
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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PARTNER 
VAŠEHO ROZVOJE!

Připravili jsme pro podnikatele a širokou veřejnost 
několik zajímavých akcí a seminářů.

16. 9. 2019 Krajská exportní konference (on-line)
Konference se bude zaměřovat na indentifikaci trhu, exportní transakce a odběratele a dále také na jednotlivé 
podmínky pro export.
Termín: 16. 9. 2020, 10:00 hodin
Místo: on-line
Podmínky účasti: Zdarma na základě předchozí registrace. 

17. 9. 2020 Tenisový turnaj čtyřher (Cheb)
Přijďte si zahrát, odreagovat a také se pobavit!
Termín: 12. 9. 2020, 9:00 hodin
Místo: Tenisklub Cheb, Břehnická 2499/5, 350 02 Cheb
Podmínky účasti: Zdarma na základě předchozí registrace. 
Během celého dne bude připraven bohatý raut v Tenis Club Restauraci.

23. 9. 2020 Setkání podnikatelů s hejtmanem Karlovarského kraje (Karlovy Vary)
Cílem setkání je možnost prodiskutovat témata související s podnikáním v Karlovarském kraji osobně přímo 
s hejtmanem Karlovarského kraje. Obsahem bude podpora podnikatelů, plánové investiční akce, diskuse nad 
aktuálními problémy, odpovědi na dotazy. 
Termín: 23. 9. 2020, od 10:00 hodin 
Místo konání: Hotel Dvorana, Chebská 394, 360 06 Karlovy Vary 
Podmínky účasti: Zdarma na základě předchozí registrace. Registrace nutná nejpozději do 18.9.2020.

Vzdělávací kurzy pořádané v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců 
členských firem KHK KK II, CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010922:

 
 
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) 

9. - 10. 9. 2020 MS Excel pro mírně pokročilé
11. 9. 2020     MS Outlook
14. - 15. 9. 2020    Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení
21. - 22. 9. 2020    Projektové řízení
23. – 24. 9. 2020    Stres a jeho odstraňování
29. – 30. 9. 2020    Trénink paměti
1. – 2. 10. 2020    MS Excel pro mírně pokročilé
5. – 6. 10. 2020    Asertivní jednání
7. – 8. 10. 2020   MS Excel pro pokročilé
9. 10. 2020     MS Outlook
12. – 13. 10. 2020    Emoční inteligence
14. – 15. 10. 2020    Postupy výběru zaměstnanců
19. – 20. 10. 2020    Komunikace s mladšími generacemi (X, Y, Z)
26. – 27. 10. 2020    Syndrom vyhoření a jeho prevence

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

https://www.khkkk.cz/vzdelavani-a-akce/kalendar-akci/
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17.09.  Grafikem sám sobě za jedno dopoledne

WORKSHOPY A SEMINÁŘE
(Výběr září  - říjen  2020)

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

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)

Podívejte se na detaily a další školení na:

24.09.  Jak efektivně propagovat značku a jak na sponzoring?
Jak efektivně propagovat značku, produkt nebo službu ve světě přesyceným informacemi
a reklamními sděleními? Jaká je role aktivace značek v ekosystému celé komunikace
klienta a jaké jsou nejčastější chyby a předsudky ve sponzoringu? (Seminář, Praha)

www.komora.cz/kurzy

Bestseller 2019

08.10.  Využijte LinkedIn na 100 %
Získejte návod, jak na sociální síti LinkedIn tvořit obsah, spravovat firemní stránky nebo třeba
dělat reklamní kampaně. Oslovte 1.500.000 uživatelů v České republice. (Seminář, Praha)

13.10.  Jak vyzrát na PPC reklamu v Google Ads?
Oslovte zákazníka přímo. Přesně ve chvíli, kdy na internetu hledá právě váš produkt, vaši lužbu! 
Zvyšte návštěvnost vašeho webu/e-shopu. Jak? Pomocí PPC reklamy v Google Ads a Sklik na
Seznamu. (Workshop, Praha) Bestseller 2019/2020

07.10.  9 klíčových změn v zákoníku práce, které potřebujete znát
Novinka!

Která nová nařízení platí už od července a která až od 1.ledna 2020? Získejte přehled o novele
zákoníku práce a jejím praktickém dopadu na každodení pracovně právní vztahy. (Seminář, Praha)

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

https://www.komora.cz/vzdelavani/edukis/kurzy-a-seminare/
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Pozvánka:
Krajská exportní konference
on-line
KDY: 16. září 2020, 10:00 – 13:00
ZDARMA

Partneři konference:

Pozvánka:
Krajská exportní konference
on-line
KDY: 16. září 2020, 10:00 – 13:00
ZDARMA

Partneři konference:

Krajská exportní konference
on-line

Partneři akce:

 pozvánka:

Pozvánka:
Krajská exportní konference
on-line
KDY: 16. září 2020, 10:00 – 13:00
ZDARMA

Partneři konference:

Termín:
16. září 2020, 10:00 – 13:00

Místo:
online

Podmínky účasti:
zdarma
registrace prostřednictvím formuláře ZDE

Kontaktní osoba:
Martin Lukáč
email: lukac@komora.cz

Program: 
10:00 – 10:10
Úvod a představení panelistů

10:10 – 10:15
Představení Krajského exportního specialisty

10:15 – 11:15
I.panel: PŘEDEXPORTNÍ ROZHODOVÁNÍ
1) KAM CHCI VYVÁŽET (identifikace trhu)
2) CO CHCI VYVÁŽET (identifikace exportní transakce)
3) KOMU CHCI PRODÁVAT (identifikace odběratele)

