
PARTNEŘI KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARLOVARSKÉHO KRAJE:

Aussehen und Einsatz

ept hat seinen Hauptsitz in Peiting, den Ursprung in Buching und mehrere
Niederlassungen im Ausland. Für alle wird die ept-Bildmarke verwendet und 
es gelten die gleichen Richtlinien bezüglich des Corporate Design.

4.1 ept connector s.r.o.

Das Werk in Tschechien ist eine eigenständige Firma, die sich aber in
Gestaltung und Auftritt stark an der ept GmbH & Co. KG orientiert.

ept connector s.r.o. ist mit einem eigenen Firmenzeichen ausgestattet, 
das anstelle des ept-Schriftzuges mit den drei Punkten eingesetzt wird. 
Es besteht aus dem ept-Logo und dem Zusatz connector s.r.o. Die 
sonstigen CD-Richtlinien bezüglich Farbe, Schrift und Platzierung sind 
davon nicht betroffen.

Achtung! Beachten Sie bitte bei der sw-Umsetzung, dass der Zusatz 
connector s.r.o. in 100 % Schwarz umgesetzt wird.

Hinweis:

andere Varianten und Firmenzusätze, die nicht durch ept 
freigeben wurden, sind nicht erlaubt.

PB-CI-01
Seite 11 von 

CORPORATE DESIGN MANUAL
4. Die Logovarianten

 
 
PARTNER VAŠEHO ROZVOJE! 

Připravili jsme pro podnikatele a širokou 
veřejnost několik zajímavých akcí a 
seminářů 2016/2017 

1.11.2016 Procesní řízení (Karlovy vary) 

Seminář se komplexně věnuje lidské i technické stránce implementace procesního řízení a nejmodernějším 
manažerským technikám, které musejí firmy zavést, chtějí-li dosáhnout špičkové konkurenceschopnosti. 
Přiblížení transformace firmy z funkční na procesně řízenou a zasazení procesního přístupu do kontextu řízení 
organizací.   
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušeností vzdělávání v oblasti auditu informačních systémů, 
controllingu, projektového řízení, procesního řízení 
Datum a místo konání: 1. 11.2016, Karlovy Vary 
Cena: Pro členy KHK KK: 2200 Kč bez DPH (2662 Kč vč. DPH), ostatní: 2600 Kč bez DPH (3146 Kč vč. DPH) 

8.11.2016 Krajská exportní konference (Cheb) 

Na konferenci vystoupí zástupci HK ČR, KHK KK, Ministerstva zahraničních věcí ČR, bank, pojišťovacích 
společností, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a dalších významných aktérů v podpoře exportu. Prominentní 
řečníci budou komentovat jednotlivé fáze exportu a nabídnou jak novinky z oblasti exportu zkušeným 
exportérům, tak rady začínajícím exportérům, jak maximálně využít existující možnosti podpory exportu. 
Datum a místo konání: 8.11.2016, Cheb, účast je zdarma. 

9.11.2016 Ekonomické a finanční minimum (Cheb) 

Cílem semináře je seznámit Vás se základy controllingu a jeho nástroji, pochopení principů ekonomického 
fungování organizace na příkladech z praxe, procvičit se v ekonomických úvahách a jednoduchých analýzách, 
celý seminář tak poskytne podporu při plnění finančních cílů. 
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušeností vzdělávání v oblasti auditu informačních systémů, 
controllingu, projektového řízení, procesního řízení 
Datum a místo konání: 9. 11.2016, Cheb 
Cena: Pro členy KHK KK: 1900 Kč bez DPH (2299 Kč vč. DPH), ostatní: 2300 Kč bez DPH (2783 Kč vč. DPH) 

23.11.2016 Základy koučování v managementu (Cheb) 

Manažer není kouč, ale naučit se dobře koučovat výrazně posiluje jeho schopnosti řešit složité situace, rozvíjet 
pod sebou samostatné a schopné lidi a využívat jejich potenciál. Přijďte si to zažít na vlastní kůži. Ukážeme 
Vám, jak lze efektivně kombinovat řízení a koučování v manažerské práci, potenciál koučování pro rozvoj 
efektivity a výkonnosti firem a jejích lidí. 
Lektor: Ing. Miroslav Spousta, konzultant, lektor a kouč s 17 letou praxí v manažerském poradenství a 
vzdělávání a 9 letou praxí v koučování. 
Datum a místo konání: 23. 11.2016, Cheb 
Cena: Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH (1694,- Kč vč. DPH), ostatní: 1700,- Kč bez DPH (2057,- Kč vč. DPH) 

8.12.2016 Úspěšná prezentace (Sokolov) 

Přijďte se naučit přesvědčivě zvládnout připravený i improvizovaný mluvený projev, zlepšit si dovednost 
zaujmout a upoutat pozornost, identifikovat a posílit své silné stránky v rétorice a minimalizovat slabé stránky. 
Rozkrýt pravidla a zásady efektivní prezentace při zvládání náročných situací. Naučit se vědomě a efektivně 
pracovat se skupinou posluchačů. Skrze lepší poznání sebe sama posílíte potřebné dovednosti vedoucího k 
profesionální prezentaci. 
Lektor: Mgr. Petra Strnadová, nezávislá trenérka, konzultantka, koučka a facilitátorka 
Datum a místo konání: 8.12.2016, Sokolov 
Cena: Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH (1694,- Kč vč. DPH), ostatní: 1700,- Kč bez DPH (2057,- Kč vč. DPH) 
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PARTNER 
VAŠEHO ROZVOJE!
Rádi byste se vzdělávali nebo poskytli další odborné vzdělání či osobností rozvoj svým zaměstnancům?
KHK KK nabízí jedinečnou možnost vzdělávání pro zaměstnance vašich firem, a to jak v oblasti počítačových 
kurzů, komunikačních či řídících manažerských dovedností, ale také v oblasti právnické, ekonomické či účet-
nictví. 
Znalosti ze školení tak můžete uplatnit nejen v pracovním, ale také soukromém životě.
Účast na školení je hrazeno dotací EU, a tedy ZCELA ZDARMA! Využijte tedy této jedinečné možnosti a oslovte 
nás.

V průběhu září a října 2021 plánujeme realizaci těchto kurzů: 

6.9.2021 - 7.9.2021  Komunikace s mladšími generacemi (X, Y, Z)

13.9.2021 - 14.9.2021 Štíhlá výroba (konkrétní systémy)

15.9.2021 - 16.9.2021 MS Office Excel pro mírně pokročilé

22.9.2021 - 23.9.2021 Konfliktní situace

22.9.2021 - 23.9.2021 MS Office Excel pokročilí

6.10.2021 - 7.10.2021  MS Office Excel pro pokročilé

8.10.2021   MS Outlook

11.10.2021 - 12.10.2021 Vnitrofiremní komunikace

14.10.2021 - 15.10.2021 Kompetentní manažer metodou Horsemanship

20.10.2021   Právní minimum

21.10.2021   Odpovědnost členů statutárního orgánu

Kontaktní osoba:
Ing. Kateřina Danková
tel.: 775 188 873, e-mail: dankova@khkkk.cz

kalendář akcí
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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.

https://www.khkkk.cz/vzdelavani-a-akce/kalendar-akci/
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Firma Jazyková škola «Ahoj!Student» se zabývá výukou češtiny 
pro cizince a výukou ruštiny pro česky mluvící zájemce.

