
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.

PB-CI-01
Seite 11 von 

CORPORATE DESIGN MANUAL
4. Die Logovarianten

infolisty
052020

 
 
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.

Zvyšování efektivity procesů (on-line)
Vzdělávací kurz realizovaný v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK II., financovaný 
z prostředků EU.
Termín: 11.11.2020 - 12.11.2020
Podmínky účasti: kurz je určen pouze členy KHK KK zapojené do projektu.

Jak komunikovat v on-line prostředí s koncovým zákazníkem (on-line)
Vzdělávací kurz je zaměřen na metody a techniky komunikace se zákazníkem v on-line prostředí. 
Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK II. 
Kurzu se ovšem mohou účastnit i zájemci z řad veřejnosti či firem, které nejsou zapojeny do projektu.
Termín: bude upřesněn
Podmínky účasti: pro zaměstnance firem zapojených do projektu ZDARMA
pro členy KHK KK: 1600,- (bez DPH); 1936,- (vč. DPH) / pro nečleny KHK KK: 1800,- (bez DPH); 2178,- (vč. DPH)

Vzdělávací kurzy pořádané v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců 
členských firem KHK KK II, CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010922:
11.-12.11.2020   Zvyšování efektivity procesů – on-line      
19.-20.11.2020  Štíhlá výroba (konkrétní systémy) – on-line
25.-26.11.2020  Time management
2.-3.12.2020   MS Excel pro mírně pokročilé
7.-8.12.2020   Management (řízení) změn
15.-16.12.2020  Vedení a koučink zaměstnanců

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

Jsme v tom s vámi!  Tým KHK KK

https://www.khkkk.cz/vzdelavani-a-akce/kalendar-akci/
http://www.komora.cz/koronavirus/
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Antivirus
Režim A: Doba uznatelnosti výdajů je prodloužena do 
31. 12. 2020. V režimu A budou moci zaměstnavatelé 
obdržet příspěvek na výdaje vzniklé v říjnu, listopa-
du, prosinci. Uznatelným výdejem je náhrada mzdy 
vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény 
(podle § 192 zákoníku práce). Výše příspěvku zůstá-
vá zachována na 80 % uznatelných výdajů (náhrada 
mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zá-
konných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na za-
městnance a měsíc. 

Režim Antivirus Plus (Režim A Plus): Týká se pouze 
zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen 
(či významně omezen) krizovými opatřeními vlády 
nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravot-
nictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské 
hygienické stanice). Netýká se nařízených karantén/
izolací. Pro ně nadále platí režim A. Výše příspěv-
ku je 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody, a to 
výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil 
náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže 
překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření 
provozu zaměstnavatele (nebo významného omeze-
ní – významným omezením je např. možnost posky-
tovat stravovací služby prostřednictvím výdejového 
okénka – provoz uzavřen jako takový není, nicméně 
je významně omezen), maximálně 50 000 Kč/měsíc/
zaměstnanec a na náklady vzniklé výplatou mzdy za 
překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020 (včetně).

Režim B je určen k řešení nepřímých hospodářských 
dopadů pandemie COVID-19. Propukající hospodářská 
krize se totiž netýká výhradně těch zaměstnavatelů, 
jejichž zaměstnanci se ocitnou v karanténě, nebo 
těch, jejichž provoz byl přímo uzavřen vládními opat-
řeními. Vzhledem k vzájemným vazbám v dodavatel-
sko-odběratelských vztazích zasahují tato opatření 
i další sektory hospodářství. Zároveň je nutné podpo-
řit i takové zaměstnavatele, kteří byli nuceni přechod-
ně uzavřít své provozy pro vysokou absenci svých 
zaměstnanců, ať z důvodu nemocnosti, či z důvodu 
péče o děti při uzavření škol. I v těchto případech 
vznikají překážky v práci na straně zaměstnavatele, 
při nichž je zaměstnavatel povinen zaměstnancům 

vyplácet náhradu mzdy. Právě pro tyto zaměstnava-
tele je Režim B programu Antivirus určen. 
Doba uznatelnosti výdajů programu Antivirus – Režim 
B byla prodloužena do 31. prosince 2020 bez dalších 
změn. Příspěvek bude tedy nadále zaměstnavatelům 
poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd 
včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč mě-
síčně na zaměstnance. Režim B tak zůstává naprosto 
stejný, jako doposud. Nemění se ani postup pro za-
městnavatele nebo samotné Úřady práce ČR.

Ošetřovné
Ošetřovné kvůli zavřeným základním i některým ma-
teřským školám nebo stacionářům se zvýší z 60 pro-
cent na 70 % denního vyměřovacího základu. Dávku 
bude možné pobírat po celou dobu uzavření školy či 
sociálního zařízení namísto standardních devíti dnů. 
U školáků se bude ošetřovné vztahovat jako obvyk-
le na děti do deseti let. Minimálně dostanou rodiče 
400 korun na den. Obdobně jako v jarních měsících 
se budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Kri-
zové ošetřovné se bude vztahovat i na tzv. dohodáře, 
kteří odvádějí pojistné. Částku 400 korun denně kvůli 
zavřeným školám budou v rámci dotačního programu 
ministerstva průmyslu dostávat i živnostníci, podle 
zákona na dávku nemají nárok. Žádat budou moci 
od listopadu. Ošetřovné se nebude vyplácet po dobu 
prázdnin a ředitelského volna. Na rozdíl od jara rodi-
če nebudou muset k žádosti přikládat potvrzení školy 
o uzavření, jen čestné prohlášení. Úprava by měla pla-
tit do konce nynějšího školního roku.

Covid - Nájemné II
Nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou 
mít všichni podnikatelé v maloobchodě či službách, 
kteří jsou v nájmu a kterým bylo vládou zakázáno 
nebo výrazně omezeno poskytování služeb či prodej 
zboží v jejich provozovnách. Výše podpory bude či-
nit polovinu z celkového nájemného za třetí čtvrtletí, 
tedy červenec až září, a nebude už podmíněna slevou 
ze strany pronajímatele.

o co a kde žádat 
v druhé vlně COVID – 19

aneb Přehled hlavních podpor a opatření

Přehledně: 
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Žádosti o státní příspěvek na nájem začalo minister-
stvo průmyslu a obchodu přijímat 21.10.2020 přes 
svůj portál AIS MPO. Maximální výše podpory je stej-
ně jako na jaře 10 milionů korun pro všechny provo-
zovny jednoho žadatele.
Stále také platí, že při podání žádosti musí podnikatel 
doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu. Žádosti je 
možné podávat až do 21. ledna. Pokud se žadatel do 
systému AIS MPO registroval již v první výzvě, nová 
registrace už není nutná. Dotace bude vyplacena 
po uhrazení nájemného žadatelem pronajímateli. Na 
podporu jsou celkem připraveny tři miliardy korun.

