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

3. – 4. 11. 2021  Efektivní komunikace

8. – 9. 11. 2021  Týmová spolupráce 

10. – 11. 11. 2021  MS Word 

22. – 23. 11. 2021 Vedení a koučink zaměstnanců

24. – 25. 11. 2021 Zvyšování efektivity procesů 

1. – 2. 12.2021  Snižování nákladů

8. – 9. 12. 2021  Hodnocení zaměstnanců

14. – 15. 12. 2021 Vyjednávání a argumentace

Kurzy jsou určené pouze pro zaměstnance členských firem KHK KK zapojené do projektu. Na základě volné 
kapacity některých kurzů je ještě stále možné do projektu zapojit i další firmy a jejich zaměstnance. 

6. 1. 2022     Konzultační seminář 
    o praktickém provádění INTRASTATU v roce 2022

Školení se bude zaměřovat na aktuální otázky a novinky 
v úpravě pravidel platné od 1.1.2022. 

Lektor:  Ing. Jan Bílý, Mgr. Veronika Trakalová
Termín:  6. 1. 2022, od 9:00 hodin
Místo:   KHK KK, Cheb
Cena:   Pro členy KHK KK: 1600 bez DPH / 1936 vč. DPH, 
  Pro nečleny: 2000 Kč bez DPH / 2420 Kč vč. DPH 

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

kalendář akcí
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CASSO INVEST spol. s r.o., 
stavebnictví, pronájem budov
IČO 26321017, Hybešova 167/18, Karlovy Vary, 360 05

Anežka Horáková, DiS
dentální hygiena
IČO: 87585006, nám. 17. listopadu 408/5, Karlovy Vary, 360 05

Michaela Hůlková
tvorba on line kurzů a výukových videí, vzdělávání 
IČO: 08356017, Hory 50, Karlovy Vary, 360 01

Petr Chalupník
projektování pasivních rodinných domů, dotace na výstavbu 
IČO: 10983821, Pod Svahem 1048/4a, Karlovy Vary, 360 17

Kijovská Jana
kavárna Café 1516
IČO: 10908072, Nové Město 959, Jáchymov, 362 51
cafe1516.cz

Vanessa Pilipová
grafické služby
IČO: 10987908, Blanická 169/18, Cheb, 350 02

Jan Tišer
výroba a prodej papírových filtrů pro vyrobení vlastní cigarety
IČO: 11651865, Jasmínová 357/28, Karlovy Vary, 360 04
semdam.com

ZPG s.r.o.
výrobce jízdních kol CUBE
IČO 10982795, Obrněné brigády 553/31, Cheb
cube.eu
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VELETRHY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
V KARLOVARSKÉM KRAJI

Nemáte práci nebo uvažujete o změně zaměstnání?
Chcete se seznámit s nabídkou pracovních příležitostí v regionu?

Zaměstnavatelé, nedaří se vám sehnat kvalitní zaměstnance?

Termíny a místa konání:

4. 11. 2021 v Sokolově 
Městský dům kultury
(5. května 655, Sokolov)

11. 11. 2021 v Chebu
KC Svoboda
(Za Mostní branou 1791/5, Cheb)

18. 11. 2021 v Karlových Varech
Lidový dům
(Školní 358/7, Karlovy Vary, Stará Role)

Vždy od 9:00 do 16:00 hod.

Program veletrhu:

· výstavní stánky zaměstnavatelů po celou dobu konání

· odborné přednášky
  (např. Jak napsat životopis, Jak se prezentovat
  při pracovním pohovoru, Jak začít podnikat)

· odborné konzultace s personalisty
  (zhodnocení životopisů, nácvik pracovních pohovorů)

· poradenství v oblasti stylu a vizáže

Účast je ZDARMA.
Více informací najdete na www.khkkk.cz nebo volejte +420 354 426 140

{silný partner vašeho podnikání}

Akce proběhne za dodržení
epidemiologických opatření

dle nařízení platných v den konání akce.
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Café 1516 je kavárna v historickém centru Jáchymova 
(za radnicí a muzeem). Majitelky kavárny paní Jany Ki-
jovské jsme se zeptali:

Jak jste se dostal/a k podnikání?
Vzhledem k tomu, že dlouhodobě přibývali otázky ná-
vštěvníků města ohledně pohostinství a občerstvení, če-
kala jsem, že se toho nějaký podnikatel ujme. Dlouho se 
nic nedělo a tak jsem si řekla, že toho půjdu. Následně mi 
byly nabídnuty prostory, které mne uchvátily. Rok a půl 
jsem rekonstruovala a na konci září 2021 otevřela malou 
kavárnu.

