
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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Voříšek Václav
makléřská kancelář 
IČO: 62615475, Lipová 151, 350 02 Cheb

agentura Motiv P s.r.o.
psychologické poradenství, organizace školení, koučinků, virtuálních kurzů
IČO: 64506550, Řehořova 726/14, 618 00 Brno
www.motivp.com

BUS LIGNETA a.s.
silniční motorová doprava – osobní
IČO: 06136249, Severní 872/15, 360 05 Karlovy Vary
www.ligneta.cz

REALISTIC, a.s.
výroba průmyslových pecí, výrobních linek a jejich servis
IČO: 25247468, Závodu míru 327/4, 360 17 Karlovy Vary
www.realistic.cz

Petr Hradil
projektová činnost ve výstavbě
IČO: 87152339, Pelhřimov 36, 350 02, 

Ing. Ekaterina Zvereva
škola českého a ruského jazyka „Ahoj!Student“
IČO: 04881443, Gagarinova 489/4, Karlovy Vary
www.ahojstudent.com

PREVENT s.r.o.
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a pracovnělékařské služby
IČO: 25100998, Praha 8, Březiněveská 3, PSČ 18200
www.prevent.cz

ZAK TV s.r.o.
Západočeská televize ZAK
IČO: 64835669, Prokopova 166/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
www.zaktv.cz

Krajská hospodářská komora 
představuje své nové členy

http://www.motivp.com
http://www.ligneta.cz
http://www.realistic.cz
http://www.ahojstudent.com
http://www.prevent.cz
http://www.zaktv.cz


 

 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a Raiffeisenbank a.s. ve spolupráci s IHK Chemnitz 
Vás srdečně zvou na 8. ročník 

TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER  

 

 
 

TMAVĚ ŽLUTÁ 
246 I 213 I 92 

SVĚTLE ŽLUTÁ 
253 I 234 I 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijďte si zahrát, odreagovat a také se pobavit! 

Těšíme se na Vás  

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Termín:  
9. 9. 2021, od 9:00 hodin 

Místo:  
Tenisklub Cheb, Břehnická 2499/5  

350 02 Cheb, mapa zde 

Podmínky účasti: 
Zdarma na základě předchozí 
registrace. 

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

PROGRAM:  

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

 
Na základě zaslané registrace obdrží účastník potvrzení.  

Uzávěrka pro přihlášení je do 2. 9. 2021. 

Během celého dne bude připraven raut v Tenis Club 
Restauraci. 

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

každého počasí) 
• dobrou náladu  

pozvánka
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TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a Raiffeisenbank a.s. 
ve spolupráci s IHK Chemnitz vás srdečně zvou na 8. ročník tenisového turnaje čtyřher

 pozvánka:

Termín:
9. 9. 2021, od 9:00 hodin

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

Podmínky účasti:
Zdarma na základě předchozí
registrace.

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

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

Na základě zaslané registrace obdrží účastník 
potvrzení. Uzávěrka pro přihlášení je do 2. 9. 2021.
Během celého dne bude připraven raut v Tenis Club 
Restauraci.
S sebou vezměte:
• obuv na antuku i do haly 
 (turnaj se uskuteční 
 za každého počasí)
• dobrou náladu ☺

 

 
 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje si vás dovoluje pozvat na 

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ S HEJTMANEM 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 

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

na  podporu podnikání a zodpoví vaše konkrétní dotazy. 
 

 

Program setkání: 
 

- Podpora podnikatelů ze strany 
Karlovarského kraje  

- Plánované investiční akce 
Karlovarského kraje 

- Diskuse nad aktuálními problémy v 
podnikání 

- Zodpovězení konkrétních dotazů 
podnikatelů 

- Prostor pro networking 
 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

PŘIHL ÁŠKA 
ONLINE ZDE

 

 

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

TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER  

 

 
 

TMAVĚ ŽLUTÁ 
246 I 213 I 92 

SVĚTLE ŽLUTÁ 
253 I 234 I 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijďte si zahrát, odreagovat a také se pobavit! 

Těšíme se na Vás ☺☺ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Termín:  
17. 9. 2020, od 9:00 hodin 

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

Podmínky účasti: 
Zdarma na základě předchozí 
registrace. 

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

PROGRAM:  

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

 
Na základě zaslané registrace obdrží účastník potvrzení.  

Uzávěrka pro přihlášení je do 11. 9. 2020. 

Během celého dne bude připraven raut v Tenis Club 
Restauraci. 

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

každého počasí) 
• dobrou náladu ☺ 

 

 

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

TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER  

 

 
 

TMAVĚ ŽLUTÁ 
246 I 213 I 92 

SVĚTLE ŽLUTÁ 
253 I 234 I 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijďte si zahrát, odreagovat a také se pobavit! 

Těšíme se na Vás ☺☺ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Termín:  
17. 9. 2020, od 9:00 hodin 

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

Podmínky účasti: 
Zdarma na základě předchozí 
registrace. 

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

PROGRAM:  

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

 
Na základě zaslané registrace obdrží účastník potvrzení.  

Uzávěrka pro přihlášení je do 11. 9. 2020. 

Během celého dne bude připraven raut v Tenis Club 
Restauraci. 