11:15 – 11:25 Přestávka

11:25 –12:25
II.panel: PODMÍNKY PRO EXPORT
1) POKRYTÍ RIZIKA
2) PLATEBNÍ PODMÍNKY A FINANCOVÁNÍ

12:25 –13:00
Q&A, Diskuze

PŘIHL ÁŠKA 
ONLINE ZDE

https://www.komora.cz/event/zahranicni-aktivity-krajske-exportni-konference/
https://www.komora.cz/event/zahranicni-aktivity-krajske-exportni-konference/
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Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a Raiffeisenbank a.s. ve spolupráci s IHK Chemnitz 
Vás srdečně zvou na 7. ročník 

TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER  

 

 
 

TMAVĚ ŽLUTÁ 
246 I 213 I 92 

SVĚTLE ŽLUTÁ 
253 I 234 I 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijďte si zahrát, odreagovat a také se pobavit! 

Těšíme se na Vás ☺ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Termín:  
17. 9. 2020, od 9:00 hodin 

Místo:  
Tenisklub Cheb, Břehnická 2499/5  
350 02 Cheb, mapa zde 

Podmínky účasti: 
Zdarma na základě předchozí 
registrace. 

Kontaktní osoba: 
Jana Hadašová 
Tel: 603 274 294, 354 426 140 
Email: info@khkkk.cz 

PROGRAM:  

• 9:00-10:00 prezence účastníků, rozlosování turnaje  
• 10:00 zahájení turnaje čtyřher 
• cca 15:00 – 16:00 vyhlášení výsledků 

 
Na základě zaslané registrace obdrží účastník potvrzení.  

Uzávěrka pro přihlášení je do 11. 9. 2020. 

Během celého dne bude připraven raut v Tenis Club 
Restauraci. 

S sebou vezměte:  
• obuv na antuku i do haly (turnaj se uskuteční za 

každého počasí) 
• dobrou náladu ☺ 

TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a Raiffeisenbank a.s. 
ve spolupráci s IHK Chemnitz vás srdečně zvou na 7. ročník tenisového turnaje čtyřher

 pozvánka:

Termín:
17. 9. 2020, od 9:00 hodin

Místo:
Tenisklub Cheb
Břehnická 2499/5, 350 02 Cheb
mapa zde

Podmínky účasti:
Zdarma na základě předchozí
registrace.

Kontaktní osoba:
Jana Hadašová
tel: 603 274 294, 354 426 140
email: info@khkkk.cz

Program: 
9:00-10:00 
prezence účastníků, rozlosování turnaje

10:00 
zahájení turnaje čtyřher

cca 15:00 – 16:00 
vyhlášení výsledků

Na základě zaslané registrace obdrží účastník 
potvrzení. Uzávěrka pro přihlášení je do 11. 9. 2020.
Během celého dne bude připraven raut 
v Tenis Club Restauraci.
S sebou vezměte:
• obuv na antuku i do haly 
 (turnaj se uskuteční za každého počasí)
• dobrou náladu ☺

 

 
 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje si vás dovoluje pozvat na 

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ S HEJTMANEM 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 

Přijměte pozvání na setkání s hejtmanem Karlovarského kraje 
Mgr.  Petrem  Kubisem, který vám představí aktivity Karlovarského kraje 

na  podporu podnikání a zodpoví vaše konkrétní dotazy. 
 

 

Program setkání: 
 

- Podpora podnikatelů ze strany 
Karlovarského kraje  

- Plánované investiční akce 
Karlovarského kraje 

- Diskuse nad aktuálními problémy v 
podnikání 

- Zodpovězení konkrétních dotazů 
podnikatelů 

- Prostor pro networking 
 

 

 

 

 

 

Termín a čas konání:  
23. 9. 2020, 10:00 – 11:30 
hodin 

 

Místo:  
HOTEL DVORANA, Chebská 
394, 360 06 Karlovy Vary  

 

Podmínky účasti: 
Na akci je nutná registrace 
předem nejpozději do 18. 9. 
2020. Účast pro registrované 
včetně občerstvení je zdarma. 

 

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

 

PŘIHL ÁŠKA 
ONLINE ZDE

 

 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a Raiffeisenbank a.s. ve spolupráci s IHK Chemnitz 
Vás srdečně zvou na 7. ročník 

TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER  

 

 
 

TMAVĚ ŽLUTÁ 
246 I 213 I 92 

SVĚTLE ŽLUTÁ 
253 I 234 I 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijďte si zahrát, odreagovat a také se pobavit! 

Těšíme se na Vás ☺ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Termín:  
17. 9. 2020, od 9:00 hodin 

Místo:  
Tenisklub Cheb, Břehnická 2499/5  
350 02 Cheb, mapa zde 

Podmínky účasti: 
Zdarma na základě předchozí 
registrace. 

Kontaktní osoba: 
Jana Hadašová 
Tel: 603 274 294, 354 426 140 
Email: info@khkkk.cz 

PROGRAM:  

• 9:00-10:00 prezence účastníků, rozlosování turnaje  
• 10:00 zahájení turnaje čtyřher 
• cca 15:00 – 16:00 vyhlášení výsledků 

 
Na základě zaslané registrace obdrží účastník potvrzení.  