Jaké jsou Vaše podnikatelské plány do budoucna?
Kavárna je otevřená měsíc, takže zatím sleduji poptávku 
a nechávám se směrovat svými hosty. Jsem ráda, že oce-
ní dobrou kávu, poctivé zákusky (z Dortového studia MS, 
Jáchymov), 500leté nebo stejně starou stříbrnou štolu. 
Taková kavárna se štolou je vlastně rarita. Lidé to ocení 
a většina se vrací. To, že je má kavárna zaujala mi čas-
to sami říkají. Vážím si i jejich doporučení a vždy zvažuji, 
zda stojí za to jim vyhovět.
Nyní mě čeká příprava na zimní sezonu, která je ve městě 
stále vytíženější. Určitě bych nechtěla polevit z toho, jak 
jsem se uvedla.

Na co jste při svém podnikání opravdu hrdá?
Víceméně svépomocí jsem zrekonstruovala 500 let sta-
ré prostory v historické části města. Vybudovala jsem 
kavárnu, kde se lidem líbí a rádi se vrací. Denně pečuji 
o kávu, kávovar i mlýnek, což lidé cenní. Podporuji místní 
podnikatele propagací jejich aktivit, a snažím se upřed-
nostnit lokální dodavatele.
V kavárně chystám akce propagují tohle světoznámě vý-
znamné město a jeho historii, pořádám výtvarné, kultur-
ní a jiné akce a přednášky. U toho chci zůstat. V rámci 
kreativních voucherů KK jsem si našla kreativce, který mi 
udělá několikajazyčný web, propagaci a publikaci o his-
torii domu, kde se kavárna nachází. V létě by měla ke ka-
várně přibýt zahrádka a dětské hřiště.

Co vás nejvíce trápí při vašem podnikání?
Zbytečná byrokracie (např. již 4 týdny řeším umístění 
reklamní cedule), lidé se mě často ptají, jak mě podpo-
řilo město či stát. Odpověď je spíš záporná, vezmu – li 
v potaz, že jsem jako nezaměstnaná samoživitelka budo-
vala podnikání během coranovirové krize, kdy jsem záro-
veň dělala učitelku třeťákovi a stát mi vzkázal, že když 

mám dům, auto a našetřeno, tak co bych chtěla. Je pro 
mě zázrak, že vůbec podnikám. Nebýt sbírky a sponzo-
rů, kavárny by nebyla. Moc děkuji všem, kteří můj projekt 
podpořili!

Podporujete aktivně kulturně-společenský život v re-
gionu?
Ano, snažím se všemožně podporovat jak město Jáchy-
mov a jeho obyvatele, tak region. Snažím se sledovat, co 
se v regionu děje, v kavárně dávám tipy a doporučení na 
výlety, ubytování, stravování, kulturní akce apod.

Krajská hospodářská komora 
představuje své členy: Café 1516 
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Některé problémy musí nová vláda a poslanci řešit okamžitě, 
říkají podnikatelé. První na řadě je legislativní balíček Fit for 
55, kter ý tlačí na urychlené snižování emisí CO2 a ovlivní tak 
pro všechny ceny aut, energií i tepla. Česká republika má mož-
nost do něj mluvit jen do počátku listopadu. To však není podle 
Hospodářské komory zdaleka všechno. Zaměstnanci i podniky 
potřebují urychleně změnit dohody o provedení práce, je nutné 
konečně uzavírat pracovní smlouvy elektronicky a zrychlený-
mi odpisy podpořit investice do nových technologií. 