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

každého počasí) 
• dobrou náladu ☺ 

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.

https://www.google.com/maps/place/Tenisklub+Cheb/@50.075549,12.3568486,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a0f6913fdad7b5:0xd3fc919dbf5abbc4!8m2!3d50.0755694!4d12.3590085
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Az7MeUKczDkt_eAyeIg46kKWmWYj3jP8yGvvu3V6LgmAxw/viewform


představujeme
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Společnost PREVENT s.r.o. se zabývá:

• poradenstvím v oblastech bezpečnosti práce, požár-
ní ochrany a pracovně lékařských služeb, 

• vývojem a poskytováním vzdělávacích platforem 
(tzv. e-learning) včetně vzdělávacího obsahu (zákon-
né kurzy, firemní vzdělávání aj.),

• vývojem a poskytováním platformy pro správu pra-
covnělékařských prohlídek. 

Jednatele společnosti, pana Miroslava Hese, jsme se zeptali:

Jak jste se dostal/a k podnikání?
To je dlouhá historie. Ač jsem vzděláním programátor, nastou-
pil jsem po základní vojenské službě (mimochodem také v Aši 
a Chebu) k Hasičskému záchrannému sboru v Praze coby řado-
vý hasič. Časem jsem se posunul na pozici velitele družstva, 
i díky čistě privátnímu zájmu o téma požární bezpečnosti, a od-
tud byl už jen malý kousek k dalšímu studiu v oboru a prvním 
krůčkům po druhé straně barikády. 
Ve volném čase jsem se začal věnovat požární prevenci v or-
ganizacích coby OSVČ. Během krátké doby jsem měl ale tolik 
práce, že bylo nutné přibrat prvního kolegu. A tak jsem učinil 
své nejlepší „podnikatelské rozhodnutí“ a domluvil se na spolu-
práci se svým mladším bratrem Janem, který v té době dokon-
čoval studia na VŠE v Praze. Od roku 1995 tedy řídíme, vyvíjíme 
i směřujeme naši rodinnou firmu společně. 

Jaké jsou Vaše podnikatelské plány do budoucna?
Naše plány úzce souvisí s rozvojem našeho oboru podnikání. 
Začínali jsme s poskytováním služeb v oblasti požární bezpeč-
nosti, velmi záhy přidali do portofolia služeb i obor bezpečnos-
ti práce a pracovnělékařských služeb. S rozvojem technologií 
a potřeb našich klientů jsme oprášili vědomosti  nabyté za škol-
ních let a vrhli se do vývoje a online aplikací. Nejprve jsme se 
zaměřili na poskytování zákonných školení, v současné době už 
dokáží naše aplikace obsloužit téměř všechny požadavky na-
šich klientů na komplexní firemní vzdělávání. 
A to je právě téma, na které se v současné době asi nejvíce 
zaměřujeme - rádi bychom z předchozí věty odstranili slůvko 
„téměř“ ☺ Asi se nám to nikdy nepodaří, neboť naše nápady, kli-
enti i tzv. obecně platné „best practises“ nás neustále motivují 
k dalším a dalším inovacím, ale i cesta může být cílem… 

Na co jste při svém podnikání opravdu hrdí?
Kdo by nebyl hrdý na první místo. Patříme mezi tři společnosti, 
které v ČR začaly s vývojem a poskytováním online vzděláva-
cích platforem, a byli jsme úplně první (a hodně dlouho jedi-
ní), kdo zavedl e-learning do oblasti zákonných školení. Bylo to 
v lednu roku 2002 po ultra rychlém tříměsíčním vývoji vlastní 
e-learningové aplikace s názvem INSTRUCTOR. 
A byl bych špatný šéf, kdybych nebyl hrdý na naše zaměstnan-
ce. Máme skvělý tým kolegů, odborně velice zdatných, spo-
lehlivých a zodpovědných, a to jak v poradenské oblasti, tak 
v oblasti vývoje a distribuce našich online platforem, v našich 
ordinacích i v backoffice. 

Co vás nejvíce trápí při vašem podnikání?
Nepřehledná legislativa, jednoznačně. Ať už se to týká oborů 
našeho podnikání, či samotného fungování naší společnos-
ti, velice bychom ocenili jednoznačnou a logickou legislativu, 
která jasně vymezí mantinely a stanoví požadavky i práva. Bez 
nutnosti judikátů, právních výkladů, neustálých úprav a oprav, 
případně oprav samotných oprav. Méně je někdy více
A využiji příležitosti, abych si taky trochu postěžoval na nedo-
konalou ochranu autorských práv. Zejména v oblastech e-lear-
ningu a poskytování vzdělávacího obsahu se s tím setkáváme 
poměrně často (budu konkrétní – mám na mysli krádež obsa-
hu a know-how) a náš jediný pokus o soudní rozhodnutí dopa-
dl s odřenýma ušima „fifty-fifty“, což nám přijde krajně nefér. 
Když vám ukradnu z auta dvě kola, těžko po mně bude někdo 
chtít, abych vrátil jen jedno... 