Jednatelky společnosti, paní Ing. Ekateriny Zverevy, jsme se ze-
ptali:

Jak jste se dostal/a k podnikání?
Dobrý den!) Já jsem přijela do Prahy z Moskvy v roce 2014, 
vystudovala jsem roční kurz češtiny na Vysoké škole ekono-
mické, absolvovala jsem magisterský program na Vysoké škole 
obchodní v Praze, pak jsem otevřela svou jazykovou školu na 
Žižkově a od té doby učím češtinu ruskojazyčné cizince, kteří 
stejně jako já přijeli do České republiky ze zemí bývalého Sovět-
ského svazu studovat, žít a pracovat.
Myšlenka uskutečnit svůj dávný sen a otevřít jazykovou školu 
se zrodila, když jsem psala diplomovou práci na Vysoké škola 
obchodní v Praze. Byznysplán budoucí jazykové školy mi po-
mohla napsat vedoucí mé diplomové práce. Když jsem obha-
jovala svou diplomovou práci, v mojí jazykové škole se již učili 
cizinci.
Jaké jsou Vaše podnikatelské plány do budoucna?
Před pandemii jsem měla učebnu v Praze na Žižkově. Pak skoro 
rok jsme pracovali online. Na podzim bych chtěla znovu otevřít 
učebnu v Praze a v nějakém dalším městě, třeba v Plzni – tam, 
kde jsou firmy které zaměstnávají rusky mluvící cizince a kde je 
potřeba ve výuce češtiny pro cizince.
Na co jste při svém podnikání opravdu hrdí?
Většina studentů, kteří studují jazyk v mé jazykové škole s leg-
račním názvem „Ahoj!Student“, přijela ze zemí bývalého Sovět-
ského svazu – Ukrajiny, Ruska a Kazachstánu. Ti, kdo přijíždějí 
ze zemí bývalého Sovětského svazu, pracují v Praze v různých 
oblastech: jako manažeři – například v marketingu; advokáti, 
zaměstnanci bank, novináři, překladatelé, středoškolští odbor-
níci; mnozí pracují na smlouvu v mezinárodních společnostech, 
někdo pracuje v cestovním ruchu, v obchodech, salónech krá-
sy, ve stavebnictví. Většina mých studentů, kteří přijedou ze 
zemí bývalého Sovětského svazu, mají skutečně velmi silnou 
touhu se integrovat do české společnosti, asimilovat, proto se 
svědomitě učí český jazyk, mají velmi silnou motivaci.
Do školy chodí i věkově starší studenti (starší 60 let), tato kate-
gorie posluchačů žije v České republice více jak 10 let, již dávno 
mají povolení k trvalému pobytu nebo české občanství, avšak 
mají problémy s češtinou, jejich znalost je prakticky nulová. Dů-
vodem je to, že člověk nepotřebuje práci (protože je v důcho-
du) a komunikuje jen v ruskojazyčné komunitě, se svými přáteli 
a známými. „Na začátku každého ročníku říkám studentům: ne-
bojte se mluvit v českém prostředí. Naše škola, naši učitelé jsou 
zde pro to, abyste se naučili mluvit v každodenních situacích 

– v bance, na poliklinice, v obchodě, na policii. Když vyjdete ze 
třídy, jděte a nebojte se mluvit“.
„Znalost českého jazyka, byť jen na základní úrovni, je nezbyt-
nou podmínkou pro pohodlný život v České republice. Ani jednu 
záležitost nelze vyřešit bez znalosti českého jazyka – nebo si 
budete s sebou muset všude brát tlumočníka. Pro cizince je to 
těžké. Víte, jakou frázi vnímá cizinec nejcitlivěji? “Nerozumím 
Vám”. Protože znamená, že druhá strana jako by nechtěla po-
rozumět, jako by se bránila dialogu. Ale když vycházím ze své 
vlastní praxe, mohu říci: pokud se obě strany chtějí domluvit, 
vždy se to podaří. V rozhovoru je důležité, aby cizinec nemlčel 
a druhá strana se ho snažila pochopit. A pokud mám zájem na 
výsledku dialogu, vždy mi porozumí. Právě proto jsem otevřela 
tuto školu – abych podpořila mezikulturní komunikaci, porozu-
mění mezi ruskojazyčnými a českojazyčnými občany v České 
republice. Vždyť porozumění bude nakonec užitečné pro obě 
strany“.
Co vás nejvíce trápí při vašem podnikání?
Podmínky pro podnikaní v České republice jsou opravdu vyni-
kající. Trápí jen to, že kvůli pandemii jsem musela skoro na rok 
uzavřít svou učebnu v Praze, ale pevně doufám, že se mi po-
dařit nejen ji otevřít znovu, ale i expandovat do dalších měst 
v České republice – tam, kde je potřeba ve výuce češtiny pro 
cizince a ve výuce ruštiny pro česky mluvící zájemce.
Podporujete aktivně kulturně-společenský život v regionu?
Do Karlových Varů jsem přestěhovala z Prahy v srpnu 2020. 
Ráda bych tady otevřela malou pobočku své školy se záměrem 
na výuku češtiny pro cizince a na výuku ruštiny pro česky mlu-
vící zájemce z Karlovarského regionu.

Ještě pár vět o mém podnikání najdete na webu Mladý podni-
katel.

Krajská hospodářská komora 
představuje své členy  

https://mladypodnikatel.cz/cizinka-ze-sibire-otevrela-skolu-ceskeho-jazyka-v-praze-a-uci-ruskojazycne-cizince-mluvit-cesky-v-kazdodennim-zivote-t36532
https://mladypodnikatel.cz/cizinka-ze-sibire-otevrela-skolu-ceskeho-jazyka-v-praze-a-uci-ruskojazycne-cizince-mluvit-cesky-v-kazdodennim-zivote-t36532
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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 

 

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.

Komora pomohla k otevření 
nové kavárny v Jáchymově 
Jana Kijovská ztratila v době koronavirové epidemie 
zaměstnání a tak se rozhodla, že začne sama pod-
nikat. „Už delší dobu jsem uvažovala o otevření ka-
várny v horní části Jáchymova, protože vím, že tam 
takový podnik chybí,“ uvedla Jana Kijovská na první 
schůzce s mentorkou programu Rozjeď byznys Ja-
nou Michkovou. Má silnou podporu rodiny i majitele 
historického objektu, kde kavárna vzniká, který tuto 
myšlenku podporuje i finančně. 
„Při přípravě podnikatelského plánu jsme vycházely 
z podrobné analýzy konkurence a průzkumu trhu,“ 
sdělila mentorka. Kavárna je umístěna na velmi 
dobrém místě a částečnou podporu získala i z kam-
paně na crowdfundingovém serveru Hithit.cz. Nej-
větší obavy měla začínající podnikatelka z finanč-
ního plánu, ale společně s mentorkou na osobních 
schůzkách probraly všechny potřebné výdaje včet-
ně rezerv a veškerého vybavení a modelovaly před-

pokládané příjmy ve více variantách. Baristický kurz 
paní Kijovská absolvovala díky rekvalifikačnímu kur-
zu úřadu práce, kde dále zažádala i o příspěvek na 
část vybavení.
Postupně si mentorka a klientka přes email vyměnily 
několik verzí byznys plánu, než byl finálně vyladěný 
a obsahoval všechny potřebné informace. V součas-
né době se dokončují nutné stavební úpravy a brzy 
bude nová kavárna Café 1516 v Jáchymově otevřena. 
„Program Rozjeď byznys nabízí začínajícím podnika-
telům 20 hodin poradenství mentora zdarma, zpra-
covaný podnikatelský plán pro své vlastní účely, 
banku či soukromého investora, asistenci při zalo-
žení živnosti nebo obchodní společnosti a příspěvek 
1000 Kč na zřízení živnostenského listu nebo 5000 
Kč na založení obchodní společnosti,“ shrnula pod-
poru začínajícím podnikatelům Lenka Mansfeldová, 
manažerka programu Rozjeď byznys.
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Obchodní a průmyslová komora Chemnitz, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, 
SSBC a Tenisový klub Küchwald Vás srdečně zvou na 

NĚMECKO - ČESKÝ TENISOVÝ 
BUSINESS OPEN TURNAJ ČTYŘHER 
 (MIX MOŽNÝ)

 pozvánka:

Termín:
11. 9. 2021, od 9:00 hodin

Místo:
Tenisový klub CTC Küchwald, Chemnitz.