Budou po roce 2035 ještě jezdit po českých silnicích auta se 
spalovacími motory? Kde Česko vezme elektrickou energii? 
Čím budeme doma nebo v práci topit? A budeme to schopni 
zaplatit? To vše jsou otázky, které k volebním tématům sice ne-
patřily, ale politici by je měli urychleně řešit, protože se k nim 
zavázali v rámci tzv. Zelené dohody. „Nová vláda musí pokra-
čovat v tendru na dostavbu Temelína, prosadit v Bruselu jádro 
jako bezuhlíkový zdroj energie a zemní plyn jako přechodnou 
zelenou alternativu k obnovitelným zdrojům,“ říká prezident 
Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Podle výzkumů až 88 % 
lidí o Zelené dohodě buď neslyšelo, nebo neví, co to je. „V Čes-
ku nepatří klimatická politika k volebním tématům,“ říká prezi-
dent Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. „Přitom pokud se 
třeba zeptáte někoho, kdo si nyní kupuje auto se spalovacím 
motorem, zda počítá s tím, že ho za pár let třeba už neprodá, 
okamžitě ho to začne zajímat.“ Pokud budou schváleny návrhy 
regulací Fit for 55, bude to skutečně znamenat konec spalova-
cích aut a významné zdražení zboží a služeb na základě proti-
emisních opatření. Opatření zároveň počítají se sociálním kli-
matickým fondem, který by měl lidem ohroženým energetickou 
chudobou náklady kompenzovat. Jenže čeští politici do voleb 
nic neřešili a čas se krátí. 
„Nikdo nepopírá, že se změnami klimatu je potřeba něco dělat. 
Pro nás zásadní jsou však ty praktické kroky. Pokud Evropa vý-
razně nesníží počet automobilů, jen přejde na elektromobily, je 
nutné se podle toho zařídit. Politická reprezentace musí urych-
leně řešit, kde tu elektřinu vezmeme nebo kolik bude stát, když 
je Česko na obnovitelné zdroje chudé. Navíc už dnes zaostává-
me v technologiích, v dobíjecí infrastruktuře, jsme pozadu ve 
stavbě úložišť pro staré baterie,“ vysvětluje Dlouhý. Podle něj 
musí Česko rovněž vyjít vstříc firmě Volkswagen, aby výroba 
elektromobilů Škoda zůstala v Česku. „I když musíme stále upo-
zorňovat, že výroba elektromobilů má také svá rizika, nesmí-
me zapomenout, že automobilová výroba kolem značky Škoda 
Auto představuje obrovskou část našeho průmyslu a zaměst-

nanosti a také subdodavatelských vztahů. Tím pádem ovlivňuje 
i mnoho dalších firem,“ komentuje situaci Dlouhý. 

INFLACE ROSTE, REVIZE DOHOD O PROVEDENÍ 
PRÁCE BY POMOHLA PŘIVÝDĚLKŮM 
Na dohodu o provedení práce pracují většinou studenti, senio-
ři nebo rodiče, kteří jsou doma s dětmi. Řeší si tím přivýdělek 
v situaci, kdy práci nemohou z různých důvodů dělat na plný 
úvazek. Rozsah práce pro jednoho zaměstnavatele nesmí pře-
kročit během kalendářního roku 300 hodin, a pokud výdělek 
není vyšší než 10 tisíc korun měsíčně, platí se z ní jen 15% daň, 
ale ne sociální a zdravotní pojištění. Hospodářská komora proto 
vládě navrhuje urychleně zvýšit limit u těchto dohod na 15 tisíc 
korun.
 „Řada lidí by dnes uvítala příležitostný přivýdělek. Pokud však 
mzda u brigád jen o korunu přesáhne deset tisíc měsíčně, zda-
nění je tak vysoké, že zájemce odradí. Jednoduše si spočítají, že 
se jim to v čisté mzdě nevyplatí. Je to nevýhodné i pro zaměst-
navatele, kteří na některé práce nemohou nikoho najít. Pokud 
limit u dohod zvýšíme, bude se o takový přivýdělek zajímat i víc 
lidí,“ obhajuje návrh Hospodářské komory její prezident Vladi-
mír Dlouhý. Jen pro zajímavost čistá mzda z výdělku 10 tisíc ko-
run měsíčně je 8500 korun, pokud si však někdo vydělá v hru-
bém 10 001 korun, dostane už jen 7166 korun. 

Vladimír Dlouhý:
Světlo, teplo, dostupná auta. 
Vláda musí prosadit plyn a jádro

Budou po roce 2035 
ještě jezdit po českých 
silnicích auta se 
spalovacími motory? 