Krajská hospodářská komora 
představuje své členy  
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Akce Daruj krev s komorou 
přilákala 61 dárců krve
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
zorganizovala celokrajskou akci Daruj krev s komo-
rou, která přilákala do transfúzních stanic v kraji 
celkem 61 dárců, z nichž 45 přišlo darovat krev úpl-
ně poprvé. 
Na transfúzní stanici chebské nemocnice se 27. dub-
na sešla téměř třicítka dárců.  „Již v minulosti jsem 
chtěla darovat krev, ale dosud nebyl čas ani příleži-
tost. Pozvánka od komory byla správným impulzem 
tento krok učinit,” uvedla Petra Poupová, jednatelka 
společnosti SCH - EKONOM. Poděkování patří i za-
městnancům organizací a firem CHEVAK Cheb a.s., 
NELAN, spol. s r.o., STRATA s.r.o., CZ Gemini s.r.o., 
Hospic Sv. Jiří Cheb, PREFA-BETON Stav spol. s r.o., 
5.ZŠ Cheb a Úřad práce ČR, pobočka Cheb, kteří 
překonali sebe sama a podpořili tak dobrou věc.
Transfúzní oddělení nemocnice v Karlových Varech 
přivítalo 6. května 11 dárců z firem a organizací 
Smart software s.r.o., Amphenol Tuchel Electronics 
GmbH, Sancho Panza s.r.o., Úřad práce ČR, poboč-
ka Karlovy Vary, darovat krev přišli i živnostníci Aleš 
Procházka a Pavel Sokol. „Je to velmi milá akce, kte-
rá byla dobrý impulzem k tomu, abych se odhodlala 
jít darovat krev a při té příležitosti se rovnou zare-
gistrovala i na odběr plazmy,” uvedla Simona Holá, 
z firmy Amphenol Tuchel Electronics GmbH.
Do Dárcovského centra Nemocnice Sokolov přišlo 
21 dárců, zaměstnanců firem Frenzelit s.r.o., HDB 
Trans s.r.o., NELAN, spol. s r.o. a Úřad práce ČR, po-
bočka Sokolov. „V této době nás akce Daruj krev 
mile oslovila, distribuovali jsme ji mezi zaměstnan-
ce a jsem moc hrdý, že účast našich zaměstnanců je 
tak velká,” uvedl Jaroslav Špiler, jednatel společnos-
ti Frenzelit.

Transfúzní stanice velmi uvítaly iniciativu komory. 
„Jsme moc vděční, že komora akci zorganizovala 
a firmy dokázaly namotivovat své zaměstnance. 
Získali jsme tak řadu nových dárců krve, někteří se 
objednali také na darování plazmy,“ zmínila Zuzana 
Fialová, primářka transfúzního oddělení v Sokolově. 
„Rozhodli jsme se uspořádat v této nelehké době 
akci, která podpoří naše nemocnice v kraji. Velice 
děkujeme všem zapojeným firmám a jejich zaměst-
nancům, že do toho šli s námi. Chceme akci určitě 
zopakovat zase v příštím roce,“ dodal Tomáš Linda, 
předseda Krajské hospodářské komory, který se 
svým týmem krev také daroval.
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Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

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

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

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

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.

Krajská hospodářská komora vzdělává 
zaměstnance členských firem 
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
realizuje v rámci výzvy č. 110 Operačního programu 
Zaměstnanost projekt Vzdělávání zaměstnanců člen-
ských firem KHK KK, CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/000
5886. 
Projekt obsahuje širokou nabídku školení z různých 
tematických oblastí – IT kurzy, měkké a manažerské 
dovednosti, účetní ekonomické a právní kurzy, tech-
nické a jiné odborné vzdělávání a jazykové kurzy.
Realizace jednotlivých vzdělávacích kurzů začala již 
v září 2019 a je plánována až do konce roku 2022. Fi-
nancování projektu je zajištěno 100 % dotací z pro-
středků EU, tedy bez spoluúčasti zapojených firem. 
Do současné doby se do projektu zapojilo již 30 vý-
znamných firem z Karlovarského kraje a vzdělávacích 
kurzů se tak zúčastnilo více než 500 osob. „Veške-
ré vzdělávání našich zaměstnanců realizujeme přes 
projekt komory. Školení jsou velmi kvalitní, mohu je 
určitě doporučit,“ uvedl Tomáš Musil, jednatel firmy 
ept connector.

Přestože je realizace projektu v plném proudu, je stá-
le možné se do projektu zapojit a využít tak jedineč-
né příležitosti, jak své zaměstnance efektivně vzdě-
lávat a zároveň tím výrazně ušetřit vlastní finanční 
prostředky. 

KONTAKT: 
web:  www.khkkk.cz 
tel.  354 426 140
email:  info@khkkk.cz 

Školení Kompetentní manažer metodou Horsemanship II. 24.-25.6.2021
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Představujeme mentory programu Rozjeď byznys 

Již 20 let se zabývám problematikou dotačního managementu, 
od předvstupních fondů až po současné programové období. Na 
různých pozicích jsem si mohla vyzkoušet pohled žadatele, kon-
zultanta i realizátora projektů. Mám zkušenosti s řízením meziná-
rodních evropských projektů, v současné době se zabývám pro-
blematikou začleňování cizinců do vzdělávacího systému. 
Mojí soukromou aktivitou je též podpora drobných lokálních ře-
meslníků a umělců. Ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy 
Vary a prodejním portálem Fler pořádám již třetím rokem flerjar-
marky s prodejem ručních výrobků. Sama též vyrábím mýdla z ko-
zího mléka.
Protože sama dlouhá léta podnikám a již jsem řešila nespočet si-
tuací, které podnikání přináší, ráda bych nadále tuto zkušenost 
předávala začínajícím podnikatelům a podnikatelkám. Zároveň 
mohu nabídnout i zkušenosti s dotačním managementem, tudíž 
můj pohled na začínající podnikatele je komplexní. Předávání zku-
šenosti a setkání s novými podnikavými lidmi je pro mě inspirací 
a naplněním. 