Uzávěrka pro přihlášení je do 11. 9. 2020. 

Během celého dne bude připraven raut v Tenis Club 
Restauraci. 

S sebou vezměte:  
• obuv na antuku i do haly (turnaj se uskuteční za 

každého počasí) 
• dobrou náladu ☺ 

 
 
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) 

 

 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a Raiffeisenbank a.s. ve spolupráci s IHK Chemnitz 
Vás srdečně zvou na 7. ročník 

TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER  

 

 
 

TMAVĚ ŽLUTÁ 
246 I 213 I 92 

SVĚTLE ŽLUTÁ 
253 I 234 I 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijďte si zahrát, odreagovat a také se pobavit! 

Těšíme se na Vás ☺ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Termín:  
17. 9. 2020, od 9:00 hodin 

Místo:  
Tenisklub Cheb, Břehnická 2499/5  
350 02 Cheb, mapa zde 

Podmínky účasti: 
Zdarma na základě předchozí 
registrace. 

Kontaktní osoba: 
Jana Hadašová 
Tel: 603 274 294, 354 426 140 
Email: info@khkkk.cz 

PROGRAM:  

• 9:00-10:00 prezence účastníků, rozlosování turnaje  
• 10:00 zahájení turnaje čtyřher 
• cca 15:00 – 16:00 vyhlášení výsledků 

 
Na základě zaslané registrace obdrží účastník potvrzení.  

Uzávěrka pro přihlášení je do 11. 9. 2020. 

Během celého dne bude připraven raut v Tenis Club 
Restauraci. 

S sebou vezměte:  
• obuv na antuku i do haly (turnaj se uskuteční za 

každého počasí) 
• dobrou náladu ☺ 

https://www.komora.cz/vzdelavani/edukis/kurzy-a-seminare/
https://www.google.com/maps/place/Tenisklub+Cheb/@50.075549,12.3568486,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a0f6913fdad7b5:0xd3fc919dbf5abbc4!8m2!3d50.075549!4d12.3590373
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelZR_OX_xKrEs-W7VYcWteeK3I2TbDpgBhItzBBB-yKkgFDQ/closedform
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Setkání podnikatelů 
s hejtmanem karlovarského kraje
Přijměte pozvání na setkání s hejtmanem Karlovarského kraje Mgr. Petrem Kubisem, 
který vám představí aktivity Karlovarského kraje 
na podporu podnikání a zodpoví vaše konkrétní dotazy.

 pozvánka:

Termín:
23. 9. 2020, 10:00 – 11:30 hodin

Místo:
HOTEL DVORANA
Chebská 394, 360 06 Karlovy Vary

Podmínky účasti:
Na akci je nutná registrace předem 
nejpozději do 18. 9. 2020. 
Účast pro registrované včetně občerstvení 
je zdarma.

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

Program: 
-  Podpora podnikatelů ze strany 

Karlovarského kraje

- Plánované investiční akce 
Karlovarského kraje

-  Diskuse nad aktuálními problémy 
 v podnikání

-  Zodpovězení konkrétních dotazů 
podnikatelů

- Prostor pro networking

 

 
 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje si vás dovoluje pozvat na 

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ S HEJTMANEM 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 

Přijměte pozvání na setkání s hejtmanem Karlovarského kraje 
Mgr.  Petrem  Kubisem, který vám představí aktivity Karlovarského kraje 

na  podporu podnikání a zodpoví vaše konkrétní dotazy. 
 

 

Program setkání: 
 

- Podpora podnikatelů ze strany 
Karlovarského kraje  

- Plánované investiční akce 
Karlovarského kraje 

- Diskuse nad aktuálními problémy v 
podnikání 

- Zodpovězení konkrétních dotazů 
podnikatelů 

- Prostor pro networking 
 

 

 

 

 

 

Termín a čas konání:  
23. 9. 2020, 10:00 – 11:30 
hodin 

 

Místo:  
HOTEL DVORANA, Chebská 
394, 360 06 Karlovy Vary  

 

Podmínky účasti: 
Na akci je nutná registrace 
předem nejpozději do 18. 9. 
2020. Účast pro registrované 
včetně občerstvení je zdarma. 

 

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

 

PŘIHL ÁŠKA 
ONLINE ZDE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnC4I8v39TyRaHZ6jMA0rryKUsjerix_AgNTLssCfjJ9X5sQ/viewform
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Česká a německá hospodářská 
komora hledají cestu, 
jak pomoct regionu 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
(KHK KK) spolupracuje nejen se svými sesterskými 
organizacemi v rámci České republiky, ale také s hos-
podářskými komorami v Německu. Společné česko-
-německé jednání se konalo na konci července v kar-
lovarském hotelu Pupp. 
Setkání se zúčastnili zástupci hospodářských komor 
z Karlovarského kraje, Bayreuthu, Chemnitz, Regens-
burgu a také zástupci Česko - německé obchodní a 
průmyslové komory. Předseda představenstva KHK 
KK Tomáš Linda německým partnerům popsal aktuál-
ní situaci v Karlovarském kraji.
„Za problém v rámci celého Karlovarského kraje po-
važujeme například několik let trvající demografické 
změny, a to odliv mladých lidí. Kvůli odlivu kapitálu 
pak zase skomírá tradiční průmysl v kraji. Sokolovsko 
se navíc aktuálně potýká i se strukturálními změnami, 
které souvisí s útlumem těžby uhlí kvůli emisním po-
volenkám,“ vysvětlil předseda představenstva.
Pozitivně se naopak vyvíjí situace v průmyslové zóně 
v Chebu, kde v posledních několika letech vznikly 3 
tisíce nových pracovních míst. U Sokolova roste dal-