Kde Česko vezme elektrickou 
energii? Čím budeme doma 
nebo v práci topit? A budeme 
to schopni zaplatit? To vše 
jsou otázky, které k volebním 
tématům sice nepatřily, ale 
politici by je měli urychleně 
řešit, protože se k nim zaváza-
li v rámci tzv. Zelené dohody.

„Nová vláda musí pokra-
čovat v tendru na dostavbu 
Temelína, prosadit v Bruselu 
jádro jako bezuhlíkový zdroj 
energie a zemní plyn jako 
přechodnou zelenou alterna-
tivu k obnovitelným zdrojům,“ 
říká prezident Hospodářské 
komory Vladimír Dlouhý. 

Podle výzkumů až 88 % 
lidí o Zelené dohodě buď 
neslyšelo, nebo neví, co to je. 
„V Česku nepatří klimatická 
politika k volebním tématům,“ 
říká prezident Hospodářské 
komory Vladimír Dlouhý. „Při-
tom pokud se třeba zeptáte 
někoho, kdo si nyní kupuje 
auto se spalovacím motorem, 
zda počítá s tím, že ho za pár 
let třeba už neprodá, okamžitě 
ho to začne zajímat.“ Pokud 
budou schváleny návrhy 
regulací Fit for 55, bude to 
skutečně znamenat konec 
spalovacích aut a významné 
zdražení zboží a služeb na 
základě protiemisních opatře-
ní. Opatření zároveň počítají 
se sociálním klimatickým 
fondem, který by měl lidem 
ohroženým energetickou chu-
dobou náklady kompenzovat. 
Jenže čeští politici do voleb 
nic neřešili a čas se krátí.

„Nikdo nepopírá, že se 
změnami klimatu je potřeba 
něco dělat. Pro nás zásadní 
jsou však ty praktické kroky. 
Pokud Evropa výrazně nesníží 
počet automobilů, jen přejde 
na elektromobily, je nutné se 
podle toho zařídit. Politická 
reprezentace musí urychleně 
řešit, kde tu elektřinu vezme-
me nebo kolik bude stát, 
když je Česko na obnovitelné 
zdroje chudé. Navíc už dnes 
zaostáváme v technologiích, 
v dobíjecí infrastruktuře, jsme 
pozadu ve stavbě úložišť pro 
staré baterie,“ vysvětluje Dlou-
hý. Podle něj musí Česko rov-
něž vyjít vstříc firmě Volkswa-
gen, aby výroba elektromobilů 
Škoda zůstala v Česku. „I když 
musíme stále upozorňovat, že 
výroba elektromobilů má také 
svá rizika, nesmíme zapome-

nout, že automobilová výroba 
kolem značky Škoda Auto 
představuje obrovskou část 
našeho průmyslu a zaměst-
nanosti a také subdodava-
telských vztahů. Tím pádem 
ovlivňuje i mnoho dalších 
firem,“ komentuje situaci 
Dlouhý.

INFLACE ROSTE, REVIZE 
DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE 
BY POMOHLA PŘIVÝDĚLKŮM
Na dohodu o provedení práce 
pracují většinou studenti, 
senioři nebo rodiče, kteří jsou 
doma s dětmi. Řeší si tím 
přivýdělek v situaci, kdy práci 
nemohou z různých důvodů 
dělat na plný úvazek. Rozsah 
práce pro jednoho zaměstna-
vatele nesmí překročit během 
kalendářního roku 300 hodin, 
a pokud výdělek není vyšší 
než 10 tisíc korun měsíčně, 
platí se z ní jen 15% daň, ale ne 
sociální a zdravotní pojištění.

Hospodářská komora proto 
vládě navrhuje urychleně 
zvýšit limit u těchto dohod na 
15 tisíc korun. 

„Řada lidí by dnes uvíta-
la příležitostný přivýdělek. 
Pokud však mzda u brigád 
jen o korunu přesáhne deset 
tisíc měsíčně, zdanění je tak 
vysoké, že zájemce odradí. 
Jednoduše si spočítají, že se 
jim to v čisté mzdě nevyplatí. 
Je to nevýhodné i pro zaměst-
navatele, kteří na některé 
práce nemohou nikoho najít. 
Pokud limit u dohod zvýšíme, 
bude se o takový přivýdělek 
zajímat i víc lidí,“ obhajuje ná-
vrh Hospodářské komory její 
prezident Vladimír Dlouhý.