Kompenzační bonus
Za každý den uzavření provozovny nebo přímého zne-
možnění či omezení podnikání vyplatí Finanční sprá-
va osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) 500 
korun denně. Podmínkou čerpání tzv. kompenzačního 
bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, 
který byl přímo zasažený vládními restrikcemi.
Bonus je určen i společníkům malých společností 
s ručením omezeným, které mají nejvýše dva společ-
níky nebo jde o rodinnou s. r. o. a také pro takzvané 
dohodáře, ti musí prokázat práci na danou DPP či 
DPČ, za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné 
odvody, po dobu nejméně tří ze čtyř předcházejících 
měsíců.
Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci 
o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s. r. o., 
kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni 
(například jsou tyto obory majoritními odběrateli je-
jich služeb). Klíčovou podmínkou podle ministerstva 
financí bude omezení této činnosti o nejméně 80 pro-
cent za období od června do září. Navíc musí být pro 
dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy.
Bonus není možné kombinovat s jinou přímou pomo-
cí od státu (například z programu Antivirus či Covid 
– Kultura). „Stejně jako na jaře nicméně nárok žada-
telů na kompenzační bonus nebudou finanční úřady 
zdlouhavě ověřovat a vyplatí ho v řádu dní na základě 
podepsaného čestného prohlášení o splnění zákon-
ných podmínek. Případné kontroly oprávněnosti to-
hoto nároku tak lze očekávat spíše ex post,“ uvedlo 
ministerstvo financí.

Program Covid III
Poskytování záruk podnikatelům z programu Covid III 
se prodlouží nejméně do poloviny příštího roku. Pů-
vodně měl tento program skončit ke konci letošního 
roku.
Program Covid III funguje ve spolupráci s komerč-
ními bankami od června. Za půjčky v něm ručí stát 
prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové 
banky. Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců 
mají nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pra-
covníky, maximálně ale 500, mohou získat záruku do 
80 procent.

Odklad daní
Podnikatelům, jejichž převažující činnost spadá do 
některého z oborů, na které míří vládní zákazy, se au-
tomaticky promíjí úrok z prodlení u DPH splatné v ob-
dobí říjen až prosinec, bude-li daň uhrazena do konce 
letošního roku, a zálohy splatné letos v prosinci na 
dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnic-
kých osob a dani silniční.
O odložení platby jakékoliv daně, popřípadě její rozlo-
žení na splátky mohou pak až do konce roku bezplat-
ně požádat Finanční správu všichni poplatníci, kteří 
mají potíže s úhradou kvůli mimořádným opatřením 
a dopadům epidemie koronaviru.
Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč člo-
věk nebo firma o odklad nebo rozložení poplatků 
žádá. Důvodem může být vliv mimořádných opatření, 
nemoci či nutné péče o člena domácnosti.
Žádost by měla obsahovat informaci, v jak vysokých 
splátkách a v jakých lhůtách může poplatník daň 
uhradit. Pro doložení negativních dopadů v podniká-
ní se může jednat například o seznam stornovaných 
zájezdů, letenek, vstupenek, akcí a související kore-
spondence, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči 
předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro 
překážky související s mimořádnými opatřeními na 
straně dodavatele apod.
Finanční úřady teď také nevybírají některé správní 
poplatky. Vedle toho se už v září zrušila čtyřprocentní 
daň z nabytí nemovitých věcí, a to fakticky zpětně od 
letošního 31. března. 

o co a kde žádat 
v druhé vlně COVID – 19

aneb Přehled hlavních podpor a opatření

Přehledně: 
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Těm, kdo ji letos nebo koncem loňského roku zaplatili, 
finanční úřad peníze vrátí standardním způsobem pro 
výplatu přeplatku. Týká se to lidí, kteří dokončili svůj 
vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.
Významnou daňovou novinkou u OSVČ je pak i to, že 
při ročním příjmu do jednoho milionu korun mohou 
mít od příštího roku méně administrativy i daňových 
kontrol, pokud si dobrovolně zvolí měsíční platbu 
paušální daně ve výši 5469 korun.
Paušální daň, která zahrne odvod na sociální i zdra-
votní pojištění a symbolickou daň z příjmů, už schvá-
lila Sněmovna.

Vypnutí EET
Elektronická evidence tržeb se odloží až do konce 
roku 2022. Poprvé vypnuli zákonodárci EET na návrh 
vlády už na konci března, a to fakticky až do srpna, 
a poté v květnu její pozastavení prodloužili až do kon-
ce letošního roku.

COVID - Kultura II
Podnikatelé v kultuře mohou podávat žádosti na mi-
nisterstvu průmyslu už od 22.10.2020. Dotace má po-
krýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo 
zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů 
za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury, 
tedy pravidelné režijní náklady podnikatelských sub-
jektů.
Ministerstvo kultury začalo také přijímat žádosti 
o jednorázovou podporu od OSVČ v oblasti umělec-
kých a umělecko-technických profesí. Pro ně je při-
pravena jednorázová podpora ve výši 60 tisíc korun. 
Firmám bude možné hradit náklady až do deseti milio-
nů korun. Žádat je třeba elektronicky přes informační 
systém dostupný na www.mpo.cz/kultura. V progra-
mu je 750 milionů korun. Pomoc dostane i audiovizu-
ální průmysl, ve speciálním programu je pro něj vy-
členěno téměř 100 milionů korun. Tyto finance bude 
rozdělovat Státní fond kinematografie.

COVID - Sport II
Kluby a pořadatelé sportovních akcí budou moci žá-
dat o dotace v pokračování programu Covid – Sport 
II. Kompenzovány jim budou náklady vynaložené na 
zrušení sportovní události, připraveno je 500 milionů 
korun. Maximální výše dotace je 750 tisíc korun na 
klub pro volejbal a házenou a 12,5 milionu korun pro 
prvoligové fotbalové a extraligové hokejové kluby.

COVID – Lázně
Dotace je určena ke krytí nákladů vzniklých akceptací 
slevových voucherů na realizaci ozdravných, preven-
tivních pobytů v zařízeních (dle zákona č. 164/2001 
Sb., lázeňský zákon), která mají registraci od přísluš-
ného krajského úřadu, případně jiného správního or-
gánu oprávněného vydat oprávnění k poskytování 
lázeňské léčebně rehabilitační péče, registrovali se 
k podpoře a splňují podmínky žadatele o dotaci. Žá-
dost o podporu bylo možné podat do 30.9.2020, Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ale připravuje prodlouže-
ní projektu COVID – Lázně minimálně do 31. března 
2021.

