
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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Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2021. Tomáš Linda

předseda představenstva
Stanislav Kříž

ředitel

PF 2021

Vážení členové a milí příznivci Krajské hospodářské komory,

divný, složitý a v mnohém neuvěřitelný rok 2020 končí. 

Chceme Vám poděkovat, že i přes to všechno, co nás letos potkalo, jste nám zachovali přízeň 
a že i přes to všechno se společně s námi snažíte udržet a dále rozvíjet podnikatelské prostře-
dí v Karlovarském kraji. 

Jestli byl uplynulý rok takový, vzhlížíme k roku 2021 s nadějí. S nadějí, že se opět vrátíme k nor-
málnímu životu. Vakcína, vzájemná solidarita, ale i nově objevené digitální světy, které přináší 
nové podnikatelské příležitosti, nám dodávají optimismus, že vše nakonec dobře dopadne.

Přejeme Vám všem pohodové prožití vánočních svátků a závěru roku. Do toho nového pak 
zdraví, klid a sílu vše překonat!

S úctou Vaši

Tomáš Linda, předseda představenstva

Stanislav Kříž, ředitel
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CYKLUS SEMINÁŘŮ NA TÉMA:
              DANĚ 2021

aneb novinky v daních a sociálním pojištění od roku 2021
Společnost Chebská účetní a poradenská s.r.o. a Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje pro Vás připravily
cyklus seminářů zaměřený na novinky v oblasti daní a sociálního pojištění, účetnictví a pracovního práva.
Zájemce touto cestou upozorňujeme na omezený počet míst pro prezenční účast, který je konečný a nelze jej zvýšit.
V případě platnosti omezujících opatření (COVID-19) může dojit ke snížení, nebo úplnému omezení prezenční účasti.
Závazným kritériem pro přijetí přihlášky je datum přijaté platby. Platby připsané na účet po naplnění kapacity prezenční
účasti školení budou považovány za platbu pro on-line účast. Přihlášky zasílejte nejpozději do 5 dnů před termínem
konání semináře, poté pouze po telefonické domluvě. Účastníkům, kteří se dostaví na seminář bez předchozí přihlášky
a zaplacení, není možné garantovat vpuštění v případě 100% naplnění kapacity prezenční účasti.
Při provedení platby je nutné uvést do variabilního symbolu IČO. Platby zasílejte na účet společnosti Chebská účetní a
poradenská s.r.o. číslo 35-7779700247/0100, vedený u KB, a.s. Cheb. Na základě zaslané přihlášky a zaplaceného
poplatku obdrží účastník potvrzení spolu s informacemi k semináři (termín, program, apod.).

MZDOVÝ SPECIÁL 2021 - nemocenské a důchodové pojištění v roce 2021
Ing. Marta Ženíšková

místo konání: ZČU Cheb,  od 9:00 - 16:00

DPH v tuzemsku v roce 2021
Ing. Václav Benda

místo konání: ZČU Cheb,  od 9:00 - 16:00

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi od 1.1.2021 + PŘÍKLADY

JUDr. Svatopluk Galočík

místo konání: ZČU Cheb,  od 9:00 - 16:00

Roční zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti za rok 2020
 Ing. Marie Hajšmanová

místo konání: ZČU Cheb,  od 9:00 - 14:00

Účetní závěrka za rok 2020
Ing. Daniel Horad

místo konání: ZČU Cheb,  od 9:00 - 16:00

Zákoník práce- novinky a aktuality pro rok 2021
JUDr. Miloš Hejmala

místo konání: ZČU Cheb,  od 9:00 - 16:00

11.01.2021

13.01.2021

10.02.2021

12.01.2021

08.02.2021

11.02.2021

SMLUVNÍ PODMÍNKY:
V cenách kurzů jsou zahrnuty podkladové materiály a drobné občerstvení (u prezenční účasti). V případě naplnění
kapacity semináře rozhoduje o přijetí přihlášky pořadí platby. V případě platnosti opatření omezujících účasti na
prezenčních akcích, proběhne daný seminář jen dálkovým (On-line) způsobem. Účastníci přihlášení k prezenční účasti
budou automaticky převedení na on-line účast. Tato skutečnost není důvodem pro storno přihlášky.
Storno podmínky: Bezplatné storno akceptujeme do 10 dnů před zahájením semináře. Při stornu, kratším než 10 dnů
před zahájením, účtujeme poplatek ve výši 50% z ceny semináře. Storno v den konání akce, případně v jejím průběhu,
nemůžeme akceptovat.
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE:

a) poštou na adresu: Chebská účetní a poradenská s.r.o., Obrněné brigády 20/20, 350 02 Cheb
b) e-mailem: skoleni@chebskaucetni.cz
Vaše dotazy, připomínky a žádosti zodpoví paní Miloslava Bendová tel. 724 003 349. Aktuální informace naleznete na
www.chebskaucetni.cz
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S dopady koronavirové epidemie se aktuálně musí vy-
rovnat také občané a podnikatelé v Karlovarském kraji 
– nejmenším českém kraji s 290.000 obyvateli a nej-
nižším HDP na obyvatele. Nezaměnitelná specifika 
kraje spočívají v zařazení mezi strukturálně postižené 
regiony s dominancí sektorů služeb a hornictví. Právě 
hornictví je momentálně v útlumu a současně s hos-
podářskou krizí probíhá i dlouho avizované propouš-
tění stovky horníků. Dalších 13 500 pracovních míst 
je v ohrožení v oblasti cestovního ruchu a lázeňství. 
Segment lázeňství a cestovního ruchu je jedním z nej-
postiženějších koronavirovou krizí.
„Hospodářská komora je jediným zákonným zástup-
cem podnikatelů v ČR a pomáhá jim v jejich činnosti. 
Proto jsme v době koronavirové krize aktivovali expert-
ní tým, který radí podnikatelům zdarma v oblastech 
opatření státu, krizového managementu, právního, fi-
nančního a daňového poradenství, v oblasti dotací či 
optimalizace obchodní činnosti. Z týmu jsme také vy-
členili jednoho pracovníka, který průběžně informuje 
podnikatele o chystaných krocích vlády a zodpovídá 
dotazy podnikatelů k vládním opatřením, podpůrným 
programům či k podmínkám cestování z/do konkrét-
ních zemí. Organizujeme také online videokonference 
na aktuální témata,“ zmínil předseda představenstva 
KHK KK Mgr. Tomáš Linda, MBA. 
Poslední krizové měsíce dokazují, jak je činnost hos-
podářské komory důležitá. „Vedle dlouhodobého od-
livu obyvatel a neřešených strukturálních problémů 
nás trápí okamžitý dopad nouzových opatření spoje-
ných s pandemií koronaviru na většinu odvětví lokální 
ekonomiky. Obáváme se dalšího, pro region fatálního 
odlivu obyvatel, obrovského nárůstu nezaměstnanosti 
a zhroucení lokální ekonomiky s dlouhodobými dopady 
pro region i stát. Velké riziko vidíme i v možném nástu-
pu insolvencí, zhroucení dodavatelsko-odběratelských 
vztahů a nemožnosti rychlého restartu ekonomiky po 
odeznění pandemie,“ vysvětlil Linda. 
Pracovníci KHK KK také několikrát během koronaviro-
vé epidemie připravili dotazníkové šetření, na jehož zá-
kladě zjišťovali aktuální potíže a potřeby podnikatelů 
v regionu. Data jsou poté analyzována a výstupy z nich 