Jen pro zajímavost čistá 
mzda z výdělku 10 tisíc 
korun měsíčně je 8500 korun, 
pokud si však někdo vydělá 
v hrubém 10 001 korun, dosta-
ne už jen 7166 korun.

ZÁKONÍK PRÁCE BY 
KONEČNĚ MOHL VZÍT NA 
VĚDOMÍ DIGITALIZACI
I v jednadvacátém století na-
řizuje zákoník práce předávat 
zaměstnancům dokumenty 
primárně fyzicky na pracoviš-
ti. Až pokud to okolnosti ne-
umožňují, lze doručit písem-
nost některým z náhradních 
způsobů. Týká se to předání 
nového mzdového výměru, 
úpravu pracovní smlouvy, 
dohodu o home office, poslání 
na preventivní prohlídku, 
ale třeba i určení nástupu 
na dovolenou nebo odvolání 
z dovolené, vytýkacího dopisu 

či výpovědi. To vše může jít 
digitální cestou teprve ve 
chvíli, když se to zaměstna-
vatel nejprve pokusil doručit 
osobně do vlastních rukou.

„S osobním doručením se 
však pojí řada komplikací, 
které zesílila koronaviro-
vá krize. Lidé pracují třeba 
z domova, mohou onemocnět 
nebo se mohou kvůli nákaze 
bát někam chodit přebírat do-
kumenty. Obdobné problémy 
mají se současnou úpravou 
i zaměstnanci, které zákoník 
práce také nutí doručovat 

písemnosti zaměstnavateli 
osobně či na papíře poštou, 
jako bychom byli v minulém 
století,“ upřesňuje vicepre-
zident Hospodářské komory 
ČR a šéf ICT Unie Zdeněk 
Zajíček, který mimo jiné stál 
za vznikem CzechPointů nebo 
datových schránek.

Hospodářská komora 
proto navrhuje, aby stát 
zaměstnavatelům a zaměst-
nancům umožnil doručování 
písemností prostřednictvím 
datových schránek, e-mailu 
s podpisem či elektronic-

kou identifikací nebo jiného 
důvěryhodného systému vždy, 
když se na tom zaměstnavatel 
se zaměstnancem dohodnou.

Současné omezení elektro-
nického doručování v pracov-
něprávních vztazích označuje 
za zbytečnou přítěž 44 % 
společností nad 250 lidí. Stej-
ný názor však sdílí i čtvrtina 
nejmenších firem, jak vyplývá 
z nových dat získaných od 
podniků, které hospodářská 
komora zastřešuje.

PODNIKATELÉ POTŘEBUJÍ 
MIMOŘÁDNÉ ODPISY, JINAK 
DO VÝROBY INVESTOVAT 
NEBUDOU
Podle prognózy Hospodářské 
komory se zvýší investice 
firem proti loňskému roku 
o pouhá 2,3 %, což nemá 
potenciál českou ekonomiku 
nějak výrazněji oživit.

Prognóza odhaduje letošní 
růst hrubého domácího 
produktu na 3,5 %, ten je však 
způsoben především změnou 
stavu zásob a naplněním od-
ložené poptávky. Růst české 
ekonomiky je tedy závislý na 
zdrojích, které byly vytvořeny 
v předchozích obdobích a ne-
mohly se být kvůli mimořád-
ným opatřením vlády použít, 
a na obnovení zásob vyčer-
paných během prvního roku 
koronavirové krize. 

„Skutečný a udržitelný 
růst ekonomiky musí táhnout 
zejména soukromé inves-
tice, tedy pořízení majetku 
potřebného pro podnikání.  
A jde především o majetek 
nový, moderní. Nyní podnika-
telé spíše hromadí produkci 
nedokončenou kvůli nedo-
statku součástek či materiálů 
nezbytných pro kompletaci 
finálních výrobků či služeb, 
a spotřebitelé nakupují ze 

zadržených úspor,“ vysvětluje 
ředitel Odboru legislativy, 
práva a analýz Hospodářské 
komory Ladislav Minčič.