Markéta Novotná

Komora pomohla dalšímu 
začínajícímu podnikateli
Michaela Hůlková se rozhodla podnikat v oblasti 
vzdělávání, chce připravovat online kurzy, edukativ-
ní videa a návody na různá témata, jako jsou finanční 
gramotnost, investování a cestování. „Největší moti-
vací k podnikání je moje dcera, jednak ji chci řádně 
zabezpečit, ale i na svém příkladu jí ukazovat, že člo-
věk může v životě dosáhnout úspěchu a přitom dělat 
to, co ho bude bavit. Chci být také časově flexibilní. 
Jako samoživitelka si potřebuji upravit svoji pracovní 
dobu podle potřeb dcery,“ uvedla Michaela Hůlková, 
která úspěšně absolvovala program Rozjeď byznys. 
Mentorka Markéta Novotná jí pomohla vytvořit pod-
nikatelský plán a zařídit vše potřebné pro rozjezd 
podnikání, aby jí usnadnila přechod z domácího pro-
středí, neboť jí skončila mateřská dovolená, do dravé-
ho podnikatelského prostředí. Společně řešily vhodné 
nastavení nabízených produktů, finanční plán, har-
monogram prací, konkurenci, marketingové nástroje 
a mnoho dalších otázek, které vznikaly během jejich 
osobních i telefonických rozhovorů. Mentorka mohla 
odpovědět na mnoho otázek z oblasti podnikání, ne-

boť již 20 let sama podniká, a tudíž má bohaté zku-
šenosti, které touto cestou mohla předat. „My men-
toři můžeme jen popřát mnoho úspěchů v podnikání 
a vnitřně se radovat z každého budoucího úspěchu, 
neboť jsme stáli na počátku zrodu něčeho nového,“ 
dodala Markéta Novotná.
„Program Rozjeď byznys pomáhá tím, že každý začí-
nající podnikatel získá zdarma svého mentora, který 
mu věnuje minimálně 20 hodin svého času a předá 
mu své zkušenosti s podnikáním. Společně vytvoří 
podnikatelský plán a řeší veškeré záležitosti spojené 
se začátkem podnikání,“ informuje manažerka pro-
gramu Lenka Mansfeldová z Krajské hospodářské 
komory Karlovarského kraje. Začínající živnostník 
dostane navíc finanční příspěvek 1000 Kč na zříze-
ní živnostenského listu a začínající firma 5000 Kč na 
založení společnosti. Krajská hospodářská komora 
Karlovarského kraje realizuje program Rozjeď byznys 
za finanční podpory Karlovarského kraje už od roku 
2016 a od té doby pomohla nastartovat podnikání již 
více než 60 podnikatelům.

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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Program kvalifikovaný zaměstnanec
Dlouhodobě pomáháme českým zaměstnavatelům vyřešit nedostatek 
zaměstnanců zajištěním pracovní síly ze zahraničí.

Program kvalifikovaný zaměstnanec přináší zjednodušenou administrativu 
sa zpřehlednění celého procesu nabírání zahraničních pracovníků.

Do Programu kvalifikovaný zaměstnanec se transformují současné migrační 
režimy pro středně a nízko kvalifikované pracovníky s ročními kvótami:

Bělorusko (800 osob)
Černá Hora/Srbsko (2 000 osob)
Filipíny (1 000 osob)
Indie (600 osob)
Kazachstán (300 osob)
Moldavsko (600 osob)
Mongolsko (1 000 osob)
Ukrajina (40 000 osob)

Co pro vás zajistíme?
• pomoc při zpracování podkladů k registraci zaměstnavatele

v Programu kvalifikovaný zaměstnanec
• asistenci při zajištění termínů k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu

vašeho budoucího zaměstnance na zastupitelském úřadě v zahraničí
• pomoc při podání hromadných žádostí v rámci jedné žádosti

(Ukrajina 50 a více, ostatní země 30 a více)
• odborné poradenství při zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
• výběr kvalifikovaných uchazečů o zaměstnaní dle vašich profesních

požadavků na Ukrajině

Co musíte splňovat?
Musíte být firma o minimálním počtu 6 zaměstnanců a svou činnost provozo-
vat alespoň 2 roky. Podmínkou je také přímé zaměstnávání a zveřejnění účet-
ních závěrek.

Získejte i vy chybějící pracovní sílu. Obraťte se na info@khkkk.cz, tel. 354 426 140.

Více informací na www.khkkk.cz
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Nasazovali svůj život pro ostatní
Pomalu nás opouští pandemie covid-19 způsobená ko-
ranavirem, která na své cestě světem zasáhla velmi 
výrazně i Cheb. Náš region byl zasažen téměř nejvíc. 
Museli pomoci i vojáci, aby vydezinfikovali naši ne-
mocnici. Při testování zaměstnanců nemocnice však 
procento nakažených bylo naštěstí skoro mizivé.

Na zvládnutí situace ve zdravotnických zařízeních 
v Chebu se velkou měrou podíleli ihned od začátku 
i studenti 4. A, následně i žáci 3. ročníku všech obo-
rů Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy 
v Chebu. Ministerstvo vyhlásilo pracovní povinnost 
pro plnoleté studenty zdravotnických studijních obo-
rů. Tu pak museli vyhlásit i hejtmani krajů. V Karlovar-
ském kraji se povinnost nevyhlásila, protože dobro-
volníci z řad budoucích profesionálů se bez prodlení 
zapojili do boje proti nákaze. Někteří nastoupili pří-
mo do první linie v koronavirovém centru. Někteří se 
dokonce nakazili, naštěstí se úspěšně vyléčili. Prů-
běh nemoci byl rozdílný. Vše se však v dobré obráti-
lo a všichni se před maturitou mohli vrátit do školy 
a řádně pokračovat v přípravě na zkoušku z dospělos-
ti. Oproti jiným středním školám tato praxe byl křest 
ohněm. Dobrovolníci z řad našich žáků museli zvládat 
obrovskou fyzickou i psychickou zátěž, k tomu ještě 
zodpovědně vypracovávat domácí úkoly. O tom se žá-
kům na jiných školách ani nezdálo. 
Díky úsilí našich studentů chebská nemocnice nápo-
ry zvládala. Všem tedy patří obrovský dík nejen od ve-
dení školy, ale jistě i od občanů, kteří potřebovali po-
moc a jimž se jí dostalo právě proto, že na místě byli 
studenti chebské zdrávky. Vážíme si jejich odborné 
práce i profesionálního nasazení. I k tomu vede své 
žáky naše škola.
 Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy

Příručka pro podnikání 2021 na webu KHK KK
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje informuje podnikatele o možnosti stáhnout si na jejím 
webu aktuální Příručku pro podnikání 2021.
Jedná se o stručného průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.

• dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
• zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
• získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
• jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy a vzor ty-

pické rámcové kupní smlouvy
• připravili jsme pro vás vzor a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji používa-

ný smluvní typ
Ke stažení je příručka ve formátu PDF na webu www.khkkk.cz v sekci Podpora podnikání / Příručky pro podnikatele.

http://www.khkkk.cz
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Žijeme regionem 
a podnikatelé Karlovarského kraje
Slyšeli jste o projektu „Žijeme regionem“? Možná, 
ne, ale určitě jste hrdí na kraj či místo, ve kterém 
podnikáte a pracujete. Projekt Žijeme regionem byl 
odstartován v roce 2018 a je realizován pod zášti-
tou Karlovarské agentury rozvoje podnikání. V červ-
nu 2021 byla spuštěna další vlna komunikační kam-
paně „Karlovarský kraj. Patřím na Západ.“. Západ 
jako symbol kdysi nedosažitelné svobody, západ 
jako geografická poloha, západ jako symbol neko-
nečných možností podnikání.
A jak to chceme dokázat? Nejen pomocí silných am-
basadorských příběhů, ale také představením a se-
známením s příběhy podnikatelskými, které jsou 
umístěny na stránkách www.zijemeregionem.cz. 
Svůj příběh zde můžete představit i Vy. Část tohoto 
webového portálu je věnovaná právě podnikatelům. 
Můžete se zde propojit s partnery za účelem konzul-
tací, získat od nich cenné zkušenosti či využít jejich 
zázemí k vývoji. Naleznete zde informace o aktuál-
ních výzvách, zajímavých školeních nejen v regionu, 
ale i za jeho hranicemi, můžete zde oslovit své bu-
doucí zaměstnance přes sekci „hledáš práci“ apod. 
Užitečná bude také regionální inovační mapa, která 
představí komplexní interaktivní přehled inovač-
ních firem Karlovarského kraje. Naleznete zde také 
informace o Digitálním inovačním hubu a možnos-
tech jeho využití. A co to vlastně DIH je? Digitální 
inovační huby jsou kontaktní místa (tzv. one-stop-
-shops), které pomáhají společnostem stát se kon-
kurenceschopnějšími s ohledem na jejich obchodní/
výrobní procesy, produkty nebo služby využívající 
digitální technologie.

Projekt Žijeme regionem podporuje všechny sku-
piny napříč společností. Snaží se motivovat mladé 
studenty, kteří se dočtou kam na školu, jaká jsou 
stipendia ale hlavně, že po škole je možné se vrá-
tit a své zkušenosti zúročit právě v rodném kraji. Na 
stránkách jsou i tipy na zajímavá místa a akce pro 
rodiny s dětmi, podnikatele i aktivní občany. 
Svými příspěvky, nabídkami práce, tipy na školení 
se můžete i Vy podílet na obsahu. Stačí poslat své 
podněty na zijemeregionem@karp-kv.cz. Budeme 
rádi za každého spokojeného obyvatele regionu, za 
každý motivující podnikatelský příběh a sdílení dob-
rých zpráv z dění v kraji. „Karlovarský kraj. Patřím 
na Západ“.

http://www.zijemeregionem.cz
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Evropské fondy pro podnikatele 
a Europe Direct Karlovy Vary

Rok 2021 je prvním rokem nového sedmiletého pro-
gramového období EU 2021 - 2027, ve kterém je mož-
né čerpat dotace ze strukturálních fondů. Pro toto 
období byly členskými státy vybrány následující pri-
ority:

1 – Inteligentnější Evropa 
2 – Zelenější, bezuhlíková Evropa 
3 – Propojenější Evropa
4 – Sociálnější Evropa
5 – Evropa bližší občanům

Tak jako v předchozích letech i nyní se připravují te-
matické operační programy, kterých po schválení 
Evropskou komisí budou moci využít různé subjek-
ty včetně podnikatelských pro podporu svých roz-
vojových záměrů. Vyhlášení prvních výzev se zatím 
předpokládá na přelomu tohoto a příštího roku. In-
formace o procesu schvalování, předběžné návrhy 
operačních programů a předpokládanou výši finanč-
ních prostředků najdete přehledně na www.dotace-
eu.cz. Pokud se vám nechce pročítat obsáhlé doku-
menty, můžete shlédnout podcasty k jednotlivým 
programů zde. 