jsou předávány kompetentním orgánům, aby byla stát-
ní podpora podnikatelů a firem opravdu efektivní. 
„Jsme jedinými a nejbližšími partnery podnikatelů v re-
gionu, máme proto možnost navrhovat opravdu efek-
tivní opatření. Na základě proběhlých šetření a sběru 
informací navrhujeme podnikatelům, jak čerpat vhod-
nou podporu ze strany státu,“ podotkl ředitel KHK KK 
Mgr. Stanislav Kříž.
A jak situaci posledních měsíců vidí sami podnikate-
lé v Karlovarském kraji? Za největší problém považují 
pokles zakázek a omezený přeshraniční pohyb. Velká 
část oslovených podnikatelů by ale uvítala i snížení po-
vinných odvodů, státní podporu investic a také návrat 
k takzvaně normálnímu životu. Aktuálně je pro ně dů-
ležité mít alespoň obecnou představu, kdy stát očeká-
vá ukončení stávajících opatření, resp. za jakých para-
metrů se dá očekávat návrat do normálního stavu, aby 
mohli plánovat další kroky. A to jak v rovině personální, 
tak i v rovině ekonomické. 

Krajská hospodářská komora 
Karlovarského kraje 
pomáhá podnikatelům i během 
druhé vlny koronaviru   
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Krajská hospodářská komora 
Karlovarského kraje se připojila 
k netradiční oslavě výročí 17. listopadu

Oslavy 17. listopadu letos proběhly skutečně netra-
dičně, a to tentokrát kvůli mimořádným epidemickým 
opatřením. Na Národní třídu dorazil jen zlomek ná-
vštěvníků oslav z předchozích let, většina sledovala 
letošní program online, živý přenos sledovalo přes 80 
tisíc lidí. Přes 1500 lidí využilo možnost zapálit u piety 
svíčku na dálku, se vzkazem ji zde položili dobrovolníci. 
Po celé republice se také rozsvítilo přes pět desítek 
významných budov do barev české trikolory. Do národ-
ních barev se vyladil Pražský hrad, Letiště Václava Hav-

la, Mahenovo divadlo v Brně, Husitské muzeum Tábor 
nebo Ostravská radnice, ale i Grünerův dům na cheb-
ském náměstí, který je sídlem Krajské hospodářské ko-
mory Karlovarského kraje. „V poslední době si čím dál 
tím více uvědomujeme, že svoboda není samozřejmost. 
Rozsvícením Grünerova domu jsme tak chtěli do kraje 
vyslat pozitivní zprávu, že hodnoty sametové revoluce 
jsou pořád živé a důležité,“ uvedl Tomáš Linda, před-
seda Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.
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Jako první Vám v tomto seriálu představujeme společnost Nelan, spol. s r.o., která je českou rodinnou společnos-
tí, jenž se zabývá vývojem, výrobou a dodávkou plastových, hliníkových a dřevěných stavebních výplní podle po-
žadavku klienta. „Za dobu působení společnosti je naším posláním poskytovat svým klientům služby na nejvyšší 
úrovni v oboru stavebních výplní a dalších stavebně montážních prvků. Za velmi důležitou součást naší činnosti 
považujeme přímý kontakt se zákazníkem, protože jedině tak můžeme společně a efektivně řešit všechny otázky, 
od zadání přes výrobu až po montážní proces,“ shrnuje Dana Harantová jednatelka společnosti.

Druhou společností je SKF Lubrication Systems CZ, která je součástí švédské skupiny SKF, jenž má zastoupení ve 
více než 130 zemích světa. V České republice působí již více než 100 let. SKF mění svět díky svým znalostem ze 
světa strojírenství. „Začali jsme v roce 1907 jako firma vyrábějící ložiska. Dnes vyrábíme vše od mazacích systémů 
po mechatroniku. Naše výrobky a řešení můžete nalézt téměř ve všem, co se točí a hýbe - od kosmických lodí až 
po skateboardy,“ dodává Martin Zvěřina, ředitel závodu SKF v Chodově.

Třetí a dnes poslední společností je Kristina Tomandlová - ERIN, kde již od roku 1994 šijí profesní oděvy ve vysoké 
kvalitě. Majitelka firmy Kristina Tomandlová je také hrdou držitelkou titulu Živnostník roku 2018. ERIN šije pro-
fesní oděvy pro gastronomii, zdravotnictví, ale třeba i školství. „Nikdy jsme nevydávali žádné katalogy, protože se 
domnívám, že stejně jako každý člověk, tak i každý hotel je originál a tak by měla vypadat i výroba,“ dodává paní 
Tomandlová.

Video medailonky těchto tří společností najdete na našem YouTube kanálu:

https://www.youtube.com/channel/UCbtQiWxM8f2V71pusamf-pQ 

Představujeme firmy 
Karlovarského kraje 

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.

V lednu a únoru příštího roku se uskuteční 22 řeme-
slných workshopů, které se budou konat v rámci Pi-
lotního ověření prvků duálního vzdělávání projektu 
„Implementace krajského akčního plánu 2 v Karlovar-
ském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/00178
23. „Cílem projektu je popsat a nastavit vhodné pod-
mínky k poskytování praktického vyučování v reálném 
prostředí firem a zařadit vybrané prvky duálního vzdě-
lávání do odborného vzdělávání v Karlovarském kraji. 
Chceme tak podpořit intenzivnější spolupráci mezi 
firmami a odbornými školami,“ vysvětlil předseda před-
stavenstva KHK KK Tomáš Linda.

Projekt hospodářské komory se věnuje i žákům základ-
ních škol, právě pro ty řemeslné workshopy pořádá. 
Žáci totiž občas mívají mylné představy o tom, jak bude 
v reálu vypadat jejich povolání. Vytipovaní 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 zaměstnavatele v du-
álním systému. 

Leden i únor budou 
ve znamení řemeslných workshopů

https://www.youtube.com/channel/UCbtQiWxM8f2V71pusamf-pQ  
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Chcete začít podnikat 
a nevíte si rady? 
Komora Vám pomůže! 
Program Rozjeď byznys, díky kterému začínající pod-
nikatelé mohou získat poradenství pro úspěšný start 
svého podnikání, běží již třetím rokem. Do programu 
se mohou přihlásit všichni, kdo chtějí začít podnikat, 
ať už lidé bez práce, tak i zaměstnaní, kteří chtějí roz-
jet své podnikání při práci. Klienti pak mají možnost 
využít až 20 hodin poradenství, během nichž spolu 
s mentorem sestaví podnikatelský plán včetně finanč-
ního plánu a zamyslí se nad důležitými aspekty pod-
nikání, a to díky podpoře Karlovarského kraje zcela 
zdarma. Klientům také uhradíme poplatek za založení 
živnosti, popřípadě poskytneme příspěvek na založení 
obchodní společnosti.
V letošním roce mentorka Barbora Volfová pomoh-
la i dvěma živnostnicím, které se rozhodly otevřít si 
Rodinné centrum v Ostrově. „Rodinné centrum Slu-
níčko nabízí jak miniškoličku, tak i zájmové kroužky. 
Ferda Mravenec je zaměřený na tvoření, Hojačky na 
zpěv, hry a tanec s důrazem na folklor a Neposedné 
sluníčko je cvičení rozdělené do různých věkových 
kategorií. Své si u nás najdou i rodiče, kteří mohou vy-
užít služeb hlídání dětí a pro které také pořádáme růz-
né přednášky a workshopy,“ popisuje činnost centra 
Blanka Krejzová, zakladatelka Sluníčka. Spolu se svou 

společnicí Hankou Převrátilovou se účastnila indivi-
duálních konzultací v rámci programu Rozjeď byznys 
a s mentorkou sestavily ucelený podnikatelský plán. 
„Mentorka nám při našich konzultacích otevřela oči 
při sestavování finančního plánu. Propočítala s námi 
v různých variantách, kolik klientů by mělo využít služ-
by Sluníčka, aby nás podnikání nezruinovalo, uživilo, 
ale zároveň tak, abychom byly konkurenceschopné.”, 
dodává Hanka Převrátilová.