ší průmyslová zóna, na jejímž vzniku spolupracuje i 
Sokolovská uhelná a investiční skupina Accolade. Ke 
strukturálním změnám v regionu pak může přispět 
také výstavba zkušebního polygonu autonomních vo-
zidel německé automobilky BMW. „Z našeho pohledu 
jde o impuls pozitivního rozvoje regionu,“ podotýká 
Tomáš Linda. 
Spolu s německými kolegy se zástupci KHK KK domlu-
vili na několika bodech, které nabízí prostor pro spolu-
práci. Jde například o podporu projektu Západočeské 
univerzity Plzeň, Vysoké školy Hof a OTH Amberg-
-Weiden, v rámci kterého by měl vzniknout studijní 
obor Průmyslový inženýring. Zástupci hospodářských 
komor se také shodli na tom, že by bylo prospěšné po-
řádat setkání německých a českých členských firem. 
První takové setkání by se mohlo uskutečnit koncem 
roku 2020 ve Waldsassenu. Potenciál pak vidí obě 
strany také třeba v možné spolupráci odborných škol.
„Spolupráce s německými hospodářskými komorami 
je dlouhodobě na vysoké úrovni. Máme si navzájem 
co nabídnout, takže věřím, že bude pokračovat i na-
dále,“ dodává ředitel KHK KK Stanislav Kříž. 

 
 
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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Komu už jsme pomohli rozjet vlastní byznys?

Veronika Krejčiříková, gra�čka
Podniká v oblasti gra�ckého designu se zaměřením na originální loga a vizuální styl �rmy. Poskytuje 
služby jako tisková a online gra�ka, gra�cký design, �remní identita, webdesign, reklama aj. Zaměřu-
je se také na správu sociálních sítí na Facebooku a Instagramu se vším všudy. 

Rodinné centrum Sluníčko, Hana Převrátilová a Blanka Krejzová
Rodinné centrum nabízí možnost setkávat se v dopoledním klubu. Je zde také prostor pro krátkodo-
bé hlídání dětí od 1 roku. Zaměřuje se také na volnočasové aktivity typu pohybové, výtvarné 
a hudební činnosti, ale i školičku pro předškolkové děti. Pořádá i různé tematické akce po celý rok 
(Karnevaly, Mikuláš, Halloween, Den dětí apod.) a příměstské tábory v období prázdnin.

Dvě ségry a šminky, Michaela Turková
Nabízí služby vizážistky modelkám, na svatby nevěstám a družičkám nebo klidně i obyčejným ženám, 
případně i mužům. Poskytuje kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klientkám i klientům se 
plně věnuje a chce, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat a byli maximálně spokojeni.

Day4U, Veronika Katinová
Nabízí částečné i kompletní zajištění oslav – od těch nejmenších zahradních party až po velké svatby 
nebo �remní kongresy. Chystáte svatbu, oslavu narozenin nebo �remní večírek v západních 
Čechách? Máte pocit, že už je toho na Vás moc? Neváhejte se na ně obrátit! 

Něžná pivoňka – Květinářství, Nikol Floriánová
Nabízí květiny plné ranní rosy, slunce, deště a větru a bez chemie. Prodává květiny zahrad, lesů, polí 
a luk.

Pavel Bartoš - Tvorba webových stránek
Tvorba webových stránek pro malé a střední �rmy a podnikatele a poskytování k tomu souvisejících 
služeb: zařízení webhostingu, copywritingu, fotogalerie apod. 

OVO-ZEL Hroznětín, Kateřina Zárubová
Společnost OVO - ZEL Hroznětín se zabývá dodáv-
kami kvalitních potravin, zejména  ovoce a zeleni-
ny do domácností. Tyto dodávky jsou realizovány 
prostřednictvím tzv.  bedýnek, které jsou k dispo-
zici v několika variantách tak, aby si každý mohl 
najít tu, která mu vyhovuje. Cílem společnosti je 
využít vzrůstajícího zájmu spotřebitelů o kvalitní 
potraviny a nabídnout jim alternativu k často neu-
spokojivému sortimentu v  supermarketech. 

Komu už jsme pomohli rozjet vlastní byznys?
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Martina Fišerová – účetní 
Poskytuje služby v oblasti daní a vedení podvojného účetnictví pro obchodní společnosti, daňové, 
účetní, �nanční a ekonomické poradenství a také zpracování daňového přiznání. 

Monika Hálková, ájurvédské a relaxační masáže
Cílem Moničiných masáží je odstranit bloky z těla a mysli, a tím umožnit organismu návrat do rovno-
váhy. KDE ENERGIE VOLNĚ PROUDÍ, NENÍ DŮVOD K BOLESTI ANI NEMOCI.

Stodola Stříbrná, Kateřina Horová
Horský bufet přímo u sjezdovky a zázemí pro lyžaře, které v tomto místě chybí. Přijďte se občerstvit, 
odpočinout si a zahřát se! Nabízíme i možnost ubytování ve vedlejší chatě. 