Kromě tradičních operačních programů navíc bude 
možné v České republice čerpat Modernizační fond 
vytvořený ve spolupráci s Evropskou investiční ban-
kou. Fond má návaznost na tzv. emisní povolenky a je 
určen pro podporu realizace Evropské Zelené doho-
dy. Najdete ho na stránkách zde https://www.sfzp.
cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/

Pro podporu oživení a odolnosti tuzemské ekonomiky 
po zasažení epidemií Covid-19 byl na evropské úrovni 
vytvořen další finanční zdroj, ze kterého vznikl v ČR 
tzv. Národní plán obnovy. Jeho text a podmínky pro 
využití budou jsou zveřejněny na speciálním webu  
https://www.planobnovycr.cz/ . Tento program bude 
z velké části zaměřen na podporu podnikatelských 
projektů.
Dále v Karlovarském kraji budeme moci žádat 
o podporu v novém Operačním programu Spra-
vedlivá transformace https://www.mzp.cz/cz/
opst_2021_2027 na realizaci projektů podporujících 
přechod od těžby uhlí, resp. zahlazujících následky 
ukončení těžby v našem kraji. 
Doufáme, že všechny uvedené finanční zdroje po-
mohou s oživením ekonomiky Karlovarského kraje 
a s přechodem podnikání směrem k modernějším 
a šetrnějším technologiím. Informace k těmto téma-
tům, ale i další otázky spojené s podnikáním a prací 
v Evropské unii vám poskytne Eurocentrum Karlo-
vy Vary. Jsme také rádi, že od 1. května 2021 začalo 
působit v Karlových Varech středisko Europe Direct 
(ED). Oba subjekty jsou součástí informačních sítí 
poskytujících informace o Evropské unii pro všech-
ny skupiny obyvatel České republiky.  
Při příležitosti zahájení činnosti karlovarské pobočky 
ED budou na jejím webu a facebooku spuštěny zají-
mavé kvízy a soutěže. A na podzim vás pozveme na 
slavnostní otevření střediska Europe Direct v našem 
kraji, kde se s Vámi rádi uvidíme přímo.
 Jana Michková a Markéta Novotná

http://www.dotaceeu.cz
http://www.dotaceeu.cz
https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/podcasty
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/
https://www.planobnovycr.cz/
https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027
https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027
https://karlovyvary.eurocentra.cz/
https://karlovyvary.eurocentra.cz/
https://www.europedirect.cz/
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Karlovarský kraj inovuje 
– zájem o inovační vouchery roste!

I v letošním roce byl vyhlášen dotační titul Program 
rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, 
který podporuje 2 typy voucherů – inovační a krea-
tivní. 

Díky velkému zájmu o Inovační vouchery se za před-
pokladu kvalitně zpracovaných projektů podaří roz-
dělit téměř celou vyhlášenou alokaci (2 000 000 
Kč) z tohoto programu. Nejvíce projektů ze všech 
11 podaných žádostí bylo zaměřeno na inovace v lá-
zeňství, balneologii, tradičních průmyslových obo-
rech a strojírenství. I letos tak před sebou máme 
řadu zajímavých inovativních řešení, která si zaslou-
ží požadovanou podporu. Skvělý nápad, ale nesta-
čí. Podpořené mohou být jen kvalitně zpracované 
projekty, které dosáhnou potřebného počtu bodů 
ve fázi věcného hodnocení žádostí. Kolik projektů 
a v jakém finančním objemu bude nakonec podpo-
řeno, budeme vědět koncem prázdnin, tak aby mohli 
úspěšní žadatelé přistoupit k podpisu smluv a ná-
sledné realizaci s poskytovateli znalostí počátkem 
školního/akademického roku 2021.

Právem můžeme říci, že Karlovarský kraj inovuje. Ve 
srovnání s loňským rokem došlo ke 100% nárůstu 
přijatých žádostí. To je skvělá zpráva. O něco méně 
příjemná je ale pro potenciální žadatele o Kreativ-
ní voucher. Dosavadní způsob financování v rámci 
Programu rozvoje konkurenceschopnosti je nasta-
ven tak, že k vyhlášení výzvy na Kreativní vouchery 
dojde až v případě nevyužití financí v rámci primár-
ně vyhlášené výzvy na Inovační vouchery. V praxi to 
znamená, že pokud na Kreativní vouchery nezbyde 
dostatek prostředků, tento podprogram nebude vy-
hlášen v původně plánovaném harmonogramu (čer-
ven 2021). 

V současné chvílí probíhá řada jednání o navýšení 
stávající alokace tak, aby mohla být výzva na Krea-
tivní vouchery vyhlášená v první polovině září 2021. 
„Koncem letních prázdnin už budeme vědět víc, pro-
to je potřeba sledovat aktuální informace na našich 
webových stránkách, případně na stránkách Karlo-
varského kraje“, uvedl Vlastimil Veselý, ředitel Karlo-
varské agentury rozvoje podnikání p. o. 

V průběhu celé doby je ale možné využívat Galerii 
kreativců umístěnou na stránkách agentury KARP, 
kde jsou představeni kreativci Karlovarského kraje. 
Tato databáze je pravidelně aktualizována na zákla-
dě podnětů od samotných kreativců. 

https://www.karp-kv.cz/regionalni-inovacni-system/kreativni-vouchery/?lang=cs
https://www.karp-kv.cz/regionalni-inovacni-system/galerie-kreativcu/kategorie
https://www.karp-kv.cz/regionalni-inovacni-system/galerie-kreativcu/kategorie
https://www.karp-kv.cz/
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Podpora forem 
flexibilního zaměstnávání (FLEXI)
Hledáte práci na zkrácený úvazek z rodinných, zdra-
votních či jiných důvodů? Je Vám méně než 30 let, 
máte minimální praxi a chcete získat pracovní zku-
šenosti od odborníka přímo ve firmě? Hledáte nové 
zaměstnance? Máte zaměstnance v předdůchodo-
vém věku a hledáte nové?
Úřad práce ČR Vám nabízí pomocnou ruku prostřed-
nictvím komplexního balíčku aktivit v rámci pro-
jektu „Podpora forem flexibilního zaměstnávání“, 
zkráceně „FLEXI“, jehož hlavním cílem je podpořit 
sladění rodinného a pracovního života, mezigene-
rační solidaritu na trhu práce a generační výměnu 
zaměstnanců. 