Komora proto tlačila na 
vládu kvůli rychlejším odpi-
sům dlouhodobého majetku 
už loni. Vláda je nakonec za-
vedla, ale jen na první dvě od-
pisové skupiny s dobou odpi-
sů tři a pět let (nyní zrychleno 
na 12 respektive 24 měsíců). 
První skupina se týká přede-
vším počítačů a kancelářské-
ho vybavení, druhá například 
automobilů, televizí, nábytku. 
„Ve třetí skupině jde zejména 
o různá strojní a technologic-
ká zařízení, která se stan-
dardně amortizují deset let. 
Hospodářská komora navrhla 
odpis během čtyř let, z toho 
polovinu hodnoty investice 
už v prvním roce,“ upřesňuje 
hlavní analytička komory 
Karina Kubelková.

Kvůli narušeným dodava-
telsko-odběratelským vzta-
hům po celém světě však jen 
zrychlení odpisů u menších 
investic podnikatelům nepo-
může, pokud si budou chtít 
obměnit vozový park, možná 
nové auto pro dlouhé čekací 
lhůty ani neseženou. Velké 
investice do výroby však vlá-
da zrychlenými odpisy dosud 
nepodpořila.

Hospodářská komora proto 
věří, že nová politická repre-
zentace po volbách mimo-
řádné odpisy nejen prodlouží 
pro příští rok, aby podnikatelé 
získali na investice delší čas, 
ale že je i rozšíří na další odpi-
sové skupiny. Podle viceprezi-
denta komory Zdeňka Zajíčka 
nebude podpora masivnějších 
investic jen dárek pro podni-
katele, ale i pro jejich zaměst-
nance a všechny ostatní 
vrstvy obyvatel.

Co je Zelená dohoda?
 Je to soubor iniciativ Evropské unie, jejichž hlavním cílem je, aby 
byla Evropa v roce 2050 klimaticky neutrální. Obsahuje i plán Fit for 
55, jak do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 % proti 
roku 1990. 

Co je Fit for 55?
Je to legislativní balíček opatření v rámci Zelené dohody, který 
konkretizuje kroky v oblasti klimatu, energetiky a dopravy, aby EU do 
roku 2030 snížila své emise o 55 % proti roku 2019. Například návrhy 
na revizi systému obchodování s emisními povolenkami, nařízení 
o emisích skleníkových plynů v zemědělství a lesnictví, zpřísnění 
emisních norem pro osobní automobily a dodávky nebo zavedení 
uhlíkového cla pro dovoz zboží.

Co jsou emisní povolenky?
Je to nástroj, jak snížit emise skleníkových plynů v EU pomocí 
zpoplatnění. Země si mezi sebou rozdělily kvóty na vypouštění 
uhlíkových emisí. Jedna povolenka opravňuje k vypuštění jedné 
tuny oxidu uhličitého do ovzduší. V případě, že firma emise překročí, 
musí si koupit povolenky na trhu například od firem, které naopak 
povolenky mají. 

Co je uhlíkové clo?
Je to mechanismus, kdy mimoevropské firmy, které do Evropy 
vyvážejí neekologické výrobky, musí platit za emise. Má se zavést 
proto, že evropské firmy jsou už zatíženy povolenkami a na trh 
tak může levnější pronikat zboží ze států, které znečišťování nijak 
neřeší.

Co je uhlíková neutralita?
 Je to rovnováha mezi vypouštěním emisí a jejich pohlcováním. 
Pokud nastane, sníží se dopady na globální oteplování.

Staňte se členem Hospodářské komory

Zavolejte: 770 197 197    Napište: info@komora.cz
Web: www.komora.cz

Komerční prezentace

Chráníme svobodu podnikání
PŘIDEJTE SE K NÁM!

Vladimír Dlouhý: Světlo, teplo, dostupná 
auta. Vláda musí prosadit plyn a jádro
Některé problémy musí nová vláda a poslanci 
řešit okamžitě, říkají podnikatelé. První na řadě je 
legislativní balíček Fit for 55, který tlačí na urych-
lené snižování emisí CO2 a ovlivní tak pro všech-
ny ceny aut, energií i tepla. Česká republika má 
možnost do něj mluvit jen do počátku listopadu. 
To však není podle Hospodářské komory zdaleka 
všechno. Zaměstnanci i podniky potřebují urych-
leně změnit dohody o provedení práce, je nutné 
konečně uzavírat pracovní smlouvy elektronicky 
a zrychlenými odpisy podpořit investice do nových 
technologií.