Antogu, Andrea Petrová
Zabývá se designem a rukodělnou výrobou. Vyrábí autorské cínované šperky s minerály, Ti�any vitrá-
že, lapače snů a dárkové předměty na 3D tiskárně.

Mobilní pedikúra – Markéta Révayová
„Mobilní pedikúra – Markéta Révayová“ to je ošetření nohou v domácím prostředí u klienta, popř. v 
zaměstnání či hospitalizačním zařízení nebo pečovatelských domech a domovech pro seniory.

Mgr. Renata Šalátová – výuka německého jazyka a překladatelské služby
Jazyková škola, která poskytuje individuální i skupinové kurzy německého jazyka určené jak pro 
širokou veřejnost, tak pro �rmy. Jedná se o kurzy obecného jazyka i o odborné kurzy obchodního 
jazyka. Výuka probíhá buď v prostorách jazykové školy nebo v sídle nebo bydlišti klienta. Možné také 
bude využít překladatelské služby.

SEFFA Servis s.r.o.
Rychlé občerstvení U Nudle, kde si můžete dát jak snídani, tak i oběd. Nabízí možnost využít prostory 
restaurace také k uspořádání rodinných oslav, třídních srazů, �remních a soukromých akcí v Aši. 

Miroslava Tlučhořová – Copywriting
Nabízí copywriting neboli psaní textů na webové stránky, blogy, sociální sítě, do reklamních brožur a 
dalších marketingových materiálů, PR články. Mezi nabízené služby patří i příprava projektových 
žádostí, jejich zpracování, vypracovávání podkladů a analýz, průzkumů, anket atd.

Phyto Beauty, kosmetický salón, Miroslava Hadašová
Filozo�e salónu je založena na individuálním přístupu 
a ošetření přírodními produkty s vysokým podílem organic-
kých složek. Příroda je mocný zdroj živých, blahodárných 
látek, které dokonale vyčistí, vyživí pleť, zbaví jí akné, zmírní 
vrásky i pigmentové skvrny. Dopřejte si relaxační rituál 
s vůni éterických olejů a bylin, a efektivní ošetření úžasnou 
přírodní aromaterapeutickou kosmetikou, kterou bude Vaše 
pleť zbožňovat! 
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Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

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

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

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

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.
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„Nemožné na počkání….“ 
aneb netradiční zakázka pro truhláře 
Střední školy živnostenské Sokolov

Oborům truhlář a zpracování dřeva se v posledních 
pěti letech daří. A konečně po několika letech, kdy 
mladí neměli o řemeslo zájem, máme obor naplněný 
zpravidla ihned po zahájení přijímacího řízení.

Oboru svědčí, že se škola částečně zapojuje do výu-
ky s prvky duálního systému vzdělání a někteří žáci 
tak absolvují odborný výcvik přímo u zaměstnavate-
lů. V současné době takto spolupracujeme se čtyřmi 
truhlárnami. Po letošních červnových závěrečných 
zkouškách podepsali dva ze tří žáků končících roční-
ků pracovní smlouvy a zůstanou tak ve firmách, kde 
vykonávali svou odbornou praxi. To je pro školu i za-
městnavatele velké zadostiučinění za vynaloženou 
energii.
Ale ani na našem pracovišti odborného výcviku žáci 
nezahálí a pracují se na reálných zakázkách. Jedna, 
velmi netradiční, přišla přímo od města Kynšperk nad 
Ohří. Objednali si u nás knihobudku, která vypadá 
jako telefonní budka v Londýně. „Trochu světa“ v době 
kdy se necestuje zrovna snadno. Překvapivé zakázky 
se naši žáci s učitelem odborného výcviku chopili s 
nadšením a v červnu byla knihobudka instalována v 
parku u kostela, kde již slouží svému účelu. 
Takzvaná knihobudka se v posledních letech stala 
běžnou součástí veřejného prostoru většiny měst i 
obcí. Pravidla používání  jsou velmi jednoduchá – jít 
okolo, vybrat si knihu, přečíst si ji a vrátit. Provozní 
řád říká, že knihy jsou k dispozici všem návštěvníkům 
a jejich zapůjčení je bezplatné. Knihu si lidé mohou 
vypůjčit k příjemnému posezení v parku i doma, ale 
mohou také do knihovničky přinést knihy, které doma 
vyřadí. Pokud čtenáře nějaká velmi zaujme, je možné 
si ji nechat a nahradit jinou knihou. 
Další knihobudky chystají naši truhláři vyrobit pro 
Město Sokolov. Na tomto projektu pracují se spolužá-
ky oboru Knihovnické a informační systémy a služby, 
kteří zajistí potřebnou sbírku knih pro spuštění pro-
vozu knihobudky, a se studentským zastupitelstvem 
Města Sokolova. 
Tyto aktivity našich žáků jsou důkazem, že „Řemeslo 
má smysl“, jak hlásá slogan naší školy.
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Bydlení, infrastruktura 
a mezinárodní spolupráce
Také o těchto tématech jednali zástupci hospodářské 
komory s primátorkou Karlových Varů 

O aktuální situaci v regionu a možnostech spoluprá-
ce jednali představitelé Krajské hospodářské komo-
ry Karlovarského kraje (KHK KK) v čele s předsedou 
představenstva Tomášem Lindou s primátorkou měs-
ta Karlovy Vary Andreou Pfeffer Ferklovou. 