COVID – bus 
Stát nově podpoří také podnikatele v nepravidelné 
autobusové dopravě, například dopravce, kteří zajiš-
ťují zájezdy či dopravu dětí na tábory a školy v příro-
dě. Výše podpory se bude odvíjet od ekologičnosti 
vozidla a počtu sedadel. Na program bude vyčleněna 
jedna miliarda korun. Chystají se však i další podpory, 
například program pro provozovatele výstavišť a ve-
letrhů.

o co a kde žádat 
v druhé vlně COVID – 19

aneb Přehled hlavních podpor a opatření

Přehledně: 
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AV-PONTEM s.r.o.
IČO: 07723512, náměstí 9. května 760, 357 35 Chodov
 vyhledávání a spojená administrace se zaměstnáváním pracovníků z Ukrajiny, 
www.avpontem.cz

Česko-německá obchodní a průmyslová komora
IČO: 49708210, Václavské náměstí 40, 110 00 Praha
činnost hospodářské komory
www.dtihk.cz

Mattoni 1873 a.s.
IČO: 14706725, Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary
stáčení přírodní minerální a pitné vody do lahví a výroba nápojů s přísadou ovocných sirupů a šťáv
www.mattoni.cz

Tailor Hotels s.r.o.
IČO: 09256385, Palackého 176/58, 353 01 Mariánské Lázně
provoz hotelu, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
www.hotelsilva.cz

Petr Fiala – velkoobchod s drogerií s.r.o., 
IČO: 26381001, Hlavní 74/12, 362 63 Karlovy Vary
prodej drogistického zboží, úklidová činnost, prodej atestovaných pytlů na uhličitové koupele
www.drogeriefiala.cz

Krajská hospodářská komora 
představuje své nové členy

http://www.avpontem.cz
http://www.daloplast.cz
http://www.dtihk.cz
http://www.mattoni.cz
http://www.hotelsilva.cz
http://www.drogeriefiala.cz


Krajská hospodářská komora
představuje své členy 

Mattoni 1873 je největším distributorem nealkoho-
lických nápojů ve střední Evropě, s kořeny sahajícími 
do roku 1873 a ke karlovarskému rodákovi Heinrichu 
Mattonimu. Současnou podobu získala skupina v 90. le-
tech díky výrazným investicím italské rodiny Pasquale. 
Své produkty Mattoni 1873 vyváží do téměř 20 zemí 
světa a vlastní zahraniční značky minerálních vod v Ra-
kousku, Maďarsku a Srbsku. V Bulharsku, Slovensku 
a Maďarsku je výhradním výrobcem a distributorem ne-
alkoholických nápojů značek firmy PepsiCo. Ve všech 
zemích, kde skupina operuje, zaměstnává na 3 350 za-
městnanců.

Majitele firmy, pana Alessandra Pasquale jsme se ze-
ptali:

Jak jste se dostal k podnikání?
Šlo to naprosto přirozeně. Naše rodina byla v nápojo-
vém byznyse už dvě generace. A tak jsem nejprve po-
máhal otci několik let ve firmě a poté jsem ji od něj pře-
vzal. Záleželo mi na tom, abych pokračoval v jeho díle, 
dalo by se říci, že jsem to měl v DNA. 
Pro mne není Mattoni 1873 jen o byznyse, je to naše ro-
dinná firma a vlastně to pro mne je taková velká rodina.

Jaké jsou Vaše podnikatelské plány do budoucna?
Nedávno jsme uskutečnili několik významných fúzí 
a akvizic, takže nyní jsme v procesu začleňování těchto 
nových součástí firmy. Podnikáme v osmi evropských 
zemích, provozujeme 11 závodů a zaměstnáváme více 
než 3 000 lidí, takže máme co dělat.
Nyní se soustředíme na to, abychom dobou covidovou 
prošli s co nejmenší újmou. Tato doba je především ná-
ročná pro segment hotelů a restaurací, a to dopadá 
i na nás. Je třeba, abychom vyšli ze svých komfortních 
zón a byli inovativní, jen tak můžeme přežít. A já mám 
v tomto ohledu skvělé zdroje inspirace – naši tradici, 
naše kořeny – zakladatele firmy, Heinricha Mattoniho, 
a mého otce.

Na co jste při svém podnikání opravdu hrdí?
Zaprvé jsem hrdý na naše dědictví, na region, ze které-
ho pocházíme, na naši první značku – Mattoni – která 
už navždy zůstane v mém srdci.  Je to skvělá minerální 
voda z krásné oblasti u Karlových Varů, které mají svou 
nádhernou tradici a šarm.
A jsem hrdý na naše lidi. Hezké značky a dobré mine-
rální prameny jsou jedna věc, ale nebyly by ničím bez 
skvělých, inovativních a šikovných lidí. A jsem rád, že 
právě takové lidi máme jak v Kyselce, tak i ve zbytku 
firmy.

Co vás nejvíce trápí při vašem podnikání?
Odhlédneme-li od současné situace, kterou, jsem si jist, 
zdárně zvládneme a budeme pokračovat v našich živo-
tech; pak mne nejvíce trápí udržitelnost našeho podni-
kání. A to nejen udržitelnost naší firmy, ale celého ná-
pojového odvětví jako takového.
Abychom podnikali udržitelným způsobem, musíme 
převzít zodpovědnost za náš dopad na životní prostře-
dí. Chceme lidem dodávat naše výrobky způsobem, kte-
rý jim vyhovuje a je hygienicky bezpečný, a na druhou 
stranu nechceme, aby se PETky a plechovky povalovaly 
v lesích nebo na plážích. 
Řešení je jednoduché – zavedení principů cirkulár-
ní ekonomiky do způsobu balení nápojů. A můžeme 
to udělat relativně snadno. Pokud v Česku zavedeme 
plošný zálohový systém na PET lahve a plechovky a na-
startujeme místní opakovanou recyklaci „z lahve do 
lahve“, pak náš dopad na životní prostředí zásadním 
způsobem poklesne a naše podnikání se stane plně cir-
kulárním a udržitelným.

rozhovor
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V Karlovarském kraji budou 
firmy a školy testovat prvky 
duálního systému vzdělávání 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
(KHK KK) právě spustila jedinečný projekt, v rámci 
kterého budou moct studenti odborných škol tes-
tovat prvky duálního systému vzdělávání, mimo jiné 
tedy i absolvovat praxi u zaměstnavatele už od prv-
ního ročníku. Takovou možnost dostanou například 
budoucí nástrojaři, elektromechanici, obráběči kovů 
nebo třeba skláři. Díky projektu bude navíc možné, 
aby si žáci základních škol vyzkoušeli povolání ještě 
před výběrem střední školy. Zda je to krok správným 
směrem, zhodnotí KHK KK spolu se zástupci škol a za-
městnavatelů za tři roky. Aktivita se koná v rámci 
projektu „Implementace krajského akčního plánu 2 
v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_
078/0017823
„Cílem projektu je popsat a nastavit vhodné podmín-
ky k poskytování praktického vyučování v reálném 
prostředí firem a zařadit vybrané prvky duálního 