Podmínky účasti:
STARTOVNÉ STANDARD 30,00 EUR
1 hrací pár včetně celodenního občerstvení, 
nápojů a hracích kurtů, bez možnosti rezentace.
STARTOVNÉ PREMIUM 70,00 EUR
1 hrací pár včetně celodenního občerstvení, 
nápojů a hracích kurtů s možností prezentace 
formou bannerů, letáků, umožněno bude 
promítání videoprezentace po dobu celého 
turnaje, zveřejnění loga firmy na turnajových 
pozvánkách a letácích, turnajových diplomech 
a pohárech, webu IHK a ve zprávách pro
sdělovací prostředky na české i německé 
straně.

Kontaktní osoba:
Michaela Holá
Email: michaela.hola@chemnitz.ihk.de

Program: 
9:00
Úvodní pozdrav, společná snídaně, 
krátká prezentace firem, rozlosování

10:00 
Zahájení herní části turnaje

17:30 
Vyhlášení vítězů, 
jídlo, posezení a rozhovory... ☺

PŘIHL ÁŠKA 
ONLINE ZDE

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.

Deutsch - Tschechisches
Business Tennisturnier 

Doppelspiel - Mix - Amateur
11.09.2021, 9:00 - 17:30 Uhr 

Tennisclub Küchwald (CTC),
Sechserweg 15, 09113 Chemnitz

Anmeldung/ přihlášení:
www.chemnitz.ihk24.de/business-tennis

PartnerPartner

Kontakt: Michaela Holá 
Referentin Netzwerk Tschechien
Email: michaela.hola@chemnitz.ihk.de

Hauptagentur JanLuderer

Deutsch - Tschechisches
Business Tennisturnier 

Doppelspiel - Mix - Amateur
11.09.2021, 9:00 - 17:30 Uhr 

Tennisclub Küchwald (CTC),
Sechserweg 15, 09113 Chemnitz

Anmeldung/ přihlášení:
www.chemnitz.ihk24.de/business-tennis

PartnerPartner

Kontakt: Michaela Holá 
Referentin Netzwerk Tschechien
Email: michaela.hola@chemnitz.ihk.de

Hauptagentur JanLuderer

Obchodní a průmyslová komora Chemnitz, Krajská hospodářská 
komora Karlovarského kraje, SSBC a Tenisový klub Küchwald

Vás srdečně zvou na

NĚMECKO - ČESKÝ
TENISOVÝ BUSINESS OPEN 

TURNAJ ČTYŘHER (MIX MOŽNÝ)

Dne 11.09.2021 od 9 hodin v tenisovém  
klubu CTC Küchwald, Chemnitz.

Navažte ve sportovní atmosféře nové obchodní  
kontakty, prezentujte Vaši firmu a vyhrajte

IHK BUSINESS POHÁR

STARTOVNÉ STANDARD 30,00 EUR
1 hrací pár včetně celodenního občerstvení, nápojů a hracích 

kurtů, bez možnosti prezentace.

STARTOVNÉ PREMIUM 70,00 EUR
1 hrací pár včetně celodenního občerstvení, nápojů a hracích 

kurtů s možností prezentace formou bannerů, letáků, umožněno 
bude promítání videoprezentace po dobu celého turnaje, 

zveřejnění loga firmy na turnajových pozvánkách a letácích, 
turnajových diplomech a pohárech, webu IHK a ve zprávách pro 

sdělovací prostředky na české i německé straně.

PROGRAM

09:00    Úvodní pozdrav, společná snídaně,
  krátká prezentace firem, rozlosování
10:00   Zahájení herní části turnaje
17:30  Vyhlášení vítězů, jídlo, posezení a rozhovory...

Spielen Sie mit!
Impressionen des IHK-CUPs 2020
Ohlédnutí do roku 2020

Industrie- und Handelskammer Chemnitz, Bezirks Handels-
kammer Karlsbad, SSBC und Tennisclub Küchwald e.V.

laden Sie herzlich ein zum

DEUTSCH - TSCHECHISCHEN
BUSINESS OPEN TENNISTURNIER  
im DOPPELSPIEL (MIX MÖGLICH)

 

am 11.09.2021 um 9 Uhr  
im CTC Küchwald, Chemnitz.

Knüpfen Sie internationale Geschäftskontakte in sportlicher At-
mosphäre, präsentieren Sie Ihre Firma und gewinnen Sie den

IHK BUSINESS POKAL

STARTGELD STANDARD 30,00 EUR
1 Doppelpaar inkl. Buffet während des ganzen Tages,  

Getränke. Ohne Firmenpräsentation.

STARTGELD PREMIUM 70,00 EUR
1 Doppelpaar inkl. Buffet während des ganzen Tages, 
Getränke. Präsentation Ihrer Firma (Aufsteller, Flyers), 
Videopräsentation Ihrer Firma während des Turniers,
Veröffentlichung Ihrer Firmenlogos auf Turnierflyer,  

auf Urkunden, auf Pokal und in den öffentlichen
Medien.

PROGRAMM

09:00 Uhr Begrüßung, gemeinsames Frühstück, 
  Kurzvorstellung der Firmen, Spielauslosung
10:00 Uhr Eröffnung der Spiele
17:30 Uhr Siegerehrung, gemeinsames  
  Essen, individuelle Gespräche... 

Hrajte s námi!

http://www.chemnitz.ihk24.de/business-tennis
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Az7MeUKczDkt_eAyeIg46kKWmWYj3jP8yGvvu3V6LgmAxw/viewform
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Komora podporuje technické vzdělávání 
na základních školách
Krajské kolo FIRST LEGO League 
I přesto, že byly většinu školního roku školy uza-
vřené, uskutečnilo se v letošním roce v termínu od 
14.5.2021 do 29.5.2021 krajské kolo soutěže FIRST 
LEGO League, ze kterého postoupilo 7 týmů z Kar-
lovarského kraje do celorepublikové soutěže. Ze 17 
týmů z celé České republiky se povedlo Základní 
škole jazyků Karlovy Vary a Prvnímu českému gym-
náziu Karlovy Vary obsadit 2. a 3. místo a postoupit 
do celoevropského kola v Řecku. Hlavním cílem sou-
těže FIRST LEGO League je zpřístupnit a zatraktiv-
nit dětem svět vědy a techniky, umožnit jim prožít 
radost z programování, poznání a řešení problémů.
V rámci evropského klání zaujal porotu projekt RE-
TRO GAMES www.retro-gamez.eu, který získal 1. 
místo v kategorii Core Values v konkurenci 200 
týmů. Projekt navrhla skupina 6 studentů z Prvního 
českého gymnázia v Karlových Varech. Ve spoluprá-
ci s Magistrátem Karlovy Vary skupina žáků napro-
gramovala a úspěšně také zrealizovala a instalovala 
retro sportoviště v parcích města Karlovy Vary, kte-
rá se zaměřují na venkovní retro hry jako jsou ská-
kání panáka, kuličky, skákání gumy, provázky nebo 
céčka. Tyto hry si mohou návštěvníci zahrát na 
různých místech Karlových Varů a prostřednictvím 
mobilní aplikace se seznámit s pravidly hry. Herní 
pomůcky jako jsou kuličky nebo céčka poskytuje 
návštěvníkům Karových Varů zdarma Infocentrum 
města Karlovy Vary.
Určitě si říkáte. Lego? Stavění z kostiček? Co to má 
společného s pohybem venku, hraním čáry nebo ku-
liček. A to je na této mezinárodní soutěži s více než 
dvacetiletou tradicí právě to úžasné. Spojuje totiž 
vše, co současná doba od studentů požaduje. Glo-

bální výzvy a problémy, vědecký výzkum konstrukce 
a programování robotů, týmovou spolupráci a ko-
munikaci, řešení problémů. To vše je FIRST LEGO 
League.
Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje 
se před třemi roky podařilo přinést tuto soutěž do 
našeho kraje a v průběhu tří let zapojit více než 120 
dětí do této celosvětové komunity a poskytnout 
nejlepším možnost poměření sil s týmy z jiných ev-
ropských zemí. 
Akce byla podpořena z projektu Implementace Kraj-
ského akční plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.
02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823.