„Karlovy Vary mají zájem o prohloubení spolupráce s 
regiony v Německu, kde už nyní Krajská hospodářská 
komora Karlovarského kraje úzce kooperuje s partner-
skými obchodními a průmyslovými komorami. Právě 
to by mohl být jeden z bodů naší budoucí spolupráce,“ 
uvedl předseda představenstva KHK KK Tomáš Linda. 
V rámci rámcové smlouvy může KHK KK poskytnout 

městu Karlovy Vary navíc také zajímavá data, statis-
tiky, zpětnou vazbu z podnikatelského prostředí nebo 
třeba pomoc při tvorbě strategií. 
Účastníci jednání řešili ale i další témata, například 
potřebu nové bytové výstavby. Město proto pro KHK 
KK vytipuje vhodné lokality pro bytovou a individuální 
výstavbu. „Na stejném postupu jsme se domluvili také 
ohledně lokalit, které by byly vhodné pro podnikatel-
ské aktivity,“ podotkl předseda představenstva. 
„Důležitým aspektem rozvoje města je infrastruktura, 
a tak jsme hovořili i o nutnosti dostavby D6 a elekt-
rifikace železnice na německé straně,“ doplnil Tomáš 
Linda. 
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Program Antivirus 
se prodlouží do konce října

Vláda 24. srpna schválila prodloužení Antiviru A a B 
do konce října letošního roku. Podle odhadů MPSV 
budou náklady na prodloužení obou režimů celkem 
4,25 mld. Kč. Program Antivirus se od března vyvinul 
v dostatečně masivní, ale zároveň i zacílený program 
k udržení zaměstnanosti. S ohledem na to, že stále 
hrozí nebezpečí dalších regionálních či celostátních 
vln koronavirové krize má stále velký význam. Důle-
žitost jeho dalšího pokračování ukazují také makro-
ekonomická data.

Ekonomika v letošním roce zaznamenala historicky 
nejhorší výsledky. HDP ve 2. čtvrtletí se podle odha-
dů Českého statistického úřadu propadl meziročně o 
10,7 %, oproti 1. čtvrtletí o 8,4 %. Dle prognózy České 
národní banky se predikuje ve 3. čtvrtletí 2020 mezi-
roční pokles HDP o 10 %, za 4. čtvrtletí pokles o 8,6 %. 
„Ekonomika se ještě plně nevzpamatovala z nejtěžší-
ho období. Je proto důležité, aby i nadále fungovala 
podpora zaměstnavatelů a pracovních míst. MPSV již 
pracuje na zavedení takzvaného kurzarbeitu, který by 
na Antivirus navázal. Předpokládáme, že ho předloží-

me v nejbližší době,“ říká ministryně práce a sociál-
ních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
Program Antivirus přispěl k tomu, že se míra neza-
městnanosti stále drží v přijatelných mezích. Pouze 
7,3 % nově nezaměstnaných osob po 1. březnu přišlo 
na Úřad práce ČR z podniků, které využívaly Program 
Antivirus. Zbylých 92,7 % nově nezaměstnaných po-
chází z firem, jež do Antiviru vůbec nevstoupily. Rizi-
ko ztráty zaměstnání v podnicích zapojených do An-
tiviru tak bylo mnohem nižší než u podniků, které do 
programu
nevstoupily. V ČR je stále nebezpečí dalších regionál-
ních či celostátních vln koronavirové krize, které by 
mohly firmy dostat do ekonomických problémů. Pro-
dloužením režimu A i B zajistí udržení pracovních míst 
i v budoucnu.
Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omeze-
ním provozu a zaměstnanci v karanténě. V režimu B 
stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v pod-
nicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo. 
Například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů. 
Přehled čerpání z programu ZDE.

  aktuální informace

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1580353/Antivirus_statistika_24_8_2020.pdf/
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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 hro-
zí propuštění nebo jsou ve výpovědní době. Projekt 
realizuje 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 pomo-
ci zaměstnancům, kterým reálně hrozí propuštění z 
práce, tedy dříve, než se dostanou do evidence jako 
uchazeči o zaměstnání. Úřad práce ČR má v jeho rám-
ci k dispozici celkem 484 mil. Kč. Do projektu mohou 
vstoupit zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou za-
městnání z důvodu hromadného propouštění nebo 
jsou ve výpovědní době, a současně se zaevidovali 
na Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání. Vstou-
pit do něj mohou i lidé, kterým končí pracovní poměr 
dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu 
určitou.

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 regionálních 
zaměstnavatelů. Lidé, kteří se potýkají s životní změ-
nou z důvodu vystřídání zaměstnání tak mohou vyu-
žít projekt jako extra podporu a efektivní pomoc ve 
fázi, kdy neví kam dále směřovat, nebo v jaké oblasti 
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. Po-
drobné informace k projektu jsou dostupné na www.
uradprace.cz/web/cz/outplacement-out-.
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Karlovarský kraj vyhlásil dotační titul 
Program rozvoje konkurenceschopnosti 
Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje vyhlásila Program rozvoje 
konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. Dotační 
titul obsahuje dva podprogramy - Inovační a Kreativní 
vouchery. Kraj na ně vyčlenil částku 2.000.000 Kč ze 
svého rozpočtu pro rok 2020.   