vzdělávání do odborného vzdělávání v Karlovarském 
kraji. Chceme tak podpořit intenzivnější spolupráci 
mezi firmami a odbornými školami,“ vysvětlil předse-
da představenstva KHK KK Tomáš Linda.
Odborná příprava studentů se bude v maximální mož-
né míře odehrávat u konkrétní společnosti. „Mezi 
hlavní principy vzdělávání s prvky duálního systému 
patří například dlouhodobé partnerství podniku se 
školou a odborná příprava žáka po celou dobu stu-
dia u jednoho zaměstnavatele,“ uvedl místopředse-
da představenstva KHK KK Tomáš Musil, který vede 
sekci pro strojírenství a zpracovatelský průmysl. „Aby 
projekt fungoval, je třeba, aby škola a zaměstnavatel 
společně definovali odbornou přípravu a pokusili se 
společně upravit tematické plány odborného výcviku 
a školní vzdělávací programy.“ Jak podotkl, počítá se 
například i s účastí zaměstnavatelů na závěrečných 
zkouškách.
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Projekt, kterého se v prvních třech letech zúčastní 
60 studentů odborných středních škol, má podporu 
Karlovarského kraje. „Tento projekt přichází právě 
včas, protože Karlovarský kraj prochází těžkou zkouš-
kou – útlum lázeňství, propouštění v Sokolovské uhel-
né a k tomu neustálý odliv pracovní síly,“ řekl hejtman 
Karlovarského kraje Petr Kubis. „Budoucnost závisí 
především na našich dětech. Jakákoliv aktivita, která 
jim může pomoct, je tak vítána,“ zhodnotil. 
Podle krajského radního pro oblast školství Jaroslava 
Bradáče je systém vzdělávání ve firmách krok správ-
ným směrem. „Všechny profese se historicky vzdělá-
valy v konkrétní firmě. Je škoda, že se s tím před lety 
skončilo,“ konstatoval. 
Do projektu hospodářské komory se zapojila napří-
klad Střední průmyslová škola (SPŠ) Ostrov. „Naše 
škola spolupracuje už delší dobu se společností ept 
connector a projekt je pro nás určitým vyústěním 
této spolupráce. Část žáků má od tohoto školního 
roku odborný výcvik ve firmě a druhá část ve škole, 
pro nás tedy bude zajímavé porovnat výsledky těchto 
dvou skupin,“ řekl Pavel Žemlička ze SPŠ Ostrov. 
Zástupci firem do projektu vstupují s různými očeká-
váními. Například doufají, že by mohli najít perspek-
tivní zaměstnance, což v dnešní době není jednodu-
ché. 
„Je pro nás důležité, abychom se studenty maturit-
ních oborů neztratili kontakt po třetím ročníku, což 
se dnes stává,“ posteskl si například Jiří Strádal, jed-
natel HF Czechforge a doufá, že po úpravě školního 
vzdělávacího programu bude možné, aby na praxi do 

firmy docházeli i žáci čtvrtých ročníků. Jako bonus 
projektu vidí, že u zapojených studentů dojde i k po-
sílení pracovních návyků a vztahu s firmou. 
Společnost Moser nabízí předat své dosavadní zku-
šenosti ostatním zapojeným firmám a školám. „Naše 
spolupráce s karlovarskou keramkou je dlouholetá 
a zároveň velmi klíčová. Než žák vyfoukne skleničku, 
trvá to kolikrát i 10 let. Tři roky ve škole jsou spíše 
oťukávání a zjišťování, zda má žák vztah k řemeslu 
a jaké jsou jeho sociální poměry. Vybrat dnes dobrého 
a zodpovědného dělníka je velice složité a zabere to 
spoustu času,“ vysvětlil Ondřej Hlaváček, personální 
ředitel Moser. 
Projekt hospodářské komory se ale věnuje i žákům zá-
kladních škol. Ti totiž občas mívají mylné představy 
o tom, jak bude v reálu vypadat jejich povolání. Vyti-
povaní zájemci o studium oboru z řad žáků základních 
škol budou mít možnost vyzkoušet si ve firmě danou 
profesi, vyrobit konkrétní produkt, získají informace 
o možnosti studia oboru na střední škole a praxi u za-
městnavatele v duálním systému. Za tři roky by si to 
mohlo vyzkoušet celkem 300 žáků. 

„Od zástupců zaměstnavatelů a odborných střed-
ních škol často slýcháváme, že na základních školách 
chybí polytechnika. Žáci tak leckdy vůbec nemají 
představu, do čeho jdou. Polytechnika by jim přitom 
usnadnila studium střední odborné školy i následnou 
praxi. Věříme, že náš projekt pomůže rozvinout i tuto 
diskuzi a oblast,“ dodal předseda představenstva KHK 
KK Tomáš Linda.

V Karlovarském kraji budou firmy 
a školy testovat prvky duálního systému vzdělávání  

Ověřit prvky duálního systému vzdělávání bude možné u těchto oborů, škol a zaměstnavatelů:

Učební obor „Nástrojař“ - Střední průmyslová škola Ostrov – ept connector s.r.o.
Maturitní obor „Strojírenství“ - Střední průmyslová škola Ostrov – ept connector s.r.o.
Maturitní obor „Autotronik“ - Střední průmyslová škola Ostrov – Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Učební obor „Mechanik opravář motorových vozidel“ – ISŠTE Sokolov – Truck union s.r.o.
Učební obor „Strojní mechanik“ – ISŠTE Sokolov – Svatavské strojírny s.r.o
Učební obor „Obráběč kovů“ – ISŠTE Sokolov – Svatavské strojírny s.r.o.
Učební obor „Elektromechanik pro zařízení a přístroje“ – ISŠ Cheb – HF-CZECHFORGE s.r.o.
Maturitní obor „Strojírenství - programování CNC strojů“ – ISŠ Cheb – HF-CZECHFORGE s.r.o.
Učební obor „Řezník, uzenář“ - ISŠ Cheb – Masný krám Krkovička s.r.o.
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“ – Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská 
Karlovy Vary – Moser a.s.
Maturitní obor „Design skla“ - Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary – Moser a.s.
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Krajská hospodářská komora 
Karlovarského kraje podporuje rozvoj 
polytechniky na základních školách

Na vybraných základních školách v Karlovarském 
kraji jsou od září 2020 organizovány zájmové kroužky 
se zaměřením na dílny, robotiku, polytechniku v rám-
ci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 
v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_
078/0017823.

Cílem podpory polytechnického vzdělávání je zvý-
šení zájmu dětí o technické a přírodovědné obory 
včetně environmentálních na základních školách 
v Karlovarském kraji. Aktivita přispěje nejen k rozši-
řování poznatků, ale především k vytváření pracov-
ních dovedností a návyků, které jsou využívány v běž-
ném a později i pracovním životě a k rozvoji znalostí 
o technickém prostředí, ale také k výměně zkušenos-
tí mezi školami a zkvalitnění polytechnické výuky.
Výměna zkušeností mezi školami se uskuteční for-
mou 5- denního kempu, kterého se zúčastní 35 žáků 
z jednotlivých škol v Karlovarském kraji. Kemp bude 
organizován zároveň i jako příprava na soutěž FIRST 
LEGO League.
FIRST LEGO League je roboticky a přírodovědně za-
měřená celosvětová soutěž pro děti od 10 do 16 let. 
Vznikla v roce 1998 v USA s cílem vytvořit roboticky 
zaměřenou soutěž přitažlivou pro teenagery.  Hlav-
ním cílem soutěže FIRST LEGO League je zpřístupnit 
a zatraktivnit dětem svět vědy a techniky, umožnit 
jim prožít radost z poznání a řešení problémů, z pro-
gramování. Cílovou skupinou soutěže jsou žáci a stu-
denti základních a středních škol do 16 let, kteří jsou 
účastí v soutěži motivováni k zájmu o technické obo-
ry a výzkum.
V rámci projektu je také plánována soutěž „Polytech-
nická liga Karlovarského kraje“ zaměřená na poly-

techniku s důrazem na podporu manuální zručnosti 
a práci s různými druhy materiálů a surovin – látka, 
dřevo, plast, ale např. také vaření apod. 