Polytechnický kemp pro žáky ZŠ 
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
zorganizovala v Perninku v termínu 5. až 9. červen-
ce 2021 polytechnický kemp pro žáky základních 
škol. Kempu se zúčastnilo 27 žáků z 6. až 9. tříd z 
šesti základních škol z Karlovarského kraje, které 
podporují technické dovednosti u svých žáků. V 
průběhu kempu si žáci zdokonalili své programovací 
a konstrukční dovednosti, vyměnili si své zkušenosti 
z polytechnických kroužků a zažili spoustu zábavy.
Akce byla podpořena z projektu Implementace Kraj-
ského akční plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.
02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823.
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Přemýšlel jsi někdy o své budoucí profesi? Víš, jaké životní náklady tě jednou čekají a kolik vlastně život stojí? 
Pak mrkni na www.mujzivotposkole.cz. Tato aplikace ti s tím pomůže. 

Aplikace získala Národní cenu kariérového poradenství v roce 2020 a je pro všechny k využití zdarma.

Přemýšlel jsi někdy o své budoucí profesi? Víš, jaké životní náklady tě jednou čekají a kolik vlastně život stojí? 
Pak mrkni na www.mujzivotposkole.cz. Tato aplikace ti s tím pomůže. 

Aplikace získala Národní cenu kariérového poradenství v roce 2020 a je pro všechny k využití zdarma.

Přemýšlel jsi někdy o své budoucí profesi? 
Víš, jaké životní náklady tě jednou čekají a kolik vlastně život stojí?

Pak mrkni na 

www.mujzivotposkole.cz.

Tato aplikace ti s tím pomůže.
Aplikace získala Národní cenu kariérového poradenství v roce 2020 

a je provšechny k využití zdarma.
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KDO MŮŽE PROVÁDĚT KONTROLU?
Kontrolu v oblasti zaměstnanosti provádí u zaměstnavatelů inspektoři z inspektorátu práce (SÚIP), Celní úřad je oprávněn provádět
kontrolu nelegálního zaměstnávání. 
Právo realizovat kontrolu společně se SÚIP mají i další kontrolní orgány, jako je Česká obchodní inspekce (ČOI), Policie ČR a Celní
úřad.

FÉROVÁ KONTROLA
PRÁCE

Návod od Hospodářské komory ČR jak mít 
 kontroly pod kontrolou

BOZP PLATÍ PRO VŠECHNY
Kontrolní orgán a všechny osoby, které se kontroly účastní, musí dodržovat bezpečnostní předpisy a nemohou se zcela volně
pohybovat v provozu, aniž by byly z Vaší strany poučeny o tom, co je pro jejich pohyb bezpečné. 
Upozorněte je na rizika pohybu v areálu před zahájením úkonů kontroly ve firmě.

KAŽDÝ SE VŽDY MUSÍ PROKÁZAT
Kontrolní orgán se musí při příchodu do podniku prokázat služebním průkazem nebo pověřením k provedení kontroly. Je-li více
orgánů, které společně provádí kontrolu, musí mít pověření každý z nich. Kontrolní orgán může komunikovat s kýmkoli ve firmě.
Kontrolní orgán musí informovat o zahájení kontroly statutární orgán firmy, resp. majitele, ředitele.
Informujte zaměstnance, především ostrahu a pracovníky na vrátnici, že nemusí kontrolní orgány a osoby, které je doprovázejí,
okamžitě pustit do provozu, ale že nejdříve musí informovat odpovědné osoby kontrolované firmy.

PŘÍTOMNOST KAŽDÉ DALŠÍ OSOBY MUSÍ MÍT DŮVOD
Přítomnost jakékoli další osoby na straně kontrolního orgánu je výjimečná a musí být odůvodněná (třeba tlumočník, aby
inspektor mohl komunikovat s cizinci). Tato další osoba ale musí mít pověření ke kontrole a má povinnost dodržovat všechna
pravidla stejně jako kontrolní orgán. 
Ministryně, poradce nebo novináři nejsou osobami nezbytnými k provedení kontroly. Pokud nedisponují pověřením k provedení
kontroly, vstup do firmy jim můžete odepřít, a to v krajním případě i přivoláním Policie ČR.

MĚJTE V ZÁLOZE PRÁVNÍKA
Při pochybnostech o průběhu kontroly přivolejte svého firemního právníka nebo advokáta, se kterým spolupracujete. 
I on se kontroly může účastnit jako Váš zástupce.
Doporučujeme, aby se kontroly i na Vaší straně účastnilo více osob, a to jako svědci. Doporučujeme také pořizovat vlastní
audiovizuální záznam kontroly.

Právní experti upozorňují, že ministryně práce a její poradce v rámci kampaně Férová práce patrně
porušují zákony. Jak se zaměstnavatelé zneužití inspekce k předvolební kampani a
nestandardnímu průběhu kontroly mohou bránit? Trvejte na Férové kontrole práce!

POŘIĎTE SI ZÁZNAM, ALE NESDÍLEJTE
Kontrolní orgán má sice právo pořizovat zvukové a obrazové záznamy, ale může je použít jen pro účely kontroly. Nemůže je tedy šířit
 v médiích nebo na sociálních sítích. Pořiďte si také zvukový nebo obrazový záznam, ale předem vždy informujte kontrolujícího
 (Vaše pořizování záznamu nepodléhá souhlasu kontrolního orgánu). 
Zvukové a jiné záznamy smíte používat jen pro účely kontroly a případného šetření o průběhu kontroly, stejně jako samotný
kontrolující.
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úřad.
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Kontrolní orgán a všechny osoby, které se kontroly účastní, musí dodržovat bezpečnostní předpisy a nemohou se zcela volně
pohybovat v provozu, aniž by byly z Vaší strany poučeny o tom, co je pro jejich pohyb bezpečné. 
Upozorněte je na rizika pohybu v areálu před zahájením úkonů kontroly ve firmě.

KAŽDÝ SE VŽDY MUSÍ PROKÁZAT
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orgánů, které společně provádí kontrolu, musí mít pověření každý z nich. Kontrolní orgán může komunikovat s kýmkoli ve firmě.
Kontrolní orgán musí informovat o zahájení kontroly statutární orgán firmy, resp. majitele, ředitele.
Informujte zaměstnance, především ostrahu a pracovníky na vrátnici, že nemusí kontrolní orgány a osoby, které je doprovázejí,
okamžitě pustit do provozu, ale že nejdříve musí informovat odpovědné osoby kontrolované firmy.

PŘÍTOMNOST KAŽDÉ DALŠÍ OSOBY MUSÍ MÍT DŮVOD
Přítomnost jakékoli další osoby na straně kontrolního orgánu je výjimečná a musí být odůvodněná (třeba tlumočník, aby
inspektor mohl komunikovat s cizinci). Tato další osoba ale musí mít pověření ke kontrole a má povinnost dodržovat všechna
pravidla stejně jako kontrolní orgán. 
Ministryně, poradce nebo novináři nejsou osobami nezbytnými k provedení kontroly. Pokud nedisponují pověřením k provedení
kontroly, vstup do firmy jim můžete odepřít, a to v krajním případě i přivoláním Policie ČR.

MĚJTE V ZÁLOZE PRÁVNÍKA
Při pochybnostech o průběhu kontroly přivolejte svého firemního právníka nebo advokáta, se kterým spolupracujete. 
I on se kontroly může účastnit jako Váš zástupce.
Doporučujeme, aby se kontroly i na Vaší straně účastnilo více osob, a to jako svědci. Doporučujeme také pořizovat vlastní
audiovizuální záznam kontroly.

Právní experti upozorňují, že ministryně práce a její poradce v rámci kampaně Férová práce patrně
porušují zákony. Jak se zaměstnavatelé zneužití inspekce k předvolební kampani a
nestandardnímu průběhu kontroly mohou bránit? Trvejte na Férové kontrole práce!