Představujeme mentory programu

Vždy mě bavila matematika - 
královna věd. Tu jsem také vy-
studovala na Matematicko-fyzi-
kální fakultě Karlovy univerzity 
v Praze. Po škole jsem pracova-
la jako zaměstnanec na něko-
lika pozicích, ale zároveň jsem 
věděla, že musí existovat něja-

ká cesta, vydělat si tím, co mě baví a být do jisté míry 
sama sobě pánem.
V roce 2014 jsem si založila živnost a začala podnikat. 
Vytvořila jsem projekt zvladnimatiku.cz pro podporu na 
přípravu ke státní maturitní zkoušce z matematiky on-
line, který funguje dodnes.

O pět let později jsem se svým manželem založila firmu 
SEFFA servis s.r.o., ve které jsem jednatelkou. Podniká-
me v oblasti pohostinství. Zatím má firma 4 stálé za-
městnance, ale plánujeme a pracujeme na jejím dalším 
rozvoji.
Souběžně s tím, již více než 4 roky, pracuji pro KHK KK 
jako mentor v programu Rozjeď byznys, kde pomáhám 
lidem, kteří se stejně jako já rozhodli udělat první krok 
a začít podnikat. Pomohla jsem rozjet byznys např. ně-
kolika kosmetičkám, pedikérce, masérovi, ale také  IT 
specialistovi a dalším. Začínajícím podnikatelům pomá-
hám sestavit finanční, marketingový a byznys plán. Dále 
jim radím, nad čím je potřeba se zamyslet, co je potřeba 
všechno zařídit a udělat. Na začátek je dobré mít k sobě 
někoho, kdo už si tou cestou prošel a podá pomocnou 
ruku.

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.

RNDr. Věra Effenberger
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Veletrhy pracovních příležitostí 
letos proběhly online

Tradiční akce, kterou pořádá Institut pro zaměstna-
nost a rozvoj Karlovarského kraje a Krajská hospo-
dářská komora Karlovarského kraje, proběhla tento-
krát kvůli protiepidemiologickým opatřením v on-line 
prostředí, a to ve dnech 24. a 26. 11.2020. Ani to ale 
neodradilo stovky lidí, který veletrh touto formou na-
vštívily. Možnost udělat si obrázek o současném sta-
vu trhu práce využily i střední školy kraje, které vele-
trh promítaly žákům posledních ročníků.

Místo tradičních stánků se účastníci veletrhů do 
prostředí firem podívali pomocí videospotů, které 
firmám, jež se na veletrhu chtěli prezentovat, zajis-
tila Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 

v rámci projektu Ze školy odpovědně na trh práce II.. 
Tyto videospoty zároveň každé pondělí zveřejňujeme 
v seriálu Představujeme firmy Karlovarského kraje na 
Facebooku a Instagramu komory a shlédnout je mů-
žete i na našem YouTube kanálu.

Jako každý rok byly medailonky firem proloženy i uži-
tečnými přednáškami souvisejícími s pracovním tr-
hem. Účastníci veletrhů se tak mohli dozvědět, jak si 
správně napsat životopis nebo motivační dopis, ale 
i jak se mají chovat na pracovním pohovoru, případně 
jak se vyrovnat s případným neúspěchem. Speciální 
přednáška byla věnována i těm, kteří přemýšlí o vlast-
ním podnikání.  

https://www.youtube.com/channel/UCbtQiWxM8f2V71pusamf-pQ?app=desktop
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V čele Rady Karlovarského kraje stojí od pondělí 
14. prosince Petr Kulhánek (STAN, KOA, VPM Cheb, 
TOP09). Na ustavujícím jednání krajského zastupi-
telstva byl zvolen celkem 24 hlasy ze 44 přítomných 
zastupitelů. Statutárním zástupcem, a tedy 1. ná-
městkem hejtmana, zastupitelé zvolili Jana Bureše 
(ODS), jenž kromě zastupování hejtmana bude řídit 
oblast dopravy a silničního hospodářství.

Nový hejtman, který ve funkci vystřídal Petra Ku-
bise (ANO), bude mít na starosti oblast ekonomiky, 
financí, zdravotnictví, legislativy, bezpečnosti a kri-
zového řízení, vnějších vztahů a vnitřních záležitos-
tí a komunikaci s ústředními orgány státní správy. 
„Výzvy, které jsou teď před námi, máme zmapovány 
a dostali jsme příležitost postupně odpoutat kraj od 
pomyslného dna tabulky, kde se nachází.  Vnímám 
neutěšenou pandemickou situaci a rozhodně navá-
žu na to, co se v kraji udělalo v boji proti koronaviru. 
Chceme také dopracovat návrh krajského rozpočtu 
a po krátkodobém rozpočtovém provizoriu v led-
nu návrh schválit. Uvědomuji si problém s finanční 
situací Karlovarské krajské nemocnice, to je další 

z našich priorit, které chceme řešit. A jsme na ces-
tě transformace regionu související s útlumem těž-
by, i to je zásadní věc,“ uvedl Petr Kulhánek po svém 
zvolení.

Hejtmanem Karlovarského 
kraje se stal Petr Kulhánek

Do devítičlenné Rady Karlovarského kraje (RKK) byli dále zvoleni:

Náměstek hejtmana Vojtěch Franta (Česká pirátská strana): oblast lázeňství, cestovního ruchu, UNESCO, trans-
formace regionu a příprava pro čerpání FST (Fond pro spravedlivou transformaci), informačních technologií
Náměstek hejtmana Dalibor Blažek (Místní HNHRM): oblast správy majetku a investic
Člen RKK  Patrik Pizinger (Místní HNHRM): oblast oblast regionálního rozvoje, projektového řízení
Člen RKK Jindřich Čermák (Česká pirátská strana): oblast vzdělávání, školství a mládeže, oblast tělovýchovy 
a sportu
Členka RKK Ol‘ga Haláková (KDU-ČSL): oblast kultury a památkové péče
Člen RKK Vít Hromádko (SNK1): oblast rozvoje venkova a zemědělství
Člen RKK Robert Pisár (STAN, KOA, VPM Cheb, TOP09): oblast sociálních věcí

Jako uvolnění členové Zastupitelstva Karlovarského kraje budou působit:

Uvolněný zastupitel Pavel Čekan (Místní HNHRM): předseda Výboru pro regionální rozvoj, gesčně ve spolupráci 
s radním pro regionální rozvoj
Uvolněný zastupitel Karel Jakobec (ODS): oblast životního prostředí
Uvolněný zastupitel Josef März (VOK): oblast zdravotnictví, gesčně ve spolupráci s radním pro zdravotnictví
Uvolněná zastupitelka Markéta Monsportová (Česká pirátská strana): předsedkyně Výboru pro národnostní 
menšiny, oblast lázeňství a cestovního ruchu a kreativních průmyslů, gesčně ve spolupráci s radním pro lázeň-
ství a cestovní ruch.
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Společnosti LAGARDE Spedition 
a MAMAN EL uvedly do provozu 
novou depytlovací linku

V říjnu společnost LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. 
zprovoznila nové depytlovací zařízení.  Jedná se in-
vestici zrealizovanou ve velkokapacitním skladovacím 
objektu společnosti MAMAN Euro Logistic s.r.o. v Li-
poltově.
Kapacita zařízení umožňuje zpracovat až 200 tun 
materiálu denně. Zboží balené v pytlích uložených na 
paletách je zpracováno do volně loženého stavu pro 
účely následné přepravy a manipulace silničními vozi-
dly-silocisternami do sil u konečného příjemce.