Zapojené školy:
• 3. ZŠ Cheb
• SŠ ZŠ a MŠ Kraslice
• ZŠ Hlávkova Aš
• ZŠ jazyků Karlovy Vary
• ZŠ Ostrov Májová
• ZŠ Sokolov Křižíkova
• ZŠ Aš Kamenná
• ZŠ Karlovy Vary, Poštovní
• ZŠ Karlovy Vary, 1.máje
• Gymnázium Karlovy Vary – nižší stupeň gymnázia
• Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19
• ZŠ Kraslice, Dukelská
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Program Rozjeď byznys 
pro začínající podnikatele 
Již třetím rokem se zkušení mentoři Krajské hospo-
dářské komory Karlovarského kraje snaží pomoct li-
dem, kteří chtějí začít podnikat. Za tuto dobu se do 
programu „Rozjeď byznys“ zapojila celá řada začína-
jících podnikatelů, jen v letošním roce jich bylo již 12 
napříč různými obory, a mentoři jim díky finanční pod-
poře Karlovarského kraje poskytli hodiny poradenství 
a cenné rady v začátcích podnikání, a to zcela zdarma.  
Jednou z letošních klientek je také Nikola Florianová 
alias Něžná Pivoňka, která objevila kouzlo českých 
květin a začala přemýšlet o otevření prvního ekolo-
gického květinářství v Karlových Varech. Květinářství 
je unikátní svým přístupem k přírodě a jako jediné 
nabízí kytice s příběhem. „I u nás lze v souladu s pří-
rodou vypěstovat květiny, které jsou stejně krásné 
jako etiopské růže. Jde jen o to zákazníkům představit 
zapomenuté druhy květin a myšlenku kytic v souladu 
s naší přírodou. Ukázat, že příroda je krásná i ve své 
nedokonalosti.“ Nikola chce svými kyticemi předávat 
poselství udržitelnosti, ekologie a odkazu na bohat-
ství české přírody.

Nikola se svým nápadem vyhrála i krajské kolo sou-
těže T – Mobile Rozjezdy. V rámci programu „Rozjeď 
byznys“ pak spolu s mentorem sestavila svůj podnika-
telský plán včetně finančního i marketingového. „Nej-
větším přínosem pro mě byla pomoc při sestavení fi-
nančního plánu. Je spousta věcí, které souvisí s mým 
podnikáním, jako je například část nájmu, vody i ener-
gií, které v našem bytě za účelem podnikání spotřebo-
vávám a já sama jsem si neuvědomila, že jsou v pod-
statě také pravidelným nákladem. Je mnoho aspektů, 
které si lajk, jenž nikdy nepodnikal,. neuvědomí. ”, 
tvrdí paní Florianová. S tím souhlasí i její mentorka 
Barbora Volfová: „Pro většinu lidí je objektivní pohled 
mentora na jejich podnikání k nezaplacení a pomůže 
jim utřídit myšlenky a proměnit je v ucelený podnika-
telský plán.“  

 „Pomáháme všem, nejen živnostníkům, ale i těm, kteří 
uvažují o založení obchodní společnosti,neváhejte se 
na nás obrátit“ dodává Lenka Mansfeldová, manažer-
ka programu Rozjeď byznys.

Představujeme mentory programu
Ing. Daniel Andrlík
Věřím, že podnikání je jediná ro-
zumná cesta, jak každý z nás může 
změnit svět k lepšímu. A proto i já 
podnikám. A protože cítím morální 
závazek nenechat si vše pro sebe, 
jsem vám k dispozici.

Začínajícím podnikatelům mohu být nápomocný tím, 
čím jsem si sám prošel a srovnal teorii s praxí. Osobní 
mentální nastavení, motivace a důvody k podnikání. 
Analýza a vyhodnocení jestli vůbec, za jakých podmínek 
a jak s podnikáním začít. Sestavení podnikatelského plá-
nu, finančních plánů včetně cenotvorby. Mohu poskyt-
nout své zkušenosti se základními právnickými a další-
mi praktickými otázkami ve vztahu k zaměstnancům, 
nebo obchodním smlouvám. Rád budu sdílet zkušenosti 
s marketingovými strategiemi a obchodními dovednost-
mi. Rád se podělím i o to jak ideálně předejít konci pod-
nikání. A jako bonus mohu nabídnout osobnostní typo-
logii se zaměřením na predispozice k podnikání.

S myšlenkou vlastního byznysu jsem si začal pohrávat 
už na FEK ZČU v Plzni, kde jsem vystudoval řízení malých 
a středních podniků. Živnosťák jsem si založil hned po 
škole (2009). Začínal jsem jako OSVČ a zkoušel praco-
vat sám na sebe, ale pod hlavičkou někoho jiného. Poté 
jsme s bratrem založili incomingovou cestovní kancelář. 
V začátku jsem podnikal při zaměstnání, v rámci které-
ho jsem pomáhal ostatním podnikatelům získávat dota-
ce na rozvoj jejich byznysu.
Naplno podnikám od roku 2012. Nejdříve jsem se věno-
val poradenství v oblasti strategického řízení a rozvoje 
cestovního ruchu. Částečně jsem pracoval jako lektor 
pro KHK KK, se kterou stále spolupracuji. Cestovku jsem 
rozhodl zastavit, protože nám to nefungovalo podle na-
šich očekávání. Od roku 2017 podnikám v oblasti služeb. 
Vlastním a řídím úklidovou firmu Čistonoš s.r.o. Stále se 
vzdělávám, studuji a rozšiřuji si obzory. A proto mě baví 
konfrontovat mé dosavadní zkušenosti s realitou no-
vého byznys nápadu. A to je důvod, proč lektoruji a rád 
s vámi proberu váš byznys.

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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INOVAČNÍ WEBINÁŘ 
ANEB INOVACE V KARLOVARSKÉM KRAJI
Odpoledne nabité inovacemi! Chcete vědět, jaká 
inovační témata se v našem kraji nejvíce řeší a jak 
si na tom stojíme oproti jiným krajům? Stále ne-
víte, proč je třeba inovace zavádět? Nebo nevíte, 
jak Vaše inovační záměry financovat či na koho 
se v kraji můžete obrátit?  Zúčastněte se našeho 
online webináře a vše se dozvíte. Mimo jiného vás 
seznámíme i s tématy série inovačních seminářů 
v příštím roce a také Vám představíme pojem di-
gitální inovační hub a v čem Vám jeho aktivity mo-
hou pomoci. Těšíme se na Vás!

 pozvánka:

Termín:
26. 11. 2020
13:00 - 15:00 hodin

Místo:
online, platforma ZOOM

Cena:
webinář je zdarma

Registrace:
online přes QR kód nebo zde. 
Na základě registrace obdržíte 
informace o připojení. 

Kontaktní osoba:
Věra Marková
vera.markova@karp-kv.cz
www.karp-kv.cz

Program: 
13:00 – 13:05
Úvod, představení programu

13:05 – 13:25
Inovace a nové technologie v Karlovarském kraji
• Firmy z Karlovarského kraje a inovace – jak jsme 

na tom?
• Proč vlastně inovovat? 

13:25 – 14:05
Inovační semináře – co nás čeká?
• Představení plánovaných seminářů pro rok 2021
• Jaké technologie budeme v rámci seminářů řešit 

a proč je dobré o jejich zavádění uvažovat?
  Virtuální a rozšířená realita 
  Ergonomie práce
  3D tisk a aditivní výroba
  Robotika
  Zpracování a vizualizace dat

14:05 – 14:30
Podpora inovací v Karlovarském kraji
• Možnosti podpory financování inovací a nových 

technologií v následujícím období
• Digitální inovační hub 
• Na koho se v našem kraji můžete obrátit, když 

chcete inovovat?