POŘIĎTE SI ZÁZNAM, ALE NESDÍLEJTE
Kontrolní orgán má sice právo pořizovat zvukové a obrazové záznamy, ale může je použít jen pro účely kontroly. Nemůže je tedy šířit
 v médiích nebo na sociálních sítích. Pořiďte si také zvukový nebo obrazový záznam, ale předem vždy informujte kontrolujícího
 (Vaše pořizování záznamu nepodléhá souhlasu kontrolního orgánu). 
Zvukové a jiné záznamy smíte používat jen pro účely kontroly a případného šetření o průběhu kontroly, stejně jako samotný
kontrolující.

FÉROVÁ KONTROLA PRÁCE
Návod od Hospodářské komory ČR
jak mít kontroly pod kontrolou
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KONTROLUJÍCÍ MŮŽE KOMUNIKOVAT S VAŠIMI ZÁMĚSTNANCI 
Kontrolní orgán Vám musí umožnit účastnit se kontrolních úkonů, ale může požádat o kontakt se zaměstnanci nebo zákazníky bez Vaší
účasti, což mu musíte umožnit, pokud nedojde k narušení provozu. Musí Vám však umožnit (např. k výrobní lince) zajistit náhradního
pracovníka, který zaměstnance zastoupí po dobu rozhovoru s kontrolujícím. 
Vytvořte podmínky pro realizaci kontroly, včetně toho, že poskytnete kontrolujícímu materiální a technické vybavení. 

FÉROVÁ KONTROLA
PRÁCE

Návod od Hospodářské komory ČR jak mít  kontroly pod
kontrolou

KONTROLUJÍCÍ VÁM MŮŽE UZAVŘÍT PROVOZ, ALE VY SE MŮŽETE BRÁNIT
Pokud Vám kontrolní orgán v průběhu kontroly uloží jakékoli povinnosti (zejména uzavřít provoz), musí to bezodkladně písemně zdůvodnit.
Dojde-li jeho úkony k neodůvodněným finančním ztrátám, můžete vymáhat náhradu škody. Informujte kontrolujícího, že takto budete
postupovat. Pro případ ústně ukládaných povinností je opět důležitá role Vašich svědků a zvukových a obrazových záznamů.
Vždy je nutné mít od kontrolujícího písemné zdůvodnění o jeho konání. Braňte se námitkami!

VŽDY TO KONČÍ PROTOKOLEM
Kontrolní orgán musí o provedené kontrole následně vyhotovit protokol, proti jeho obsahu můžete vznést písemně námitky. 
Pokud Vám do 30 dnů od skončení kontroly nebude protokol doručen, vzneste stížnost na nečinnost nadřízenému orgánu. V případě
mimořádně komplikovaných kontrol může být lhůta prodloužena až na 60 dnů, avšak o takovém prodloužení musíte být informováni
i se zdůvodněním, a to v rámci původní 30denní lhůty.

NEBOJTE SE POUŽÍVAT OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 
Po skončení kontroly a vyřízení námitek k protokolu můžete používat další opravné prostředky (odvolání, přezkum soudem) 
proti uloženým pokutám a dalším sankcím, včetně vymáhání způsobených škod.

 

 ODSTRAŇTE NEDOSTATKY 
 V případě, že Vám byla stanovena lhůta pro odstranění nedostatků, informujte kontrolujícího před jejím uplynutím o jejich splnění.

ZAVOLEJTE POLICII POKUD SE DOMNÍVÁTE, ŽE KONTROLUJÍCÍ PŘEKRAČUJE SVÉ PRAVOMOCI
Pokud zjistíte, že kontrolní orgán v průběhu kontroly významně překračuje své pravomoci, tedy provádí úkony nesouvisející s kontrolní
činností (např. sdílení fotografií z kontroly na sociálních sítích, politická agitace apod.), vzneste námitky. Pokud by i přes Vaše námitky
pokračoval, můžete použít další prostředky obrany od svépomoci až po přivolání Policie ČR. Situaci dokumentujte, stěžujte si na postup
dotyčné osoby u nadřízených orgánů a nebojte se domáhat náhrady vzniklé škody.

chovat se zdvořile;
poskytnout přiměřené poučení;
vyřídit věc bez zbytečných průtahů;
informovat o kontrole odborovou organizaci, případně radu zaměstnanců nebo zástupce pro BOZP;
postupovat v souladu se zákony a jinými právními předpisy (nemohou se volně pohybovat v místech, kde jim hrozí úraz;
fotografie interiérů a např. používaných strojů nelze automaticky zveřejňovat, jen se souhlasem);
respektovat práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby (oprávněným zájmem je i právo na stížnosti – i z toho důvodu by
měla být ministryně velice zdrženlivá ve výběru, kterých kontrol se zúčastní, protože tím může ohrozit svoji nepodjatost při
případném rozhodování o opravných prostředcích a jiných podáních).

KONTROLUJÍCÍ MÁ KROMĚ JINÉHO I TYTO POVINNOSTI: 

 
 

Podrobnosti najdete na internetové stránce Hospodářské komory České republiky 
www.komora.cz/ferova-kontrola-prace/  Příručka ke kontrolám

KONTROLUJÍCÍ SI MŮŽE ODNÉST DOKUMENTY 
Kontrolní orgán má právo odnést některé věci nebo dokumenty z Vaší firmy, musí Vám však vždy vydat potvrzení o převzetí věci 
a ponechat Vám kopie dokumentů. Pokud nedostanete potvrzení, vzneste námitky. Vždy mějte po ruce svědky.

KDO MŮŽE PROVÁDĚT KONTROLU?
Kontrolu v oblasti zaměstnanosti provádí u zaměstnavatelů inspektoři z inspektorátu práce (SÚIP), Celní úřad je oprávněn provádět
kontrolu nelegálního zaměstnávání. 
Právo realizovat kontrolu společně se SÚIP mají i další kontrolní orgány, jako je Česká obchodní inspekce (ČOI), Policie ČR a Celní
úřad.

FÉROVÁ KONTROLA
PRÁCE

Návod od Hospodářské komory ČR jak mít 
 kontroly pod kontrolou

BOZP PLATÍ PRO VŠECHNY
Kontrolní orgán a všechny osoby, které se kontroly účastní, musí dodržovat bezpečnostní předpisy a nemohou se zcela volně
pohybovat v provozu, aniž by byly z Vaší strany poučeny o tom, co je pro jejich pohyb bezpečné. 
Upozorněte je na rizika pohybu v areálu před zahájením úkonů kontroly ve firmě.

KAŽDÝ SE VŽDY MUSÍ PROKÁZAT
Kontrolní orgán se musí při příchodu do podniku prokázat služebním průkazem nebo pověřením k provedení kontroly. Je-li více
orgánů, které společně provádí kontrolu, musí mít pověření každý z nich. Kontrolní orgán může komunikovat s kýmkoli ve firmě.
Kontrolní orgán musí informovat o zahájení kontroly statutární orgán firmy, resp. majitele, ředitele.
Informujte zaměstnance, především ostrahu a pracovníky na vrátnici, že nemusí kontrolní orgány a osoby, které je doprovázejí,
okamžitě pustit do provozu, ale že nejdříve musí informovat odpovědné osoby kontrolované firmy.

PŘÍTOMNOST KAŽDÉ DALŠÍ OSOBY MUSÍ MÍT DŮVOD
Přítomnost jakékoli další osoby na straně kontrolního orgánu je výjimečná a musí být odůvodněná (třeba tlumočník, aby
inspektor mohl komunikovat s cizinci). Tato další osoba ale musí mít pověření ke kontrole a má povinnost dodržovat všechna
pravidla stejně jako kontrolní orgán. 
Ministryně, poradce nebo novináři nejsou osobami nezbytnými k provedení kontroly. Pokud nedisponují pověřením k provedení
kontroly, vstup do firmy jim můžete odepřít, a to v krajním případě i přivoláním Policie ČR.