Depytlace – přeměna balení. Zboží balené v pytlích se 
stává volně loženým bez obalu. Jedná se o přidanou 
hodnotu, kterou obě společnosti LAGARDE a MAMAN 
poskytují vlastníku zboží. Zboží putuje do skladů k vel-
koodběratelům, kteří disponují zásobními sily a nemo-
hou zpracovat zboží dodané v pytlích. 
Ve skladu MAMAN se jedná o unikátní linku. V sou-
časné době jsou v České republice v provozu pouze 3 
podobná zařízení. Pro každý region je prospěšná alo-
kace technologií, které stabilizují obchodní partnery 
v daném místě a přispívají také ke stabilizaci zaměst-
nanosti.
Linka je schopná zpracovat různé materiály s odpoví-
dajícími fyzikálními parametry. 
V současnosti je v zařízení manipulován plastový gra-
nulát polyethylenu a polypropylenu. Jedná se o nezá-
vadný materiál, který je základní surovinou pro výrobu 
veškerých plastových výrobků na trhu.
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Evropská unie 
v roce 2020

V posledním měsíci roku Vám přinášíme ohlédnutí za 
rokem 2020 z pohledu EU. Byl to rok trochu podivný 
a většina z nás ho bude vnímat jako „rok kdy začala 
pandemie Covidu 19“. Ze všech podstatných událostí 
si připomeneme dvě, které mají velký vliv na podnika-
telský sektor (ale nejen na něj). Jednou ze zásadních 
záležitostí bylo schválení dohody o vystoupení Velké 
Británie z Evropské unie k 31. lednu 2020 Evropským 
parlamentem. Předcházelo tomu v červnu 2016 brit-
ské celostátní referendum s výsledkem 51, 9 %  PRO 
vystoupení (přehledně zde). V březnu 2017 informova-
la Velká Británie o svém záměru opustit EU a pak ná-
sledoval složitý legislativní proces v samotné Británii. 
Datum odchodu byl původně stanoven na březen 2019. 
Po dvojím odmítnutí dohody britskou sněmovnou byl 
stanoven druhý datum odchodu z EU, tentokrát na 
červen 2019. Přestože dvakrát došlo k výměně premi-
éra a k novým volbám ve Velké Británii nakonec se po-
dařilo schválit brexit až začátkem tohoto roku. Nastalo 
tím přechodné období, kdy se vztahy stále řídí stejnými 
pravidly jako v době členství Velké Británie v EU, které 
skončí poslední den letošního roku. Právě v přechod-
ném období chtěly strany domluvit a sepsat, jak si 
představují své zejména obchodní vztahy od počátku 
roku 2021. Některé důležité úpravy vztahů s členskými 
státy EU se podařilo upravit celkem rychle, např. statut 
obyvatel členských států v Británii a britských občanů 
v EU, ale otázky pravidel hospodářské soutěže, dohle-
du nad řešením sporů a rybolovných právech se stále 
nedaří vyřešit. Vzhledem k tomu, že se ani do 13. 12. 
nepodařilo najít shodu a schválit ji oběma parlamenty, 
měly by Unie a Británie mezi sebou začít od ledna 2021 
vybírat cla a Británie se bude řídit pravidly Světové ob-
chodní organizace (WTO). Tato situace určitě bude mít 
značný vliv i na české firmy, které s Británií obchodují. 
Aktuální informace najdete na webu Euroskop.cz.
V roce 2020 se v předsednictví Rady EU vystřídalo 
v 1. pololetí Chorvatsko s Německem v 2. pololetí. Oba 
tyto státy musely kromě svých vytyčených priorit ře-
šit dopady koronavirové epidemie v Evropě od první-
ho výskytu v únoru až po projevy druhé vlny v závě-
ru tohoto roku. Byla to asi zatím nejtěžší zatěžkávací 
zkouška soudržnosti a solidarity evropských zemí. 
V březnu Evropská komise navrhla dočasně zakázat 
občanům cizích států vstup do unijních zemí s výjim-
kou nezbytných případů. Tento návrh je naprostou 
většinou členských států implementován. Současně 
bylo nutné zajistit organizačně i finančně repatriaci 

občanů EU ze třetích zemí. Po té, co některé členské 
země výrazně omezily i pohyb osob mezi sebou, Evrop-
ská komise v červnu vydala vodítka, jak postupovat při 
ochraně vnitřních hranic EU. Cílem těchto opatření je 
dosáhnout omezení pohybu lidí, které je nezbytné pro 
zpomalení šíření infekce koronavirem a zároveň za-
chování pohybu zboží, který je podmínkou zásobování 
členských států klíčovými produkty a je zásadní pro 
udržení evropské ekonomiky v chodu. Tato epidemio-
logická krize ukázala na některé nedostatky v komu-
nikaci členských zemí v otázkách zdravotnictví, ale 
také na velkou vlnu solidarity v případě nedostatku 
zdravotnického materiálu a vybavení některých zemí. 
V říjnu, když hrozil v ČR kolaps zdravotního systému, 
poslala nám EU zásilku 30 ventilátorů ze společných 
evropských rezerv zdravotnického vybavení, tzv. ná-
stroje rescEU. Velmi zásadní pak bylo uvolnění až 1 
bilionu korun (37 mld. EUR) ze strukturálních fondů 
pro celou EU v rámci tzv. Investiční iniciativy v reakci 
na omezení řady oborů kvůli výskytu koronaviru. Pení-
ze jsou určeny pro zdravotnické systémy jednotlivých 
zemí, pro malé a střední podniky a oživení trhu práce 
a dalších citlivých částí ekonomiky. Za vítěze evrop-
ského hackathonu bylo 30. dubna 2020 vybráno 117 
inovativních řešení na podporu obnovy po pandemii 
COVID-19. V soutěži uspělo i několik českých subjek-
tů. Podrobnější informace k vývoji vakcíny proti one-
mocnění a dalších podporách pro obnovu ekonomiky 
najdete zde).
Oba tyto problémy letos značně ovlivnily jednání o unij-
ním rozpočtu na další období 2021 – 2027. Významnou 
prioritou s dopadem na podnikatelské prostředí je také 
schválené omezení celounijních emisí skleníkových 
plynů do roku 2030 o nejméně 55 procent proti roku 
1990 a snaha o větší využití informačních technologií 
a digitalizace, ale o těchto tématech Vám přineseme 
aktuální informace v příštím newsletteru.
A pokud si chcete odpočinout od vážných témat, po-
dívejte se třeba na některou z on line diskusí nebo si 
zasoutěžte s Euroskopem.
Příjemné prožití vánočních svátků ve zdraví Vám přeje 
Eurocentrum Karlovy Vary!