14:30 – 15:00 Q&A 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VEtKVyJh602bGMWP18ddMkbfOXPLt2RNvmvYXvWZ68hUNjhWMTMwSEowWlNRRzkzUkdUWUE1VUQwVi4u
http://www.karp-kv.cz
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Podpora 
podnikatelů 
Karlovarského kraje  

Online Setkání podnikavých žen: Top 10 triků velkých korporací 
pro růst byznysu jednoduše využitelných pro lokální podnikatelky
Setkání pro všechny podnikatelky i ženy, které o podnikání teprve přemýšlejí. Tématem provede lektor Petr 
Kouble. Seminář je zdarma.
Online 12. listopadu, od 13:00 do 15:30, registrace zde
Online 18. listopadu od 13:00 do 15:30, registrace zde 

Online HR Pointy 
Webinář s personalisty o přínosu firemní značky a firemní kultury v krizových dobách. Bavit se budeme o práci 
zaměstnanců z domova i o změnách, které přináší pandemie z hlediska zdravotnických opatření. CzechInvest 
akci pořádá společně s agenturou GoodCall.
Online 19. listopadu, od 9:00 do 12:00, registrace zde

Online Konzultační den pro podnikatele Karlovarského kraje  
Konzultační den, na kterém se podnikatelům otevírá možnost prodiskutovat konkrétní otázky spojené s podni-
káním. Zájemci zde mohou zdarma zjistit, jaké možnosti finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné, se jim 
nabízí.
Online 23. listopadu 2020 v 9:00, více informací zde 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druhá výzva COVID – Nájemné 
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo druhou výzvu programu COVID – Nájemné. 
Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém do-
stupný na webu mpo.cz.

Pasportizace podnikatelského prostředí České republiky
Agentura CzechInvest provedla podrobný průzkum podnikatelského prostředí ČR. Jeho součástí jsou přehled-
né údaje popisující podnikatelské prostředí ve všech obcích s pověřenou působností. Stejně tak profily potřeb 
místních firem. Pracovali jsme na něm se starosty, ale i firmami napříč Českou republikou. Zjišťovali jsme na-
příklad stav technické a sociální infrastruktury, informace o vědecko-výzkumných aktivitách nebo podpoře 
podnikání a investic.
https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Rozvoj-podnikatelskeho-prostredi/Pasport-podnika-
telskeho-prostredi/Pasportizace-Karlovarskeho-kraje

https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/ONLINE-Podnikave-zeny-Triky-pro-rust-byznysu-II
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/ONLINE-Podnikave-zeny-Triky-pro-rust-byznysu-II
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/HR-Point-2020-Karlovy-Vary
http://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce
http://mpo.cz
https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Rozvoj-podnikatelskeho-prostredi/Pasport-podn
https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Rozvoj-podnikatelskeho-prostredi/Pasport-podn
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Vouchery – Inovační i Kreativní – jsou určeny podni-
katelům v rozvoji jejich podnikání. Inovační vouche-
ry fungují v Karlovarském kraji od roku 2012 a jsou 
součástí „Programu rozvoje konkurenceschopnosti 
Karlovarského kraje“. Podporují spolupráci karlo-
varských firem s výzkumnými organizacemi z České 
republiky. Díky inovačním voucherům bylo v Karlo-
varském kraji doposud podpořeno 77 projektů z 48 
firem v celkové hodnotě 12,2 mil. Kč. Dotační pro-
středky byly nejčastěji využity na vývoj softwaru, 
optimalizaci výrobních procesů až po vývoj nových 
produktů.
Na konci roku 2019 Karlovarská agentura rozvoje 
podnikání (KARP) navrhla rozšířit dotační titul Ino-
vační vouchery o podprogram Kreativní vouchery. 
Karlovarským krajem bylo rozhodnuto rozšíření do-
tačního titulu od roku 2020, přičemž organizačním 
zajištěním byla pověřena agentura KARP.
Podprogram Kreativní vouchery byl pro rok 2020 
plánován pouze jako doplňkový nástroj, který by se 
využil pouze v případě nevyčerpání celková alokace 
(2 mil. Kč) určené na podprogram Inovační vouche-
ry. Do programu Inovačních voucherů bylo podáno 
7 projektových žádostí, ale jen 4 z nich splnily pod-
mínky. Vznikl tedy prostor pro vyhlášení Kreativních 
voucherů s předpokládanou alokací 1 milion korun.  
Cílem Kreativních voucherů je podpořit regionální 
kreativce, propojit je s potenciálními žadateli a ná-
sledně jim poskytnout pomoc při vyhledání konkrét-
ního zhotovitele kreativní služby. K tomuto účelu 
vznikla Galerie kreativců neboli webový portál s re-
ferencemi jednotlivých kreativců. Z nich si žadatelé 
vybrali kreativce, obdrželi cenovou nabídku a ná-
sledně podali žádost o Kreativní voucher. 
Dotační program Kreativních voucherů byl vyhlá-
šen v polovině září 2020. O atraktivnosti tohoto 
programu svědčil enormní zájem již v prvním týdnu 
jeho vyhlášení. Největší zájem byl o tvorbu webo-
vých stránek či inovaci produktu. Žadatelem mohla 

být fyzická osoba podnikající, nebo obchodní spo-
lečnost, jež má sídlo na území Karlovarského kraje. 
Výše dotace na jeden projekt byl stanoven v rozsahu 
10 000 Kč až 100 000 Kč. 
„Z celkového počtu 24 podaných žádostí je v součas-
né chvíli připraveno ke schválení Radě Karlovarské-
ho kraje, podpisu veřejnoprávní smlouvy a následné-
mu financování 16 projektů. Jsem velmi rád, že se 
nám podařilo tento program spustit. S ohledem na 
převis podaných žádostí oproti vyhlášené alokaci 
se nám potvrdila potřebnost investovat peníze do 
spolupráce kreativce s ostatními obory regionální-
ho podnikání. Věřím, že budou finanční prostředky 
vynaloženy účelně a Kreativní vouchery pomohou 
nejen v tomto roce místním firmám k lepší prezenta-
ci produktů a služeb“, uvedl Vlastimil Veselý, ředitel 
Karlovarské agentury rozvoje podnikání. 
Veškeré informace včetně Galerie kreativců nalez-
nete na www.karp-kv.cz. Zde získáte také informace 
o vyhlášení nových dotačních programů, které po-
máhají podnikatelům růst.

Inovační a kreativní 
vouchery pomáhají
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a následně jim poskytnout pomoc při vyhledání konkrétního zhotovitele kreativní služby. 
K tomuto účelu vznikla Galerie kreativců neboli webový portál s referencemi jednotlivých 
kreativců. Z nich si žadatelé vybrali kreativce, obdrželi cenovou nabídku a následně podali 
žádost o Kreativní voucher.  