„Snahou Karlovarského kraje je podpořit spolupráci 
podnikatelů v regionu jak s poskytovateli znalostí, tak 
s poskytovateli kreativních služeb. Tato kooperace by 
mohla mít přímý dopad na posílení konkurenceschop-
nosti místních firem,“ uvedl radní pro oblast regionál-
ního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef 
Janů. 
Podprogram Inovační vouchery je založen na spoluprá-
ci mezi poskytovateli znalostí a podnikateli. Má podpo-
řit rozvoj, know-how a marketing podnikatelů, a to na 
základě předávání poznatků vědecké nebo technolo-
gické povahy, které jsou pro podnikatele nové a nejsou 
běžně dostupné. Jedná se například o inovace produk-
tu, procesu nebo služeb, analýzu vhodnosti použití ma-
teriálu nebo optimalizaci operačních procesů firmy.  
Alokovaná částka 2 miliony korun z rozpočtu Karlovar-
ského kraje bude primárně určena pro čerpání dotace 

z podprogramu Inovační vouchery. „Podprogram Kre-
ativní vouchery je plánován jako doplňkový a bude ho 
využito pouze v případě, že nebude vyčerpána celková 
částka určená na program Inovačních voucherů,“ dopl-
nil radní Josef Janů.  
Podprogram Kreativní vouchery má podpořit spolu-
práci podnikatelů a poskytovatelů kreativních služeb 
v oblastech marketingu, mediální prezentace, designu 
a dalších. Konkrétně by se mohlo jednat například o 
vytvoření návrhu designu produktu, návrh grafického 
vizuálu firmy, vývoj webové nebo mobilní aplikace a 
další.  
Termín pro podání elektronických přihlášek do podpro-
gramu Inovační vouchery je stanoven v termínu 1. – 7. 
9. 2020. Žadatelé o dotaci z podprogramu Kreativní 
vouchery mohou podat elektronické žádosti v období 
16. – 23. 9. 2020.
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Evropská unie 
a obchodní dohody

Evropská unie má se svými obchodními partnery řadu 
dohod. Každou z nich musí schválit Evropský parla-
ment. Přečtěte si, jaké dohody EU vyjednala a na ja-
kých nyní pracuje.

Obchodní dohody jsou pro EU důležité, jelikož zá-
sadně přispívají k ekonomickému růstu. Podle údajů 
z roku 2018 byla EU druhým největším světovým vý-
vozcem - s 15,5 % ji předstihla jen Čína s 15,8 %. Pro 
srovnání, USA se na celosvětovém objemu podílí 10,6 
%. EU byla také druhým největším dovozcem. S 13,7 % 
za USA (s 15,8 %) a před Čínou (se 13 %).
Díky této pozici na globálním trhu tak může EU poža-
dovat dodržování svých standardů i od zahraničních 
firem. Na jejich nastavení v obchodních dohodách 
dohlíží i poslanci, a pokud nejsou spokojeni s jejich 
úrovní, může to být důvod k odmítnutí dohody. Vyjed-
navači EU navíc do smluv zařazují klauzule týkající se 
lidských a zaměstnaneckých práv tak, aby EU pomoh-
la zlepšit situaci v partnerské zemi.
Evropská unie využívá celou škálu dohod ve svých 
obchodních vztazích se třetími zeměmi. Liší se svým 
zaměřením a úrovní liberalizace, které chtějí dosáh-
nout. Mohou se zaměřovat na snížení či zrušení cel 
nebo na vytvoření celní unie, kdy účastníci dohody 
uplatňují stejná cla vůči třetím zemím.
Tam, kde už jsou cla mezi EU a partnerskou zemí velmi 
nízká, se dohody zaměřují spíš na odstranění netarif-
ních překážek. Může jít o otevření trhu veřejných za-
kázek a služeb. Mezi netarifní bariéry také patří har-
monizace norem a standardů pro výrobky. Evropská 
unie například zakazuje používání určitých hormonů 
při produkci masa a chce tyto normy uplatňovat i na 
maso dovážené ze třetích zemí. 
Kromě toho obchodní dohody upravují pravidla pro 
investování a stanoví postupy pro řešení sporů kvůli 
investicím. Soukromá společnost se může soudit se 
státem, kde investuje, pokud se cítí poškozena jeho 
rozhodnutím.
V současnosti běží v souvislosti s Brexitem jednání se 
Spojeným královstvím. Podmínky by měly být známy 
do konce roku 2020.
Dohoda o volném obchodu s Kanadou, rovněž známá 
pod zkratkou CETA, částečně vstoupila v platnost 
21. září 2017. Plně začne platit, až ji ratifikují všech-
ny členské země EU. Vyjednávání o Transatlantické 
dohodě o obchodu a investicích (TTIP) se Spojenými 