https://www.e15.cz/zahranicni/brexit-prehledne-dvoje-predcasne-volby-dva-ministersti-predsedove-a-dva-odklady-1364897
https://www.euroskop.cz/38/sekce/aktuality/
https://www.euroskop.cz/9033/sekce/predsednictvi-v-rade-eu/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/evropsky-rozmer-boje-proti-koronaviru-180598/#opatreni
https://www.euroskop.cz/9004/36090/clanek/online-debaty-konajici-se-posledni-tyden-pred-vanoci/
https://www.euroskop.cz/9331/sekce/zabavne-o-evrope/


Nová pobočka
Czech POINT

v Chebu

Krajská hospodářská 
komora Karlovarského kraje
otevírá nové kontaktní místo 
Czech POINT v Chebu
na nám. Krále Jiřího z Poděbrad
v Grünerově domě.

Nabízíme:

Czech POINT
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb
e-mail: info@khkkk.cz, tel.: +420 354 426 140   

Expresní vyřízení

Parkování zdarma

Příjemné prostředí

Milý personál

Výbornou kávu

•

•

•

•

•

Buďte výkonnější 
než konkurence! 
ZAMĚSTNEJTE 

CIZINCE
jednotné místo
pro podání žádostí

zjednodušený postup
pro zaměstnavatele

podpora při podání žádosti

odborné poradenství
v rámci zaměstnávání
cizinců třetích zemí

praktické semináře

•

•

•

•

•

Pracovníci z:
Ukrajiny
Běloruska
Černé Hory
Filipín

Indie
Kazachstánu
Moldavska
Mongolska
Srbska

Více informací na www.khkkk.cz
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Inspirace ke kreativitě 
– projekt InduCCI

Mikroregion Sokolov-východ (MSV) se rozhodl podpo-
řit kulturní a kreativní průmysly/odvětví (zkratky: KKP, 
KKO) v regionu pomocí projektu InduCCI. Možná se 
ptáte, co jsou kulturní a kreativní odvětví a jak mohou 
pomoci rozvoji regionu? Pod tyto odvětví lze zařadit 
umělce, hudebníky, designery, architekty, řemeslníky 
a další kreativně smýšlející osoby. Přínos jejich krea-
tivity pro ekonomiku je obrovský i s ohledem na to, že 
pomáhají inovaci. Osoby umělecky, kreativně či řeme-
slně nadané mají v počátcích svého podnikání před 
sebou velmi obtížnou cestu. Jejich práce bývá pova-
žována za koníček, a proto za ní není vyplácena odpo-
vídající odměna. Tito podnikatelé často nemají dosta-
tečný prostor, nástroje ke své práci, ale i zkušenosti 
s podnikáním samotným. Díky projektu InduCCI vznik-
ne návrh na tvorbu co-workingového centra na Soko-
lovsku, kde bude v budoucnosti kreativcům poskyt-
nuta podpora v podnikání, vzdělávací kurzy, prostory, 
nástroje, ale i možnost spolupracovat s ostatními. Pro 
KKP je mezioborová spolupráce velmi důležitá. MSV 
se ji proto snaží podpořit i na středních školách pomo-
cí projektově- orientovaných workshopů pro aranžéry, 
designery, IT techniky a strojní obory. Studenti by si 
díky aktivitě měli uvědomit, že společnými silami lze 
úkol řešit mnohem inovativněji, rychleji a efektivněji.
V poslední době se začíná v regionu rýsovat dlouho-
dobá podpora KKP i mimo projekt InduCCI. V Karlo-
varském kraji vznikla např. nová Regionální inovační 
platforma pro KKP, která má za cíl spolupráci aktérů 
při rozvoji KKP. Kulturní a kreativní podnikatele pod-
poří také Design park v Karlových Varech, kde vznikne 
muzeum designu, FabLab, kreativní inkubátor, multi-
funkční prostory, obchody či restaurace.
V současnosti se všichni potýkáme s problémy spoje-
nými s pandemií koronaviru. Inspirujme se tedy v kul-
turních a kreativních průmyslech a začněme myslet 
neobvykle při řešení nových výzev. Přemýšlet kreativ-
ně je v této době nutností. Možná Vás ale napadne: to 
se snadno poví, ale jak na to? 
Základem je určit problém, což je nejobtížnější částí 
procesu, protože reálný problém se může lišit od toho, 
co sami definujeme. Nejlépe pochopíte, co tím myslím, 
když uvedu příklad: Určila jsem si problém, že jednu 
z aktivit projektu InduCCI s názvem „Cesta za pozná-
ním KKP“ nelze realizovat kvůli koronavirové pande-
mii. Aktivita zahrnuje představení „Kulturních a kre-
ativních průmyslů“ pomocí workshopu, studijní cesty 
a E-learningového kurzu. Problém ale není v aktivitě 

samotné, ale spíše v tom, že prozatím nevím, jak ji re-
alizovat online. Začnu se tedy sama sebe ptát: Jak lze 
naplánovat aktivitu online? Kdo by mi mohl pomoci 
s realizací aktivity? Jak zachovat co nejvíce původní 
plán aktivity? Stejně tak Vy se začněte ptát na otázky, 
které se soustředí na jeden problém. Po určení otázek 
dojdeme do fáze generování nápadů. Najděte si čas 
a začněte první otázkou. Vaším cílem bude najít co 
nejvíc možných i nemožných řešení problému. Pama-
tujte: žádné řešení není hloupé a špatná odpověď na 
otázku neexistuje. Cílem je dosáhnout více jak pade-
sáti nápadů. Dejte si do druhého dne pauzu a zkuste 
pak vymyslet ještě další řešení. Když máte před sebou 
nápady, je čas vypracovat plán řešení problému, včet-
ně harmonogramu a postupných kroků. Nejjednoduš-
ším krokem je samotná realizace. Tak pojďme na to!
Projekt InduCCI musel také kreativně reagovat na 
COVID-19 a místo střednědobé konference v Chemni-
tzu uspořádal konferenci online. Online prostředí má 
zjevně mnoho nevýhod: nedostatečná komunikace 
s účastníky, nemožnost klasické diskuze, nekvalitní 
obraz, ale na druhou stranu je online setkání dostup-
né pro každého, kdo má přístup k internetu a to i včet-
ně osob, které jsou např. v karanténě. Konference 
proběhla dne 19. 11. 2020 a byla zaměřena hlavně na 
tato témata: (1) jak mohou KKP prosperovat v průmy-
slových oblastech, (2) nové inovace vzniklé prostřed-
nictvím spolupráce KKP a průmyslu a (3) role KKP 
v transformaci evropských průmyslových komunit. 
Velice inspirativní příběh např. uvedl starosta belgic-
kého města Genk, které je známé jako těžební oblast. 
Po ukončení těžby vznikla ve městě továrna na výrobu 
automobilů, která pomohla snížit nezaměstnanost na-
vázanou na ukončení těžby. Nic ovšem netrvá věčně 
a i tato továrna byla uzavřena. Řešení bylo nalezeno 
v rozvoji KKP a THOR centra jako hlavního tábora pro 
kreativce. Sokolovsko bude muset v příštích letech 
řešit podobné výzvy a Genk možná může být pro nás 
inspirací? Po ukončení prezentace starosty o městu 
Genk dokonce několik účastníků prohlásilo, že se sem 
okamžitě stěhují. Bylo by krásné, kdyby to samé někdo 
řekl i o našem regionu poté, co bychom jej představili. 
Přeji Vám hodně zdaru a kreativity při řešení Vašich 
výzev.