MĚJTE V ZÁLOZE PRÁVNÍKA
Při pochybnostech o průběhu kontroly přivolejte svého firemního právníka nebo advokáta, se kterým spolupracujete. 
I on se kontroly může účastnit jako Váš zástupce.
Doporučujeme, aby se kontroly i na Vaší straně účastnilo více osob, a to jako svědci. Doporučujeme také pořizovat vlastní
audiovizuální záznam kontroly.

Právní experti upozorňují, že ministryně práce a její poradce v rámci kampaně Férová práce patrně
porušují zákony. Jak se zaměstnavatelé zneužití inspekce k předvolební kampani a
nestandardnímu průběhu kontroly mohou bránit? Trvejte na Férové kontrole práce!

POŘIĎTE SI ZÁZNAM, ALE NESDÍLEJTE
Kontrolní orgán má sice právo pořizovat zvukové a obrazové záznamy, ale může je použít jen pro účely kontroly. Nemůže je tedy šířit
 v médiích nebo na sociálních sítích. Pořiďte si také zvukový nebo obrazový záznam, ale předem vždy informujte kontrolujícího
 (Vaše pořizování záznamu nepodléhá souhlasu kontrolního orgánu). 
Zvukové a jiné záznamy smíte používat jen pro účely kontroly a případného šetření o průběhu kontroly, stejně jako samotný
kontrolující.

FÉROVÁ KONTROLA PRÁCE
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Inovační workshop   
„Virtuální a rozšířená realita“

Kontaktní osoba: Marek Bureš, marek.bures@karp-kv.cz www.karp-kv.cz

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“) připravila na tento podzim sérii workshopů na téma
virtuální realita, ergonomie, 3D tisk a robotizace. Workshopy se uskuteční prezenční formou. Chceme vám
totiž umožnit si řadu aplikací a výstupů vyzkoušet a otestovat na vlastní kůži.

Nejinak tomu bude na prvním workshopu, na který vás tímto zveme. Po úvodní přednášce bude každá
tematická sekce z poloviny tvořena prezentacemi a z druhé poloviny vlastním zkoušením demonstrovaných
aplikací. Budete tak mít možnost otestovat výsledky aktuálních projektů z oblasti průmyslu, zdravotnictví,
vzdělávání a třeba se i inspirovat, jak prvky rozšířené reality využít v propagaci vašich produktů či služeb.
Účast na workshopu je zdarma po předchozí registraci. Neváhejte a přijďte se setkat z řadou odborníků
nejen z našeho kraje. Pro aktualizované informace o workshopech sledujte web KARP (www.karp-kv.cz)
nebo naše sociální sítě.

PROGRAM:
9:00 – 9:30 : Úvod

• Možnosti virtuální a rozšířené reality

9:30 – 10:30 : Průmysl

• Pracovní návodky a tréning ve VR a AR
• Zkušenosti s využitím VR v průmyslové praxi

10:30 – 11:30 : Zdravotnictví

• VR zážitky pro aktivizaci seniorů
• Rehabilitace ve VR

11:30 – 12:30 : Vzdělávání

• Virtuální třída - vzdělávání pedagogů
• Živé hory - znovuoživené Krušnohoří

11:30 – 12:30 : Marketing

• Efektivní podpora prodeje s AR

KDE: podnikatelský inkubátor 
KANOV, Závodní 278, Karlovy Vary

KDY: 23. 9. 2021

REGISTRACE:
https://bit.ly/3AnLvfd
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Inovační workshop   
„Virtuální a rozšířená realita“

Kontaktní osoba: Marek Bureš, marek.bures@karp-kv.cz www.karp-kv.cz

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“) připravila na tento podzim sérii workshopů na téma
virtuální realita, ergonomie, 3D tisk a robotizace. Workshopy se uskuteční prezenční formou. Chceme vám
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Kreativní vouchery jsou tu! Karlovarský 
kraj rozdělí až 1 000 000 korun!
Programem Kreativní vouchery Karlovarského kraje 
i letos podpoří kraj spolupráci lokálních podnikatelů, 
kteří chtějí inovovat své produkty a služby a karlovar-
ských kreativců, kteří jim jejich sny pomohou naplnit. 
Tato podpora pomáhá třeba designu služeb, tvorbě fo-
tografií, videotvorbě i tvorbě marketingového plánu. 

Díky velkému zájmu o Inovační vouchery (nárůst téměř 
o 100 % oproti roku 2020) a tedy vyčerpání téměř celé 
alokace Programu určené i na Kreativní vouchery, do-
chází oproti roku 2020 k časovému posunu v příjmu 
žádostí. Finanční podporu na zlepšení služeb a zvidi-
telnění místních podnikatelů vnímáme za velmi důle-
žitou. Proto jsme rádi za schválení dodatečné alokace 
na Kreativní vouchery, ke které došlo ve druhé polovi-
ně července 2021 Karlovarským krajem a můžeme říci: 
„Kreativní vouchery letos budou!“.
Jaký je postup? V první fázi Programu probíhá přihla-
šování kreativců do takzvané Galerie kreativců. Do té 
se zájemci mohou přihlásit prostřednictvím registrač-
ního formuláře. Ze zmíněné Galerie potom firmy vybí-
rají vhodné kreativce, s nimiž chtějí spolupracovat. 
Už teď ale mají firmy možnost výběru a oslovení vhod-
ného kreativce. Ve zmíněné Galerii jich už pár desítek 
máme. Společně mohou připravit projekt a v termínu 
od 15. do 22. září registrovat žádost o podporu. V říjnu 
2021 budeme přijaté žádosti hodnotit, případně vyzý-

vat žadatele k doplnění chybějících náležitostí. Po fi-
nálním schválení Radou Karlovarského kraje budeme 
všechny žadatele informovat o výsledku, a ty úspěšné 
vyzveme k podpisu smluv. Na konci roku 2021 tak mo-
hou žadatelé kvalitně zpracovaných projektů očeká-
vat finanční prostředky na svých účtech. Na samotnou 
realizaci projektů a prokazatelnou úhradu výdajů mají 
firmy čas do 31. května 2022.
Je důležité vědět, že prostředky programu se rozdě-
lují podle časového pořadí podaných elektronických 
žádostí (za předpokladů splnění všech náležitostí) až 
do vyčerpání celé alokace. Proto se svojí žádostí moc 
neváhejte. 
Stejně tak jako v loňském roce stále platí, že firmy musí 
mít vlastní unikátní produkt nebo službu. Firmy, které 
přeprodávají zboží, o vouchery žádat nemohou. 
Díky Kreativním voucherům zlepšilo již své služby 15 
podnikatelských subjektů (7 FO podnikajících a 8 fi-
rem). V některých případech šlo o propagaci nového 
výrobku, zpracování webových stránek, tvorbu e-sho-
pu či copywriting populárně naučné knihy.
Bližší informace o kreativních voucherech, jak správně 
na žádost apod. představíme v průběhu semináře, kte-
rý proběhne 7. září 2021. Nezapomeňte se registrovat.
Pro více informací sledujte náš www.karp-kv.cz nebo 
kontaktujte Šárku Harušťákovou (sarka.harustakova@
karp-kv.cz).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: OD 15. 9. 2021 DO 22. 9. 2021

KREATIVNÍ
VOUCHERY

PŘIPRAVTE SVÉ PROJEKTY

SEMINÁŘ:  7. 9. 2021 

registrace 

Karlovarského kraje

https://karp-kv.cz/regionalni-inovacni-system/galerie-kreativcu/kategorie
https://karp-kv.cz/regionalni-inovacni-system/kreativni-vouchery/?lang=cs
https://karp-kv.cz/regionalni-inovacni-system/kreativni-vouchery/?lang=cs
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/vouchery.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpjTmW48s19gaB9KvFNIsxuv1wRjBSIJ1D_gfPx-X87CU4hQ/viewform?usp=sf_link
http://www.karp-kv.cz
https://bit.ly/3ssfTC3


informace

{15}

Evropské fondy a možnosti 
pro podnikatele KDE a JAK na ně?