Pro koho je projekt určen?
Zájemcům a uchazečům o zaměstnání, kteří jsou 
v evidenci Úřadu práce ČR bez ohledu na jejich vzdě-
lání. Primárně se jedná o osoby, kterým úřad věnuje 
zvýšenou péči, protože například pečují o děti do 
10 let věku nebo osobu blízkou, mají určitá omezení 
kvůli svému zdravotnímu stavu nebo jim chybí tolik 
potřebná praxe. FLEXI cílí i na stávající pracovníky 
firem, kteří jsou těsně před důchodem a kvůli vyso-
kému věku mohou práci ztratit.
Úřad práce ČR nabízí pomoc také zaměstnavatelům 
formou finančních příspěvků na mzdy nových i stá-
vajících zaměstnanců v rámci sdíleného pracovního 
místa, o které se dělí dva a více zaměstnanců, a pro-
střednictvím generačního tandemu. V jeho rámci 
zaučuje stávající zaměstnanec firmy v předdůcho-
dovém věku nového pracovníka do 30 let věku, kte-
rému se opakovaně nedaří najít práci a nedostal tak 
šanci vytvořit si pracovní návyky nebo získat potřeb-
nou praxi a byl před nástupem do firmy v evidenci 

ÚP ČR. Třetí možností je příspěvek na zapracování 
poskytovaný v případě přijetí dlouhodobě evidova-
ného uchazeče o zaměstnání. Finanční příspěvky 
Úřad práce ČR poskytuje po dobu 3 až 12 měsíců.

Co nabízí FLEXI klientům?
Kromě individuální péče čeká na klienty celá řada 
dalších aktivit. Dozví se, jak správně napsat životo-
pis a motivační dopis, jak efektivně hledat práci, kde 
všude hledat informace o volných pracovních mís-
tech, jak komunikovat s potenciálními zaměstnava-
teli a jak vystupovat při přijímacím pohovoru, o jaké 
profese mají zaměstnavatelé zájem a jaké jsou šan-
ce na uplatnění v oboru, ve kterém má daný ucha-
zeč či zájemce o zaměstnání dosažené vzdělání. 
V neposlední řadě mohou klienti absolvovat kariéro-
vé poradenství nebo rekvalifikační kurzy a podpořit 
tak svou atraktivitu pro budoucího zaměstnavatele. 
V odůvodněných případech může ÚP ČR účastní-
kům přispět i na cestovní výdaje spojené např. s do-
jížděním na kurzy nebo třeba hlídáním dětí. 

Máte zájem o naše služby nebo 
potřebujete další informace?
V Karlovarském kraji se můžete obrátit na koordiná-
tora projektu Bc. Michaelu Langerovou, tel. 950 125 
472 , michaela.langerova@uradprace.cz. Psát může-
te také na flexi@uradprace.cz. Veškeré informace 
najde na našem webu https://www.uradprace.cz/
web/cz/-/podpora-flexibilniho-zamestnavani.



informace

{16}

OUTPLACEMENT 
Dostali jste výpověď? Uzavřeli jste se zaměstnava-
telem dohodu o ukončení pracovního poměru nebo 
Vám končí pracovní smlouva na dobu určitou? Hle-
dáte nové zaměstnance nebo se chystáte propou-
štět? Potřebujete zvýšit kvalifikaci vašich zaměst-
nanců? 

Úřad práce ČR Vám nabízí pomoc prostřednictvím 
bezplatných outplacementových služeb.

OUTPLACEMENT pomáhá lidem, kteří se ocitli v ob-
tížné životní situaci, jakou je ztráta zaměstnání. 
Umožňuje zaměstnavatelům, aby si proškolili své 
zaměstnance tak, jak potřebují, a tím pádem si je 
ponechali. Propouštěným zaměstnancům pomůže 
přejít rovnou z práce do práce. Tedy zajistit, aby 
v ideálním případě nastoupili rovnou k novému za-
městnavateli, aniž by se dostali do evidence Úřadu 
práce ČR. 

Pro koho je OUPLACEMENT určen
Firmám, které přijmou propouštěné pracovníky do 
práce, poskytne ÚP ČR příspěvek na mzdu nových 
zaměstnanců, a to max. 15 tisíc Kč měsíčně po dobu 
až 9 měsíců. Pokud zaměstnavatel přechází na nový 
podnikatelský program a potřebuje zaměstnance 
proškolit, přispěje mu úřad až 85 % z celkové částky 
určené na výdaje související se změnou nebo zvýše-
ním kvalifikace nových či stávajících zaměstnanců. 
Zároveň plně uhradí mzdové náklady na zaměstnan-
ce po celou dobu jejich účasti na vzdělávání.
Na Úřad práce ČR se mohou obracet též zaměstna-
vatelé, kteří plánují snižování stavu svých zaměst-
nanců. I v těchto případech umí úřad pomoci. Po 
dohodě se zaměstnavatelem zajistí přímo na pra-
covišti mobilní poradenské středisko, kde jeho zá-
stupci poradí odcházejícím zaměstnancům, jak dále 
postupovat, pokud jde o případnou evidenci na ÚP 
ČR. Vytipují pro ně vhodná pracovní místa v regionu 
nebo třeba nasměrují na vhodnou rekvalifikaci.
Využít OUTPLACEMENTU mohou zaměstnanci, kte-
rým hrozí, že přijdou o práci kvůli hromadnému pro-
pouštění, jsou ve výpovědní době nebo zaměstnan-
ci, jimž končí pracovní poměr dohodou či na základě 
pracovní smlouvy na dobu určitou. Jedinou podmín-
kou je, že se zaevidují na Úřadu práce ČR jako zájem-
ci o zaměstnání. Úřad práce ČR jim pomůže najít to 
nejvhodnější řešení. 