Mgr. Lucie Říhová
projektová manažerka InduCCI

 

INSPIRACE KE KREATIVITĚ – PROJEKT 
INDUCCI 

Mikroregion Sokolov-východ (MSV) se rozhodl podpořit kulturní a kreativní 
průmysly/odvětví (zkratky: KKP, KKO) v regionu pomocí projektu InduCCI. Možná se ptáte, 
co jsou kulturní a kreativní odvětví a jak mohou pomoci rozvoji regionu? Pod tyto odvětví 
lze zařadit umělce, hudebníky, designery, architekty, řemeslníky a další kreativně 
smýšlející osoby. Přínos jejich kreativity pro ekonomiku je obrovský i s ohledem na to, že 
pomáhají inovaci. Osoby umělecky, kreativně či řemeslně nadané mají v počátcích svého 
podnikání před sebou velmi obtížnou cestu. Jejich práce bývá považována za koníček, a 
proto za ní není vyplácena odpovídající odměna. Tito podnikatelé často nemají dostatečný 
prostor, nástroje ke své práci, ale i zkušenosti s podnikáním samotným. Díky projektu 
InduCCI vznikne návrh na tvorbu co-workingového centra na Sokolovsku, kde bude v 
budoucnosti kreativcům poskytnuta podpora v podnikání, vzdělávací kurzy, prostory, 
nástroje, ale i možnost spolupracovat s ostatními. Pro KKP je mezioborová spolupráce 
velmi důležitá. MSV se ji proto snaží podpořit i na středních školách pomocí projektově- 
orientovaných workshopů pro aranžéry, designery, IT techniky a strojní obory. Studenti by 
si díky aktivitě měli uvědomit, že společnými silami lze úkol řešit mnohem inovativněji, 
rychleji a efektivněji. 

V poslední době se začíná v regionu rýsovat dlouhodobá podpora KKP i mimo projekt 
InduCCI. V Karlovarském kraji vznikla např. nová Regionální inovační platforma pro KKP, 
která má za cíl spolupráci aktérů při rozvoji KKP. Kulturní a kreativní podnikatele podpoří 
také Design park v Karlových Varech, kde vznikne muzeum designu, FabLab, kreativní 
inkubátor, multifunkční prostory, obchody či restaurace. 

V současnosti se všichni potýkáme s problémy spojenými s pandemií koronaviru. Inspirujme 
se tedy v kulturních a kreativních průmyslech a začněme myslet neobvykle při řešení 
nových výzev. Přemýšlet kreativně je v této době nutností. Možná Vás ale napadne: to se 
snadno poví, ale jak na to?  

Základem je určit problém, což je nejobtížnější částí procesu, protože reálný problém se 
může lišit od toho, co sami definujeme. Nejlépe pochopíte, co tím myslím, když uvedu 
příklad: Určila jsem si problém, že jednu z aktivit projektu InduCCI s názvem „Cesta za 
poznáním KKP“ nelze realizovat kvůli koronavirové pandemii. Aktivita zahrnuje představení 
„Kulturních a kreativních průmyslů“ pomocí workshopu, studijní cesty a E-learningového 
kurzu. Problém ale není v aktivitě samotné, ale spíše v tom, že prozatím nevím, jak ji 
realizovat online. Začnu se tedy sama sebe ptát: Jak lze naplánovat aktivitu online? Kdo by 
mi mohl pomoci s realizací aktivity? Jak zachovat co nejvíce původní plán aktivity? Stejně 
tak Vy se začněte ptát na otázky, které se soustředí na jeden problém. Po určení otázek 
dojdeme do fáze generování nápadů. Najděte si čas a začněte první otázkou. Vaším cílem 
bude najít co nejvíc možných i nemožných řešení problému. Pamatujte: žádné řešení není 
hloupé a špatná odpověď na otázku neexistuje. Cílem je dosáhnout více jak padesáti 
nápadů. Dejte si do druhého dne pauzu a zkuste pak vymyslet ještě další řešení. Když máte 
před sebou nápady, je čas vypracovat plán řešení problému, včetně harmonogramu a 
postupných kroků. Nejjednodušším krokem je samotná realizace. Tak pojďme na to! 

Projekt InduCCI musel také kreativně reagovat na COVID-19 a místo střednědobé 
konference v Chemnitzu uspořádal konferenci online. Online prostředí má zjevně mnoho 
nevýhod: nedostatečná komunikace s účastníky, nemožnost klasické diskuze, nekvalitní 
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Vstup do Bavorska je možný, avšak platí povinnost ode-
brat se po příjezdu neprodleně do domácí karantény, po-
kud se cestující zdržoval během posledních deseti dní 
před příjezdem v rizikové oblasti, tj. na příklad v Česku. 
Až na výjimky mají cestující také povinnost registrovat 
se online na www.einreiseanmeldung.de.
Z těchto dvou pravidel platí několik výjimek, které nalez-
nete níže a dále podrobně formulované v pracovním pře-
kladu bavorského nařízení (viz příloha). VÝJIMKY (platí 
pouze pro osoby bez symptomů onemocnění):
A. Bez testu, bez registrace a bez karantény mohou při-
jíždět osoby:
1. které vstupují do Bavorska za účelem tranzitu a Ba-

vorsko přímou cestou opustí
2. které pracovně překračují hranici z důvodu transpor-

tu osob, zboží a produktů pozemní, železniční, lodní, 
nebo leteckou cestou.

B. Bez testu, bez karantény, ale s registrací mohou při-
jíždět osoby:
1. které pobývají méně než 72 hodin v Německu, nebo se 

zdržovaly méně než 72 hodin v Česku a
2. přijíždějí za účelem návštěvy rodinných příslušníků 

prvního a druhého stupně (prarodiče apod.), návštěvy 
životního partnera, který nežije ve stejné domácnosti, 
střídavé péče nebo styku s dítětem,

3. jejichž činnost je nezbytně nutná k zachování zdra-
votního systému, jakož i k péči o osoby závislé na po-
moci a péči a postižené osoby a tato skutečnosti je 
potvrzena zaměstnavatelem,

4. a) které mají bydliště v Bavorsku, nezbytně nutně cestují 
do Česka z důvodu zaměstnání, studia, vyučení a pravi-
delně nejméně jednou týdně se vracejí do svého bydliště 
(přeshraniční pracovník), nebo

 b) kteří mají bydliště v Česku a nezbytně nutně cestují do 
Bavorska z důvodu zaměstnání, studia, vyučení a pravi-
delně nejméně jednou týdně se vracejí do svého bydliště  
(pendleři), registrovat se nemusí jen ti pendleři, kteří se 
každý den vrací zpět domu do Česka, přičemž kritérium 
nezbytné nutnosti musí být potvrzeno zaměstnavate-
lem, zadavatelem nebo vzdělávacím zařízením,

5. příslušníci cizích ozbrojených sil,
6. osoby, které přicestují na spolkové území z důvodu 

nejméně třítýdenního pobytu, pokud budou v mís-
tě jejich ubytování a jejich činnosti v prvních deseti 
dnech po jejich příjezdu provedena opatření k omeze-
ní kontaktu mimo pracovní skupinu, která jsou srov-
natelná s karanténou.