Dotační program Kreativních voucherů byl vyhlášen v polovině září 2020. O atraktivnosti 
tohoto programu svědčil enormní zájem již v prvním týdnu jeho vyhlášení. Největší zájem byl o 
tvorbu webových stránek či inovaci produktu. Žadatelem mohla být fyzická osoba podnikající, 
nebo obchodní společnost, jež má sídlo na území Karlovarského kraje. Výše dotace na jeden 
projekt byl stanoven v rozsahu 10 000 Kč až 100 000 Kč.  

„Z celkového počtu 24 podaných žádostí je v současné chvíli připraveno ke schválení Radě 
Karlovarského kraje, podpisu veřejnoprávní smlouvy a následnému financování 16 projektů. 
Jsem velmi rád, že se nám podařilo tento program spustit. S ohledem na převis podaných 
žádostí oproti vyhlášené alokaci se nám potvrdila potřebnost investovat peníze do spolupráce 
kreativce s ostatními obory regionálního podnikání. Věřím, že budou finanční prostředky 
vynaloženy účelně a Kreativní vouchery pomohou nejen v tomto roce místním firmám k lepší 
prezentaci produktů a služeb“, uvedl Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje 
podnikání.  

Veškeré informace včetně Galerie kreativců naleznete na www.karp-kv.cz. Zde získáte také 
informace o vyhlášení nových dotačních programů, které pomáhají podnikatelům růst. 
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veřejná výzkumná instituce, byl založen karlovarským 
krajem v polovině roku 2019. Naším cílem je provádět 
nezávisle výzkum a vývoj.

Nabídka služeb a spolupráce
Chybí vám pro realizaci vašich nápadů partner z ob-
lasti výzkumu a vývoje? Potřebujete odbornou kon-
zultaci k problematice lázeňské léčby a přírodních 
léčivých zdrojů? 
Napište nám na e-mail info@i-lab.cz

PODNIKATELÉ/FIRMY
Hledáte nová řešení, která zvýší vaši konkurence-
schopnost? Zkuste s námi výzkum na zakázku nebo 
výzkum ve spolupráci.
Potřebujete dobrou radu, která vás posune kupře-
du? Využijte naše experty ke konzultacím.
Požaduje po vás někdo fundované vyjádření? Rádi 
vám zpracujeme odborný posudek.
Přemýšlíte nad tím, jak potenciálním klientům pro-
kázat kvalitu svých služeb? Neváhejte s certifikací 
vašeho lázeňského zařízení.
Věříte, že zvyšování kvalifikace vašeho personálu je 
krok správným směrem? Vyzkoušejte naše firemní 
vzdělávání na míru.

VEŘEJNÁ SPRÁVA 
• výzkum na zakázku/ve spolupráci
• koncepční a strategické dokumenty
• šetření a analýzy
• manuály
• vzdělávání

VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
• konzultace/vedení bakalářských prací
• přednášky, semináře
• publikační činnost

OBOROVÉ ORGANIZACE 
• výzkum na zakázku/ve spolupráci
• šetření a analýzy
• manuály
• vzdělávání

Využijte inovační vouchery a uplatněte je u výzkum-
ných organizací v celé ČR.
www.i-lab.cz

Institut lázeňství 
a balneologie 

O společnosti: 

Institut lázeňství a balneologie je veřejná výzkum-
ná instituce zřízená Karlovarským krajem v roce 
2019. Mezi hlavní cíle patří obnovení vědy a výzku-
mu v oblasti lázeňství a balneologie, objektivizace 
účinků lázeňské léčby na lidský organismus, aktivity 
v oblasti vzdělávání, development odvětví nebo 
certifikace a standardizace lázeňské léčebné reha-
bilitační péče. Organizace sídlí v Karlových Varech 
a její ředitelkou je Mgr. Kristýna Matějů PhD. 
Do plánovaných výzkumných projektů se zapojují 
odborníci především z Karlovarského kraje, kterými 
jsou např. MUDr. Ladislav Špišák CSc., 
RNDr. Tomáš Vylita PhD. nebo RNDr. Patricie Hlouš-
ková PhD., doc. Ing. Miroslav Marek, CSc., 
RNDr. Josef Bodor, PhD. 

http://www.i-lab.cz
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Rada Karlovarského kraje opět vyhlásila Stipendijní 
program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanost-
ní struktury obyvatelstva pro rok 2020 a zároveň 
zvýšila stipendia pro studenty vybraných programů 
pedagogických a lékařských fakult. Na podporu to-
hoto projektu kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 3 mili-
ony korun.        

Program má motivovat studenty vysokých škol k ná-
vratu do kraje a zvýšit počet kvalifikovaných odborní-
ků s vysokoškolským vzděláním v regionu „My máme 
samozřejmě zájem o všechny absolventy vysokých 
škol, kteří se vrátí zpět do našeho kraje. V současné 
chvíli ale cítíme zásadní nedostatek zejména pedago-
gů základních, středních škol a také pedagogických 
pracovníků školských poradenských zařízení, v oblas-
ti zdravotnictví nám pak nejvíce schází všeobecní lé-
kaři a zubaři. Proto chceme podpořit přednostně stu-
denty těchto oborů, kteří by po svém návratu mohli 
pomoci s naplněním kapacit v obou oblastech,“ uvedl 
radní pro školství Jaroslav Bradáč. 
Studenti požadovaných oborů mohou nově získat sti-
pendium ve výši 48 000 Kč na akademický rok, což je 
o sto procent více než doposud. Karlovarský kraj po-
skytuje stipendia i vysokoškolským studentům jiných 
oborů, zde však částka činí 24 000 Kč v rámci aka-
demického roku. Tito budou formou stipendia podpo-

řeni v případě, že celkový počet žadatelů přednostně 
podporovaných oborů bude nižší než 25.  
Dotační titul je určen studentům druhého a vyššího 
ročníku v případě magisterského a bakalářského stu-
dia, v případě navazujícího magisterského studia mo-
hou stipendia získat studenti prvního a vyššího roční-
ku. „ Další podmínkou, kterou musí žadatelé splňovat 
je věková hranice. V době podání žádosti o udělení 
stipendia nesmí být žadatel starší 26 let. Studenti, 
kterým bude stipendium vyplaceno, se zavazují k vy-
konávání své pracovní činnosti na území Karlovarské-
ho kraje po úspěšném dokončení studia, a to na dobu, 
po jakou pobírali stipendium. Navíc pro absolventy 
pedagogických a lékařských fakult platí zpřísněné 
pravidlo, že po návratu do kraje musí pracovat ve vy-
studovaných oborech,“ doplnil radní Jaroslav Bradáč.

Karlovarský kraj navýšil stipendia 
pro studenty vybraných oborů 
pedagogických a lékařských fakult

Karlovarský kraj vyzývá všechny zdravotnické pracovníky, sestry, ošetřovatele, mediky, kteří by byli ochot-
ni pomoci, a to především v druhém COVID centru, jež je zřízeno v Zařízení následné rehabilitační a hospi-
cové péče (REHOS) Nejdek, aby se přihlásili na níže uvedené kontakty.
Pište na email zdravotnici@kr-karlovarsky.cz

Volejte na telefonní číslo: 607 047 350, a to v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hodin.