Co OUTPLACEMENT nabízí
Kromě individuální péče mohou klienti absolvovat 
celou řadu aktivit. Mimo jiné kariérové poradenství, 
poradenství a školení v oblasti pracovního práva, fi-
nanční gramotnosti nebo proškolení v oblasti měk-
kých dovedností. V neposlední řadě mohou klienti 
absolvovat rekvalifikační kurzy. V odůvodněných 
případech může Úřad práce ČR účastníkům přispět 
i na cestovní výdaje spojené např. s dojížděním na 
kurzy nebo třeba hlídáním dětí. 
OUTPLACEMENT zahrnuje také poradenství určené 
odcházejícím zaměstnancům zaměřené na oblast 
zdravotního a sociálního zabezpečení či komunika-
ci s Úřadem práce ČR. Klienti se dozví, jak efektivně 
hledat novou práci, správně napsat životopis, vystu-
povat při přijímacích pohovorech, komunikovat s po-
tenciálními zaměstnavateli nebo kde všude hledat 
informace o volných pracovních místech. Tedy jak 
se orientovat při hledání práce v různých zdrojích 
jako jsou noviny, internet, osobní kontakty, nebo da-
tabáze ÚP ČR. Další pomocí je odborná příprava na 
jiné povolání, odborná školení či rekvalifikace.

Výsledky projektu
Od počátku realizace projektu OUTPLACEMENT, tj. 
od 6.1.2020, v Karlovarském kraji využilo možnost 
spolupráce 280 osob. Dosud tito účastníci projektu 
absolvovali v součtu 1 129 individuálních schůzek, 
rekvalifikační kurzy úspěšně ukončilo 9 účastníků. 
Finančně bylo podpořeno 72 nových pracovních 
míst, dalších 77 osob bylo umístěno na nedotovaná 
místa. 

Máte zájem o naše služby nebo 
potřebujete další informace?
V Karlovarském kraji se můžete obrátit na koordiná-
tora projektu Mgr. Anežku Pospíšilovou, tel. 950 125 
526, anezka.pospisilova@uradprace.cz. 
Psát můžete také na outplacement@uradprace.cz. 
Veškeré informace najde na našem webu https://
www.uradprace.cz/web/cz/-/outplacement.

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/outplacement
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/outplacement
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Nový energetický zdroj pro Synthomer

V úterý 15. června proběhl slavnostní podpis smlouvy 
o výstavbě nového energetického zdroje pro sokolov-
skou chemičku Synthomer. Jedná se o historický mil-
ník a jednu z největších investičních akcí firmy, jejíž 
historie se začala psát v roce 1917. Slavnostního aktu 
se zúčastnili zástupci investora – společnosti Syn-
thomer a.s., Senátu ČR, Karlovarského kraje, města 
Sokolova i dodavatelské společnosti. 
Ing. Milan Brejchal, výkonný ředitel Synthomer a.s., 
uvedl: „Ve čtvrtek 29. dubna 2021 schválilo předsta-
venstvo globální skupiny Synthomer investici do to-
hoto transformačního projektu ve výši 4,4 miliónu 
liber (136  miliónů Kč). Dnes 15.června 2021 jsme s do-
davatelskou firmou CHP Trading podepsali smlouvu 
o výstavbě nové Energetiky, která je dobrou zprávou 
pro budoucnost našeho závodu. 
Cílem tohoto projektu je náhrada původního uhelné-
ho zdroje novým plynovým. Díky novému plynovému 
zdroji dojde ke snížení emisí CO2 o třetinu, významně 
klesnou emise dalších škodlivin a odběr vody z řeky 
Ohře. To je další zásadní přínos firmy Synthomer ke 

zlepšování životního prostředí v Sokolově. Předpoklá-
dáme, že přínosy provozu nových plynových kotlů se 
projeví již v  listopadu tohoto roku.“ 
Původní uhelný zdroj byl v sokolovské chemičce vy-
budován ve stejném roce (1917), kdy se začala psát 
historie firmy v Sokolově. V prvních letech si chemič-
ka dokonce těžila uhlí sama. Samozřejmě, i stávající 
zdroj prošel několika etapami úprav a různých modi-
fikací, ať již dle potřeb vlastního areálu, tak úpravy 
legislativními, jelikož ochrana životního prostřední 
nabývala na důležitosti. 
A Ing. Brejchal doplňuje: „Současný zdroj slouží také 
jako záložní zdroj tepla pro Sokolov, což, bohužel, 
s novým zdrojem bude ukončeno a velmi nás to mrzí.“
Nový plynový zdroj má následující parametry: max. 
množství vyrobené páry => 30 t/h, max. tlaková úro-
veň: 2,4 MPa.
Výstavba byla zahájena ihned po obdržení stavební-
ho povolení, které firma Synthomer obržela 8. červ-
na a společnost předpokládá nájezd nové ekologické 
technologie ještě v tomto roce.
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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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khkkk.cz
spokojenypodnikatel.cz

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

Datová schránka: d72acea

IČO: 48365513
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