C. S negativním testem a s registrací, bez karantény mo-
hou přijíždět osoby:
1. jejichž činnost je nezbytně nutná k zachování
 a) fungovaní zdravotního systému, pečovatelství 

a opatrovnictví, především jako lékařů, pečovatelů 
apod.

 b) veřejné bezpečnosti a pořádku,
 kritérium nezbytné nutnosti musí být potvrzeno za-

městnavatelem nebo zadavatelem,
2. přijíždějící z důvodu
 a) návštěvy rodinných příslušníků prvního, nebo dru-

hého stupně, návštěvy životního partnera, který ne-
žije ve stejné domácnosti, střídavé péče, nebo styku 
s dítětem,

 b) nutného zdravotního ošetření
 c) podpory nebo péče o osoby závislé na pomoci 

a péči
 d) které se méně než 5 dní nezbytně nutně a neod-

kladně z důvodu zaměstnání, studia nebo vyučení na-
cházely v Česku, nebo vstupují do Bavorska, přičemž 
„nezbytná nutnost“ musí být potvrzena zaměstnava-
telem, zadavatelem nebo vzdělávacím zařízením.

 
TESTY: Za uvedených podmínek mohou osoby přijíždět 
pouze v případě, že se mohou prokázat písemným, nebo 
elektronickým negativním výsledkem testu na COVID-19 
v německém, anglickém, nebo francouzském jazyce a na 
vyžádání ho předložit příslušnému okresnímu úřadu. 
Test nesmí být starší než 48 hodin před příjezdem, nebo 
se musí provést při příjezdu do Německa. Výsledek testu 
se musí uschovat nejméně 10 dní po příjezdu.
REGISTRACE: Cestující, kromě výjimek, se musí regist-
rovat a vytisknout si potvrzení o elektronické registraci, 
které na vyžádání předloží policii v případě namátkové 
kontroly. Nařízení spolkového ministra zdravotnictví 
stanovuje dopravním přepravcům povinnost registrace 
kontrolovat.
Zkrácení karantény negativním testem: lze pomocí PCR-
-testu provedeného nejdříve 5 dnů od příjezdu do Bavor-
ska. Karanténu lze za účelem provedení testu přerušit. 
Nařízení uvádí výčet přestupků, za které budou udělo-
vány pokuty: nenastoupení karantény, přijímání návštěv 
v bytě, nekontaktování úřadu apod. Platnost nového na-
řízení: od 1. prosince 2020 do 5. ledna 2021.
POZNÁMKA: Pendleři už nemají povinnost prokazovat 
se negativním testem. Zaměstnavatelé by neměli po 
svých zaměstnancích vyžadovat test na COVID-19. 

Pravidla pro vstup do Bavorska 
platná od 1. 12. 2020
aktualizace 14.12. 2020
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Osoby přijíždějící z ČR, která je v tuto chvíli považová-
na Německem za rizikovou oblast, se musí neprodleně 
odebrat do karantény na dobu 10 dnů po svém přicesto-
vání. Domácí karanténa může být ukončena nejdříve po 
5 dnech negativním testem na koronavirus. Testování 
může být provedeno nejdříve pět dní po příjezdu.
 
VÝJIMKY:
• osoby, které přijíždějí na dobu kratší než 12 hodin a je-

jichž účelem pobytu není nákup nebo soukromá účast 
na kulturní, sportovní nebo jiné volnočasové akci 
nebo veřejné slavnosti

• osoby, které přijíždějí za účelem návštěvy příbuzných 
prvního stupně, manžela nebo partnera s nímž nežijí 
ve společné domácnosti nebo na základě střídavé ro-
dičovské péče

• osoby, které žijí v Sasku a do zahraniční rizikové ob-
lasti z nezbytných důvodů cestují za účelem výkonu 
zaměstnání, studia nebo vzdělání a pravidelně se ale-
spoň jednou týdně vracejí do svého bydliště (pendleři)

• osoby, které bydlí v zahraniční rizikové oblasti a pravi-
delně cestují do Saska za účelem výkonu zaměstnání, 
studia nebo vzdělání a alespoň jednou týdně se vrace-
jí do svého bydliště (pendleři)

• osoby (mimo pendlery), které přijíždějí do Saska na 
omezenou dobu max. 72 hodin z nezbytných důvo-
dů souvisejících s výkonem jejich zaměstnání, studia 
nebo vzdělání nebo se po tuto dobu zdržovaly v riziko-
vé oblasti (např. obchodníci)

• zaměstnanci ve zdravotnictví pro neodkladné zdra-
votní ošetření (např. v souvislosti s transplantací)

• zaměstnanci v oblasti přeshraniční dopravy (např. ři-
diči nákladních aut a piloti)

Z karantény jsou vyjmuty i tyto osoby, ale za podmínky 
předložení negativního korona testu, který nesmí být 
starší 48 hodin:
• osoby, jejichž činnost je nezbytná pro právní styk, 

zastupitelstva, popř. orgány EU, diplomatické styky 
a správu

• osoby, jejichž činnost je nezbytná pro fungování zdra-
votnictví

• osoby, které přijíždějí z důvodu návštěvy příbuzných 
ve 2. stupni

• osoby, které přijíždějí z důvodu neodkladného lékař-
ského ošetření

 
Povinná je rovněž elektronická registrace při příjezdu. 
Z povinnosti elektronické registrace při příjezdu jsou vy-
jmuty osoby přijíždějící na méně než 24 hodin.

Saská pravidla 
pro příjezd z ČR
aktualizace 9.12. 2020

Link na ochrannou vyhlášku: 
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/2020_10_30_SaechsCoronaSchutzVO.pdf
 
a na karanténní vyhlášku obsahující úpravy ze dne 16.11.2020:
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung-2020-10-
-30-Konsol-Lesefassung-2020-11-16.pdf

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/2020_10_30_SaechsCoronaSchutzVO.pdf 
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung-2020-10-30-Konsol-Lesefassung-2020-11-16.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung-2020-10-30-Konsol-Lesefassung-2020-11-16.pdf


Paní Kateřina 

Vzdělání:
• 2003-2007 Maturita: Gymnázium - Spgš, G a Voš Karlovy Vary
Praxe:
• 2020 Abrasmont s.r.o. - Administrativní pracovnice (příprava pracovních smluv, vedení personální agendy, pří-

prava podkladů k výplatám, administrativa v německém jazyce: komunikace s klienty, právníkem a účetním, jed-
nání s úřady a profesními sdruženími)