Rok 2021 je prvním rokem nového sedmiletého pro-
gramového období EU 2021 - 2027, ve kterém je mož-
né čerpat dotace ze strukturálních fondů, a to i pro 
podnikatelské subjekty. O jednotlivých evropských 
programech jsme Vás informovali v minulém čísle In-
folistů, dnes Vám chceme nabídnout přehled různých 
informačních zdrojů. 
Na centrálním webu  www.dotaceeu.cz, kde jsou 
souhrnné informace o všech evropských dotačních 
programech, najdete také sérii podcastů se zaměře-
ním na projektové a finanční řízení, nejčastější chyby 
u projektů a o jednotlivých programech. Poslechnout 
si je můžete i na YouTube kanálu DotaceEU.
Až budete hledat na webu informace, buďte obezřet-
ní, protože existují i weby poradenských firem, které 
nabízí jen velmi stručné obecné informace o dotacích 
a jejich cílem je především nabídka vlastních komerč-
ních služeb.
Eurocentrum Karlovy Vary chystá na prosinec 2021 
sérii oblíbených seminářů na téma projektového a fi-
nančního řízení s Lukášem Meleckým. Sledujte náš 
facebook, aby Vám neunikly přesné termíny a stihli 
jste se včas přihlásit.

Centrum pro regionální rozvoj ČR zprovoznilo také 
jednoduchou aplikaci pro konzultaci projektových 
záměrů do nového Integrovaného regionálního ope-
račního programu (https://ks.crr.cz/). Zde zadáte Váš 
záměr a dostanete emailem odpověď o způsobilosti 
záměru a jeho možném financování.
Pokud Vaším cílem není využití dotací, ale potřebujete 
poradit se vstupem na zahraniční trhy, můžete využít 
služeb světové sítě Enterprise Europe Network, která 
je financována Evropskou komisí z programu COSME 
a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Její zástupci 
Vám pomohou vyhledat partnery pro obchodní, tech-
nologickou nebo vědecko-výzkumnou spolupráci, ale 
také třeba strategii a způsob ochrany duševního vlast-
nictví i jeho komerčního využití. Dalším užitečným 
nástrojem je portál Access2Markets, který shromaž-
ďuje informace o vývozu z EU a dovozu do EU, clech 
a daních, celních postupech, pravidlech původu, ob-
chodních překážkách, požadavcích na výrobky a sta-
tistikách. Tento portál zahrnuje postupy a opatření na 
hranicích pro více než 130 vývozních trhů a jedná se 
o interaktivní bezplatnou online službu EU.
 Jana Michková a Markéta Novotná
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http:// www.dotaceeu.cz
https://www.facebook.com/eurocentrum.kv
https://ks.crr.cz/
https://een.ec.europa.eu/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/cs/home
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Carving není jen lyžování, 
to na Střední škole živnostenské 
v Sokolově dobře vědí…

Zadáte-li do vyhledavače slovo „carving“ objeví se 
informace o tom, že: Carving je lyžařským oblou-
kem řezaným, s minimem smyku, ideálně bez smy-
ku.“  Carving však není jen o sportovních výkonech. 
Oblouky při něm namísto alpských svahů může-
te „řezat“  za pomoci nožů a dlátek také na ovoci 
a zelenině. Jedná se totiž o označení velmi moderní 
techniky uměleckého vyřezávání ozdob ze zeleniny 
a ovoce. A shoda není jen v názvu. I v této disciplíně 
se lze účastnit mnoha soutěží a dotáhnout to třeba 
na Olympiádu. 
Vedení Střední školy živnostenské Sokolov má za-
tím skromnější ambice. Zpestřit žákům stravovacích 
oborů po náročném období distanční výuky odborný 
výcvik, znovu je nadchnout pro obor a rozšířit jejich 
odborné dovednosti. S využitím projektu Šablony II 
tak zajistilo pro žáky oborů kuchař-číšník a cukrář 
sérii workshopů s odborníkem na slovo vzatým – mi-
strem oboru, majitelem Czech carving studia, který 
se na soutěžích a olympiádách pravidelně umisťuje 
na prvních příčkách, panem Luďkem Procházkou.
Žáci i učitelé odborného výcviku absolvovali nej-
prve dvoudenní kurz, kde od techniky řezu přešli 
postupně přes jednoduché zeleninové ozdoby na 
ozdoby z ovoce. Ti, kteří zvládli práci s řeznými ná-
stroji a projevili také potřebnou kreativitu a prosto-

rovou představivost, která je nutným předpokladem 
pro tuto práci, postoupili do dalších dvou navazují-
cích dvoudenních workshopů, kde se již tvořily slo-
žité ovocné ozdoby. Žáky po celou dobu doprovázeli 
jejich učitelé, z nichž čtyři tomuto umění doslova 
„propadli“ a s ovocem a zeleninou se rozhodli trávit 
i část letních prázdnin. Pan Procházka jim připravil 
třídenní soustředění  „na míru“, kde pilovali techni-
ku a naučili se úžasný thajský styl zpracování dýní 
a melounů. Na cestu do Benešovského carvingo-
vého studia dostali radu: „Při carvingovém oblouku 
držme nohy od sebe alespoň na šíři ramen, abychom 
zpevnili těžiště a zachovali stabilitu“. Po návratu 
však shodně tvrdí, že zpevnit při této hodinářské 
práci potřebovali těžiště trochu níže. Ale posuďte, 
za takovou krásu určitě ty hodiny sezení stály…
Moc děkujeme učitelům za aktivitu a těšíme se s na-
šimi žáky, že díky nim bude carving pro nás brzy spo-
jován více s gastronomií než se sněhem.

Mgr. Terezie Petrovičová
zástupkyně ředitelky školy pro praktickou výuku
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Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2021

20. ročník přehlídky a soutěže
„Stavby Karlovarského kraje“
V rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovar-
ského kraje 2021 vyhlásilo Regionální stavební 
sdružení Karlovy Vary 20. ročník přehlídky a soutě-
že „Stavby Karlovarského kraje“. 

V letošním roce 2021 byly opět přihlášeny do sou-
těže nejen realizace staveb, ale i projekty a archi-
tektonické studie, tzn., že přehlídka i soutěž byla 
rozdělena na dvě části: – realizace a projekty. Toto 
rozdělení na „Co se postavilo… “ a „Co se bude sta-
vět…“ zvyšuje zájem o soutěž.
Do letošního 20. ročníku o nejlepší stavby a projek-
ty Karlovarského kraje se přihlásilo celkem 28 sta-
veb a 15 projektů. . Od začátku soutěže je to nejvíce 
přihlášených.
O titul Stavba roku soutěžily stavby i rekonstrukce 
z celého Karlovarského kraje - bytové domy, stavby 
občanské vybavenosti, průmyslové stavby, stavby 
dopravní. Soutěžily i hrad, pivovar, kaple, revitaliza-
ce v krajině – Pernink, Soos. 
V přehlídce projektů byly z Karlovarského kraje ná-
vrhy bytových domů, škol, Alžbětiných lázní, využití 
ploch k rekreaci, část komunikace D/6, rekonstruk-
ce starých objektů.
Všechny stavby a projekty pro rok 2021 byly grafic-
ky zpracovány, byly doplněny o videa a záběry z dro-
nu  a jsou vystaveny na webových stránkách www.
stavbykarlovarska.cz. 