státy byla zastavena na konci roku 2016. 15. dubna 
2019 schválila Rada EU další vyjednávání, tentokrát 
se týkají převozu průmyslových výrobků, ale kroky 
USA v posledních měsících v oblasti cel jednání kom-
plikují.
Co se týče oblasti jižní Ameriky, v roce 2019 zde bylo 
dosaženo obrovského úspěchu v podobě dohody mezi 
EU a Mercosurem. Tato dohoda však musí ještě pro-
jít schvalovacím procesem Evropského parlamentu a 
v členských státech. Na schválení Evropským parla-
mentem a členskými státy Evropská unie v současné 
době čeká i dohoda, kterou EU uzavřela s Mexikem na 
jaře roku 2018.
Právě následná ratifikace obchodního dohod všemi 
členskými zeměmi EU je procesem trvajícím mnohdy 
několik let. Je to výhoda i nevýhoda zároveň. Pozitiv-
ní je, že parlamenty všech zemí se mohou k dohodám 
vyjádřit a hlas každého státu je vyslyšen. Negativním 
dopadem je ale časový posun v jejich platnosti, což 
vnímají exportéři a obchodníci.
Obchodní dohoda a dohoda o strategické partnerství 
s Japonskem vstoupila v platnost 1. 2. 2019. Výrazně 
podpoří také český vývoz do Japonska. Nová je letos 
obchodní dohoda s Vietnamem. Ta začne platit od 
konce roku 2020. S Čínou v současnosti neprobíhají 
jednání o podobné dohodě, nicméně obě strany dis-
kutují o rozsáhlé investiční dohodě. Jednání začala 
v listopadu 2013 a zatím poslední kolo rozhovorů se 
uskutečnilo v lednu 2020. S dalšími státy Asie jsou 
jednání stále v procesu. Jmenovitě se pak jedná o Ma-
lajsii, Indonésii, Thajsko, Filipíny, Myanmar a Indii.
V červnu 2018 začala jednání o rozsáhlých obchod-
ních dohodách s Austrálií a Nový Zélandem. S oběma 
státy pokračují další kola rozhovorů.
Obchod s třetími zeměmi je velmi důležitý pro hospo-
dářský růst v EU a pro Českou republiku a její exporté-
ry je snaha o posílení exportních aktivit pozitivní. Na 
druhou stranu by EU neměla zapomínat ani na podpo-
ru obchodu v rámci EU, tedy na zlepšování podmínek 
a odstraňování překážek na jednotném trhu, který 
nefunguje vždy ideálně, jak ukázala nedávná korona-
virová epidemie.

Přehlednou mapu světa s vyznačením stavu obchod-
ních dohod EU naleznete zde.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/world/20161014STO47381/obchodni-dohody-s-kym-eu-vyjednava
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Dům služeb Horní Slavkov
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE GASTROPROVOZOVNY

Předmět výběrového řízení  
Pronájem nebytových prostor nacházejících se v 1. nadzemním 
podlaží objektu č.p. 653 Horní Slavkov. 
Pronajímané nebytové prostory jsou určeny a vybaveny pro provo-
zování gastronomických služeb.
Vytápění objektu je zajištěno dálkovým topením z centrálního 
zdroje. Objekt je napojen rozvod studené vody, TUV a elektrické 
energie.

Nájemné
Celková cena pronájmu se skládá z:
a)  nájemného za nebytový prostor, jehož výši navrhne zájemce ve 

své nabídce a to minimálně ve výši 7.800,- Kč / měsíc,
b)  nájemného za zařízení ve výši 11.400,- Kč / měsíc,
c)  plateb za dodávku tepla, vody a TUV do provozovny,
d)  plateb za služby spojené s provozem společných prostor objektu.

Cena pronájmu nezahrnuje náklady nájemce na dodávku elek-
trické energie pro provozovnu a služeb telekomunikací.
Nájemné za nebytový prostor bude činit pro první 3 měsíce od 
uzavření nájemní smlouvy 1,- Kč / měsíc. V následujících 12 mě-
sících bude sníženo o 50 %. Nájemné lze za část připadající na 
nájem terasy snížit pro období měsíců listopad - březen.

Další informace k výběrovému řízení vám poskytne
odbor správy bytových a nebytových prostor, MěÚ Horní Slavkov
Karolína Tesařová, E-mail: karolina.tesarova@hornislavkov.cz
tel.: 352 350 674, 602 123 366, nebo je naleznete 
na www.hornislavkov.cz

Předložení nabídky 
Nabídku doručí uchazeč osobně nebo poštou do sídla zadavate-
le na adresu Městský úřad Horní Slavkov, odbor správy bytových 
a nebytových prostor, Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov
do 5. 10. 2020, 12.00 hod. v zalepené obálce označené textem 
„NEOTEVÍRAT, soutěž gastro“.
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ZAČNĚTE S NÁMI!
ZAČNĚTE S NÁMI! ZAČNĚTE S NÁMI!
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LUKAS CZ spol. s. r. o  Továrni 478 | 35134 Skalná
Tel.: + 420 357 070 600, + 420 357 070 621 – 624  |  Fax: + 420 357 070 613  |  obchod@lukascz.cz
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Sortiment LUKAS v maloprodeji zakoupíte např.:
Václav Sladký, Americká 2486/20, 350 02 Cheb
MAISTER PRODEJ NÁŘADÍ s.r.o., Sudentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary
TECHMOBIL Cheb s.r.o., Karlovarská  144/52, 350 02 Cheb – Dolní Dvory

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

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

Plastová a hliníková okna
Plastové a hliníkové dveře

Zimní zahrady
Prosklené stěny
Garážová vrata

Protipožární prvky
Přístupové systémy 

Zabezpečovací systémy
Zasklívání balkonů
Interiérové dveře

Zastínění

www.nelan.cz

zimní
zahrady

přístupové
systémy

plastové
a hliníkové

dveře

prosklené
stěny

zastínění
okna

garážová
vrata
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http://www.lukas-erzett.com/cz.html
http://www.nelan.cz
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http://www.ept.cz/prace


khkkk.cz
spokojenypodnikatel.cz

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

Datová schránka: d72acea

IČO: 48365513
DIČ: CZ48365513