• 2018-2019 4 Digitals, Sokolov- brigádně při RD (editace reklamních článků pro weby německých novin)
• 2016-2017CK Topkur, Karlovy Vary - referentka prodeje lázeňských zájezdů (práce s rezervačním systémem, 

písemná a telefonická komunikace s německými klienty)
• 2015 Kavárna Le Caveau, Praha - Asistentka provozního (objednávky zásob, komunikace s dodavateli, vedoucí 

směny, obsluha hostů, příprava nápojů a pokrmů)
• 2014 Reindels Partenkirchner Hof *****, Garmisch Partenkirchen, Německo (Příprava snídaní, objednávky zásob, 

komunikace s dodavateli)
• 2013 Subway, Weiden in der Oberpfalz, Německo - Vedoucí směny (obsluha hostů, příprava pokrmů)
• 2012 McDonalds, Kolín nad Rýnem, Německo (Obsluha hostů, příprava pokrmů)
• 2010-2011 Vyshai electronics s.r.o. , Dolní Rychnov - Expeditérka (odesílání zásilek v logistickém skladu, komu-

nikace s celním úřadem a zákaznickým servisem)
• 2008 - 2010 Mistr Bäcker, Sokolov - Prodavačka
• 2007 – 2008 Hotel Romance Puškin****, Karlovy Vary - Recepční (komunikace s hosty, denní provoz recepce, 

vyřizování rezervací)
Další dovednosti:
• Německý jazyk - Slovem i písmem, úroveň B2, maturita, praxe ze zahraničí
• anglický jazyk - základní znalost
• Rekvalifikační kurz Personalistiky (podzim 2019)
• MS Office  • ŘP skupiny B

práce
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Paní Karen

Vzdělání:
• 1984 – 1988 Gymnazium Cheb
Praxe:
• 1988-1994   TOS Čelákovice, závod Aš - účetní
• 1994-1999  GEMoney Bank, a.s. , jednatelství Aš, pokladní - přepážkový pracovník
• 2000-2000   Seta Lipový Dvůr, ČS Aš - obsluha ČS
• 2000-2000   ČSOB a.s., divize IPB, expozitura Františkovy Lázně - přepážkový pracovník
• 2000-2001   INGO Casino a.s., Františkovy Lázně - barmanka
• 2001-2001   ÚP Cheb, pobočka Aš
• 2001-2003  ČR, MF-Generální ředitelství cel Praha, Celní ředitelství Plzeň, Celní úřad Cheb, PB Pomezí nad Ohří
• 2003 do současnosti  ČR – PČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Cheb, Obvodní 

oddělení Plesná - policejní inspektor ÚO Cheb, Obvodní oddělení Plesná
Doplňkové kurzy:
• 2000 kurz First Czech Bartenders Academy
• 2003 kurz Celního ředitelství Plzeň 
• 2003-2004   Střední policejní škola Holešov
Další dovednosti:
• německý a anglický jazyk – pasivně
• MS Office  • ŘP skupiny B

Personální agentura KHK KK představuje 
aktuální uchazeče o zaměstnání



Personální agentura KHK KK představuje 
aktuální uchazeče o zaměstnání
Paní Petra

Vzdělání:
• 1994 - 1996 Soukromá střední odborná manažerská škola Sokolov
• 1991 - 1994 Obchodní škola Chodov, podniková ekonomika a management
Praxe:
• 11/2012 - současnost Česká spořitelna, a.s., Májová 36, Cheb

• pobočkový pracovník (11/2020 – do současnosti) - Pomocné servisní činnosti spojené s chodem pobočky
• firemní poradce (11/2012 – 10/2017) - Individuální správa portfolia klientů, exkluzivní jednání s klienty a uzaví-

rání individuálně nastavených obchodů s nimi, specialista na start-up klienty a aktivní účast na soutěžích pro 
tuto skupinu klientů, akviziční činnost, spolupráce se třetími stranami

• 07/2012 - 10/2012 - Úřad práce v Chebu
• 5/2012 - 07/2012 Česká spořitelna, a.s., Májová 36, Cheb 

• firemní poradce - Individuální správa portfolia klientů, exkluzivní jednání s klienty a uzavírání individuálně 
nastavených obchodů s nimi

• 11/2003 - 05/2012 Raiffeisenbank, a.s., Májová 16, Cheb
• osobní poradce (02/2010 – 02/2012) - Individuální správa portfolia klientů, exkluzivní jednání s klienty a uza-

vírání obchodů s nimi, poradenská činnost pro klienty
• ředitelka pobočky (07/2005 – 01/2010) - Samostatné vedení svěřené pobočky, motivace, koučování podříze-

ných zaměstnanců, jejich řízení a kontrola, stanovení strategických cílů pobočky, podpora prodeje a samotný 
prodej produktů a služeb klientům, spolupráce v rámci skupiny RB Group

• bankéř (11/2003 - 06/2005) - Komunikace s klienty, prodej produktů a služeb klientům, pokladní činnost
• 10/1999 - 10/2003 Union Banka, a.s.

• vedoucí jednatelství (05/2000 – 10/2003) - Samostatné vedení svěřené pobočky, motivace, koučování pod-
řízených zaměstnanců, jejich řízení a kontrola, stanovení strategických cílů pobočky, podpora prodeje a sa-
motný prodej produktů a služeb klientům

• pracovník přepážky (10/1999 - 04/2000) - Komunikace s klienty, prodej produktů a služeb klientům, pokladní 
činnost

• 07/1996 - 09/1999 Foresbank, a.s., Cheb (Union banka, a.s.)
• bankovní referent - Komunikace s klienty, prodej produktů a služeb klientům, pokladní činnost

Další dovednosti:
• Německý jazyk - pokročilý začátečník
• Rekvalifikační kurz Personalistiky (leden 2019)
• MS Office, Google Chrome, práce s internetem
• ŘP skupiny B
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V případě, že tyto uchazeči vyhovují Vašim požadavkům, obraťte se, prosím, 

na prace@khkkk.cz nebo na telefonu 354 426 140. 
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ept connector s.r.o. hledá 
zaměstnance na tyto pracovní pozice

POZICE: SKLADNÍK - PŘÍPRAVÁŘ

Místo výkonu práce: provozovny ept connector s.r.o.

Hlavní pracovní náplň:
• Příprava materiálu do výroby dle podkladů
• Vedení přesných evidencí pohybu materiálu v SAP 
• Svoz, skladování, balení hotových výrobků a mate-

riálu pro expedici
• Svoz odpadů /Papírové obaly/materiál určený k re-

cyklaci/
• Provádění inventur
• Udržování pořádku a čistoty ve skladu
• Obsluha mechanizačních prostředků a ostatního 

skladového zařízení (možnost zaškolení)

Kvalifikační požadavky:
• SŠ vzdělání nebo vyučení v oboru
• Praxe ve skladovém hospodářství/výrobní firmě 

alespoň 1 rok
• Manuální zručnost, fyzická zdatnost, spolehlivost, 

pečlivost, schopnost samostatně pracovat
• Dobrá znalost práce na PC: MS Office, Outlook, SAP 

výhodou 
• průkaz na VZV výhodou

POZICE: OBSLUHA STROJŮ

Místo výkonu práce: provozovny ept connector s.r.o.

Hlavní pracovní náplň:
• Obsluhování výrobních strojů
• Měření výrobků dle kontrolní dokumentace
• Balení výrobků

Kvalifikační požadavky:
• Odborné vyučení bez maturity - výuční list
• Znalost německého jazyka výhodou

Další požadavky: 
• Samostatnost
• Flexibilita
• Zodpovědnost
• Manuální zručnost a technická zdatnost
• Ochota učit se novým věcem
• Schopnost práce v týmu
• Praxe v oboru vítána

Kontaktní osoba: Veronika Pospíšilová 
personální oddělení, tel.: 355 337 400

VÍCE NA: WWW.EPT.CZ/PRACE

http://www.ept.cz/prace
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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


