
konce roku by měla být hotova nová lávka přes Ohři ve 
Svatošských skalách a cyklostezka v úseku Všeboro-
vice - Šemnice na Karlovarsku.

Ještě letos by se měla rozběhnout zastavená dostav-
ba nemocnice v Chebu. „V době, kdy se celá republika 
vzpamatovává z pandemie koronaviru, je velmi důle-
žité, aby kraj zachoval probíhající a naplánované in-
vestice. Pomůže to všem oblastem života v regionu, 
ať jsou to opravy silnic, zdravotnictví nebo cestovní 
ruch a další. Musím také připomenout, že kvůli pro-
blémům se zhotovitelem byla před časem zastavena 

revitalizace chebské nemocnice, což nás moc mrzí, 
protože to zkomplikovalo život pacientům i zdravot-
níkům a oprava nemocnice se tím protahuje. V tuto 
chvíli máme připravenou zadávací dokumentaci pro 
to, abychom znovu vyhlásili zadávací řízení. Podle no-
vého harmonogramu bychom na konci září měli mít 
vybraného zhotovitele podepsanou smlouvu a s do-
končením stavby pak počítáme v první polovině roku 
2022,“ upřesnil náměstek hejtmana Dalibor Blažek.

Mezi největší plánované investiční akce v příštím roce 
pak bude patřit další etapa revitalizace Císařských 
lázní, rekonstrukce budovy Střední školy živnosten-
ské Sokolov pro potřeby policejní školy a přestavba 
další budovy pro výuku Střední školy živnostenské 
Sokolov. V následujících měsících by měla být za-
hájena projektová příprava Společného operačního 
střediska složek Integrovaného záchranného systé-
mu Karlovarského kraje. „Počítáme také s debatou 
ohledně zahájení projektové přípravy řešení budovy 
Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklář-
ské Karlovy Vary,“ uzavřel Dalibor Blažek.
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Úřad práce ČR 
pomůže propouštěným 
v celé ČR

Na čtyři tisícovky zaměstnanců, kteří obdrželi vý-
pověď, dostanou prostřednictvím nového národního 
projektu „OUTPLACEMENT“ šanci získat v co nej-
kratším čase novou práci. A to už v době, kdy jim hrozí 
propuštění nebo jsou ve výpovědní době. Projekt re-
alizuje Úřad práce ČR v rámci celé republiky (kromě 
hl. m. Prahy). Financuje ho z prostředků Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednic-
tvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt ÚP ČR spustil 1. června 2020 a potrvá do 
30. června 2022. Jeho podstatou je poskytnutí po-
moci zaměstnancům, kterým reálně hrozí propuště-
ní z práce, tedy dříve, než se dostanou do evidence 
jako uchazeči o zaměstnání. Úřad práce ČR má v jeho 
rámci k dispozici celkem 484 mil. Kč. Do projektu mo-
hou vstoupit zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou 
zaměstnání z důvodu hromadného propouštění nebo 
jsou ve výpovědní době, a současně se zaevidovali na 
Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání. Vstoupit 
do něj mohou i lidé, kterým končí pracovní poměr do-
hodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu ur-
čitou.

Osobní přístup i praktické rady 
ÚP ČR nabízí účastníkům projektu kromě individuální 
péče také celou řadu dalších aktivit, mimo jiné karié-
rové poradenství, školení v oblasti pracovního práva, 
finanční gramotnosti nebo třeba proškolení v oblasti 
měkkých dovedností. V neposlední řadě mohou kli-
enti absolvovat i rekvalifikační kurzy, jejichž obsah 
a složení zohledňují potřeby a požadavky regionál-
ních zaměstnavatelů. Lidé, kteří se potýkají s životní 
změnou z důvodu vystřídání zaměstnání tak mohou 

využít projekt jako extra podporu a efektivní pomoc 
ve fázi, kdy neví kam dále směřovat, nebo v jaké ob-
lasti na trhu práce se uplatnit.

Příspěvky pro zaměstnavatele
Projekt se také zaměřuje na nové potenciální zaměst-
navatele, kteří přijmou propouštěné pracovníky. Mo-
hou získat příspěvky na jejich mzdy v rámci vytvoře-
ných pracovních míst, a to až 15 tis. Kč měsíčně po 
dobu maximálně 9 měsíců. V případě potřeby mohou 
prostřednictvím projektu tyto zaměstnance i dále 
vzdělávat. 

Spuštění projektu v celé ČR předcházely praktické 
zkušenosti ze tří regionů (Kraj Vysočina, Ústecký 
a Moravskoslezský kraj), kde pomohly stovkám lidí. 
Podrobné informace k projektu jsou dostupné na 
www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out-.
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ZAČNĚTE S NÁMI!
ZAČNĚTE S NÁMI! ZAČNĚTE S NÁMI!
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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
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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