Další dobrovolníci, kteří ani nemají zdravotnickou kvalifikaci, ale dokázali by pomáhat ve zdravotnických 
zařízeních i sociálních službách, se mohou hlásit Regionálnímu dobrovolnickému centru Instand v Karlo-
vých Varech, které bude shromažďovat informace o přihlášených dobrovolnících a poté je předá poptáva-
jící organizaci. Dobrovolníci mohou kontaktovat koordinátorku dobrovolníků Mgr. Elišku Volfovou pomocí 
emailu: dobrovolnictvi@instand.cz či na telefonním čísle 605 001 950. 
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Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s. (dále jen MAS) 
již 2. programové období vyhlašuje výzvy k předklá-
dání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova. 
Výzvy přes MAS v tomto programu jsou vyhlašovány 
již 9 let. Mimo jiné jsou tyto výzvy zaměřené také na 
rozvoj drobného podnikání. Předpokládá se, že pod-
pora drobného podnikání přes MAS bude pokračo-
vat i v příštím programovém období.
Během posledních 4 výzev přijala MAS projekty ze 
strany drobných podnikatelů v celkové výši 21 milio-
nů korun. Výše podpory je 45 % a tak těmto podnika-
telům byla vyplacena dotace v celkové alokaci přes 
9,5 milionů korun.  Žádosti o podporu předkládané 
do Programu rozvoje venkova přes MAS jsou jedi-
ným způsobem, jak mohou drobní podnikatelé získat 
dotaci z tohoto programu. 
Mezi drobné podnikatele, kterým MAS pomohla 
k rozvoji jejich podnikání, se řadí například staveb-
ní firmy, tiskárna, prádelna, ubytovací či stravovací 
zařízení, truhlářství, firma zabývající se servisem ze-
mědělských strojů, autoservis a další.

V roce 2021 bude jedna z posledních možností pro 
drobné podnikatele k předložení žádostí do Progra-
mu rozvoje venkova v tomto programovém období 
EU 2014-2020 přes MAS a získání tak 45 % podpo-
ry pro rozvoj jejich podnikání. Podporovány budou 
investiční výdaje na vybavení, stroje, nová výstavba 
či rekonstrukce provozoven. S ohledem na alokaci 
výzvy v roce 2021 ve výši 4.000.000, - Kč, je tato 
možnost vhodná spíše pro menší projekty, cca do 
výše 1.500.000, - Kč. Je možné podpořit podnikatele 
z území MAS Sokolovsko, jejichž provozovny se na-
chází v okrese Sokolov (vyjma obcí Tatrovice, Těšovi-
ce a Vřesová) nebo v obcích Hory, Jenišov a Mírová.

Pokud zvažujete vy nebo někdo z okolí využít mož-
nosti rozšíření svého podnikání s podporou dotace, 
neváhejte se pro další konzultaci obrátit na kontakt-
ní osobu z MAS Sokolovsko o.p.s., 
Mgr. Michaela Polláková 
tel. 731 112 671
e-mail pollakova@mas-sokolovsko.eu

MAS Sokolovsko o.p.s podpořila 
projekty drobných podnikatelů 
v celkové výši 21 milionů korun



informace

{19}

Ministerstvo zahraničních věcí nabízí 
webináře a online konzultace 
s ekonomickými diplomaty

Webináře: 
10. listopadu 14:00 hod.
Saúdská Arábie a Omán – webinář o příležitostech pro české firmy 
s ekonomickými diplomaty v Rijádu Vojtěchem Hromkem a Romanem Plevákem 
https://www.export.cz/akce/webinar-saudska-oman/ 

19. listopadu od 14:00 hod.
Dánsko, Norsko a Švédsko – webinář o příležitostech pro české firmy
Dánsko, Norsko, Švédsko • Mezinárodní obchod
https://www.export.cz/akce/webinar-skandinavie-1/

25. listopadu od 14:00 hod.
Polsko – webinář o příležitostech pro české firmy
Polsko • Mezinárodní obchod
https://www.export.cz/akce/webinar-polsko/

Online individuální konzultace: 
24. listopadu od 9 - 12 hod.
Rusko – online individuální konzultace s ekonomickým diplomatem
https://www.export.cz/akce/exportni-konzultace-rusko-2/ 

25. listopadu od 9 - 12 hod.
Rumunsko - s ekonomickými diplomatem v Bukurešti Rudolfem Opatřilem 
https://www.export.cz/akce/exportni-konzultace-rumunsko-2-2/ 

Další akce připravujeme. 

Seznam všech akcí naleznete na tomto odkaze: 
https://www.export.cz/akce/ 

https://www.export.cz/akce/webinar-saudska-oman/
https://www.export.cz/akce/webinar-skandinavie-1/
https://www.export.cz/akce/webinar-polsko/
https://www.export.cz/akce/exportni-konzultace-rusko-2/
https://www.export.cz/akce/exportni-konzultace-rumunsko-2-2/
https://www.export.cz/akce/
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Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., spolupraco-
val na vývoji zcela nového způsobu úpravy rašeli-
ny spočívajícího v jejím vysoce účinném rozdrcení 
ve speciálním reaktoru. Takto upravená rašelina se 
používá v lázeňství, konkrétně v balneoterapii chro-
nických revmatických onemocnění, artrózy, poúra-
zových stavů a podobně. Nový způsob zpracování je 
podstatně rychlejší a rašelina po rozmělnění je mno-
hem jemnější.

Obvykle se pro balneologické účely rašelina mele na 
částice o velikosti do 3 milimetrů a následně se smí-
chá s vodou. Používá se buď lokálně ve formě teplých 
obkladů a zábalů, nebo ve formě koupelí o teplotě 
37 až 38 °C. Jejím působením dochází k postupné-
mu a rovnoměrnému prohřátí organismu, zlepšení 
pohyblivosti, uvolnění svalového napětí a aktivaci 
imunitního systému. „Považuji za velmi důležité, aby 
se Institut lázeňství a balneologie  mimo jiné podílel 
na podobných projektech, protože prá vě díky jeho 
činnosti by se měly potvrzovat a dok azovat léčeb-
né účinky lázeňské péče,“ uvedl uvolněný zastupitel 
Karlovarského kraje Vojtěch Franta.  
K rozmělnění rašeliny dochází na principu hydrody-
namické kavitace. Proces probíhá v reaktoru – hyd-

rodynamickém kavitátoru – ve kterém se rašelina 
rozmělňuje pomocí velkou rychlostí s e otáčejících 
protisměrně orientovaných lopatek nebo hřídelí osa-
zených rotory s různými druhy drážek . Takto rozdr-
cená rašelina má v porovnání s rašelinou upravenou 
konvenčním způsobem jemnou strukturu, vytvořená 
směs je proto stálejší s výrazně pom alejším průbě-
hem sedimentace.
Zda bude tento způsob úpravy rašeliny perspektiv-
ní pro využití v lázeňství, ukážou další analýzy, které 
v současné době probíhají. Následný výzkum se za-
měří zejména na biologicky aktivní látky, jež se tím-
to způsobem z rašeliny uvolní, a na rozdíly v tepelné 
kapacitě takto upravené rašeliny.

Na vývoji nového způsobu úpravy 
rašeliny se podílel krajský Institut 
lázeňství a balneoologie
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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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khkkk.cz
spokojenypodnikatel.cz

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

Datová schránka: d72acea

IČO: 48365513
DIČ: CZ48365513