Nejlepší stavby a projekty byly vyhlášeny na slav-
nostním večeru v Grandhotelu Ambassador Národní 
Dům  v Karlových Varech dne 18. června. 
Přihlášené stavby a projekty posuzovala odborná 
porota i laická veřejnost, přičemž veřejnost vybírala 
dle svého uvážení na internetu nejlepší stavbu, pro-
jekt a památku.
Porota vybrala jako nejlepší stavbu pro rok 2021 
stavbu – rekonstrukce Sparkasse Karlovy Vary, za 
ní se umístil Pivovar Červený vlk v Božím Daru a na 
třetím místě je Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských 
skalách. Čestné uznání získala Revitalizace Pernin-
ského rašeliniště a Kaple na hřbitově Březová.
V části projekty a studie zvítězil návrh Střední umě-
leckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlo-
vých Varech, na druhém místě je ideová architekto-

nická studie Náplavka řeky Ohře Karlovy Vary a třetí 
je projekt Knihovna a muzeíčko Hranice
Hlasování veřejnosti bylo na internetu od 19. května 
do 18. června 2021. Zde si vybrala veřejnost stav-
bu – Rekonstrukce bývalého hotelu Korunní princ 
Rudolf v Kyselce a projekt – Obnova budovy chléva 
– Tvrz Pomezná.
Na internetu jsou samostatně k prohlédnutí letos 
opět památky -  zachráněné památky,  pro které ve-
řejnost také hlasovala a vybrala zachraňovaný Zá-
mek, Kopaniny. Ve veřejném hlasování na internetu 
bylo odevzdáno celkem 16.184 platných a ověře-
ných hlasů.
Samostatnou cenu v soutěži udělil hejtman Karlo-
varského kraje Ing. Petr Kulhánek – Pivovaru Červe-
ný vlk v Božím Daru a dále primátorka města Karlo-
vy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, která ocenila 
Sparkasse Karlovy Vary. 
Cenu udělila také šéfredaktoka celostátního časo-
pisu Stavebnictví Ing. Hana Dušková – a to stavbě 
Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách.
Za 20 let jsme zveřejnili 559 nových a někdy i méně 
známých realizací staveb a projektů a představili 
jsme je veřejnosti.
V rámci celé akce „Dny stavitelství a architektu-
ry Karlovarského kraje 2021“ byl oceněn projek-
tant roku Karlovarského kraje - Ing. Martin Šafařík 
a stavbyvedoucí roku Karlovarského kraje -  Franti-
šek Laštovička.
Po desáté byla udělena cena „Osobnost stavitelství 
Karlovarského kraje“, kterou obdržel za celoživotní 
dílo v oblasti architektury, za vysokou profesionali-
tu a odbornost s přihlédnutím k vysokým morálním 
vlastnostem a etickým hodnotám Akad. arch. Anto-
nín Polony.
 Ing. Anna Vlášková

http://www.stavbykarlovarska.cz
http://www.stavbykarlovarska.cz
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Sokolovská chemička Synthomer 
posiluje svoji stabilitu do budoucna
Mezi TOP 100 nejstabilnějšími českými firmami také 
dvě z Karlovarského kraje.
Pojedenácté byly zveřejněny výsledky CZECH STA-
BILITY AWARD. Prestižní firemní ocenění v České re-
publice vydává poradenská společnost Dun & Brad-
street ve spolupráci se Sdružením CZECH TOP 100. Je 
určeno pro nejúspěšnější tuzemské společnosti a vy-
povídá o jejich stability a pravděpodobnosti úpadku 
na následujících 12 měsíců. 
V Karlovarském kraji ocenění v minulých deseti le-
tech získala například firma Jan Becher – Karlovarská 
Becherovka. Za rok 2020 dle Czech Stability Ratin-
gu byly z nejmenšího kraje do prestižní skupiny TOP 
100 nejstabilnějších firem v ČR zařazeny pouze dvě 
ze sektorů chemie a automotive, a to Synthomer a.s. 
a WITTE Nejdek, spol. s r.o. 
Ing. Milan Brejchal, výkonný ředitel Synthomer a.s., 
k ocenění uvedl: „Stabilita získala v důsledku pan-
demie COVID-10 v uplynulém roce nový rozměr 
a význam. I přes vypjatou epidemiologickou situaci 
v okrese Sokolov se nám především díky zodpověd-

nosti a spolupráci všech zaměstnanců podařilo udr-
žet stabilní týmy, nutné pro chod výroby i pro admi-
nistrativní podporu (nákup, prodej a mnoho dalších). 
Stejně jako ostatní firmy i sokolovská chemička Syn-
thomer musela zajistit stabilní dodávky pro zákazní-
ky, vždyť mezi koncovými produkty jsou mimo jiné 
také zdravotnické obory.“ A Ing. Brejchal dodal: „Víte, 
nestačí být stabilní jeden rok. 31.srpna 1917, kdy fir-
ma vznikla, si asi nikdo netroufl říci, že tu bude fir-
ma za 100 let. Stabilitu do budoucna pro náš závod 
a posílení pozice Sokolova v rámci skupiny Syntho-
mer přinese určitě projekt Evropského zákaznického 
centra, které vzniká právě v Sokolově a které nabídne 
práci třem desítkám zaměstnanců. Stabilitu pro naše 
výrobní provozy představuje také nový energetický 
zdroj, jehož výstavbu jsme zahájili a snižujeme tím 
naši uhlíkovou stopu. Být stabilní firmou je tedy důle-
žité nejen pro nás, ale také pro město Sokolov a Karlo-
varský kraj. Synthomer v letošním roce podpoří školy, 
sport, ale také charitativní projekty zejména v našem 
městě. A bez stability firmy by to nebylo možné.“ 

Synthomer snižuje uhlíkovou stopu
díky zelenému dusíku z produkce Linde Gas 
Jako první firma v České republice se sokolovská che-
mička Synthomer zapojila do projektu Linde Green, 
v rámci kterého od konce minulého roku dodává Lin-
de Gas na český trh tzv. zelené produkty.
Mezi zelené produkty se řadí kapalný kyslík, dusík 
a argon vyrobený za použití elektrické energie z ob-
novitelných zdrojů. Linde k jejich výrobě využívá 
elektřiny z vodních nebo větrných elektráren. Proces 
nákupu zelené energie i samotné výroby je kontrolo-
ván a certifikován společností TÜV SÜD. 
Uhlíkovou stopu zanecháváme všichni, občané i fir-
my. Statistiky uvádějí, že se jedná přibližně na jedno-
ho občana České republiky o 5 tun CO2 za rok. Hlavní 
vliv na to má centrální i samostatné vytápění, indivi-
duální a hromadná doprava, cestování letadlem, nebo 
spotřeba masa. Pokud do této statistiky započítáme 
průmyslovou produkci ČR, pak dosahuje uhlíková sto-
pa jednoho občana zhruba 9,5 tuny CO2 za rok.
Prvním zákazníkem, který začal zelené produkty 
v České republice odebírat, byla sokolovská chemič-

ka Synthomer. Dodávky zeleného dusíku byly zahá-
jeny v lednu letošního roku a v červenci překonal 
Synthomer hranici 1.000 tun zeleného dusíku. Díky 
tomu se mu podařilo snížit uhlíkovou stopu již o 497 
tun CO2. Pro ilustraci dodejme, že srovnatelné množ-
ství CO2 vyprodukuje 99 osob, tedy zhruba 25 čtyř-
členných rodin za jeden kalendářní rok.
Další srovnání se nabízí s emisemi automobilů. Vůz 
s ročním nájezdem 20.000 km je zdrojem 2,448 tun 
CO2/rok. Od ledna do července tedy Synthomer již 
ušetřil stejné množství CO2, které za rok vyprodukuje 
203 osobních vozů s nájezdem 20.000 km/rok.  
Ekologicky šetrné podnikání je prioritou pro stále 
více firem v České republice i na celém světě. Pro-
dukty Linde Green odebírají v ČR kromě Synthomeru 
i další významné firmy – například společnosti Hyun-
dai Motor, Kermi nebo Škoda Transportation. V blízké 
době plánuje Linde rozšířit nabídku zelených produk-
tů i o vodík, který najde uplatnění v oblasti zelené 
mobility.
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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

N
EX

T 
LE

VE
L 

SO
LU

TI
O

N
S.

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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tel: +420 354 426 140
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