ZÁKONÍK PRÁCE BY KONEČNĚ MOHL 
VZÍT NA VĚDOMÍ DIGITALIZACI 
I v jednadvacátém století nařizuje zákoník práce předávat za-
městnancům dokumenty primárně fyzicky na pracovišti. Až po-
kud to okolnosti neumožňují, lze doručit písemnost některým 
z náhradních způsobů. Týká se to předání nového mzdového 
výměru, úpravu pracovní smlouvy, dohodu o home office, po-
slání na preventivní prohlídku, ale třeba i určení nástupu na 
dovolenou nebo odvolání z dovolené, vytýkacího dopisu či vý-
povědi. To vše může jít digitální cestou teprve ve chvíli, když se 
to zaměstnavatel nejprve pokusil doručit osobně do vlastních 
rukou. „S osobním doručením se však pojí řada komplikací, kte-
ré zesílila koronavirová krize. Lidé pracují třeba z domova, mo-
hou onemocnět nebo se mohou kvůli nákaze bát někam cho-
dit přebírat dokumenty. Obdobné problémy mají se současnou 
úpravou i zaměstnanci, které zákoník práce také nutí doručo-
vat písemnosti zaměstnavateli osobně či na papíře poštou, jako 
bychom byli v minulém století,“ upřesňuje viceprezident Hos-
podářské komory ČR a šéf ICT Unie Zdeněk Zajíček, který mimo 
jiné stál za vznikem CzechPointů nebo datových schránek. 
Hospodářská komora proto navrhuje, aby stát zaměstnavate-
lům a zaměstnancům umožnil doručování písemností prostřed-
nictvím datových schránek, e-mailu s podpisem či elektronic-
kou identifikací nebo jiného důvěryhodného systému vždy, 
když se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou. 
Současné omezení elektronického doručování v pracovněpráv-
ních vztazích označuje za zbytečnou přítěž 44 % společností 
nad 250 lidí. Stejný názor však sdílí i čtvrtina nejmenších firem, 
jak vyplývá z nových dat získaných od podniků, které hospodář-
ská komora zastřešuje. 

PODNIKATELÉ POTŘEBUJÍ MIMOŘÁDNÉ ODPISY, 
JINAK DO VÝROBY INVESTOVAT NEBUDOU 
Podle prognózy Hospodářské komory se zvýší investice firem 
proti loňskému roku o pouhá 2,3 %, což nemá potenciál českou 
ekonomiku nějak výrazněji oživit. Prognóza odhaduje letošní 
růst hrubého domácího produktu na 3,5 %, ten je však způso-
ben především změnou stavu zásob a naplněním odložené po-
ptávky. Růst české ekonomiky je tedy závislý na zdrojích, které 
byly vytvořeny v předchozích obdobích a nemohly se být kvůli 
mimořádným opatřením vlády použít, a na obnovení zásob vy-
čerpaných během prvního roku koronavirové krize. 
„Skutečný a udržitelný růst ekonomiky musí táhnout zejmé-
na soukromé investice, tedy pořízení majetku potřebného pro 
podnikání. A jde především o majetek nový, moderní. Nyní pod-
nikatelé spíše hromadí produkci nedokončenou kvůli nedostat-
ku součástek či materiálů nezbytných pro kompletaci finálních 
výrobků či služeb, a spotřebitelé nakupují ze zadržených úspor,“ 
vysvětluje ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodář-
ské komory Ladislav Minčič. 
Komora proto tlačila na vládu kvůli rychlejším odpisům dlouho-
dobého majetku už loni. Vláda je nakonec zavedla, ale jen na 
první dvě odpisové skupiny s dobou odpisů tři a pět let (nyní 
zrychleno na 12 respektive 24 měsíců). První skupina se týká 
především počítačů a kancelářského vybavení, druhá například 

automobilů, televizí, nábytku. „Ve třetí skupině jde zejména 
o různá strojní a technologická zařízení, která se standardně 
amortizují deset let. Hospodářská komora navrhla odpis během 
čtyř let, z toho polovinu hodnoty investice už v prvním roce,“ 
upřesňuje hlavní analytička komory Karina Kubelková. 
Kvůli narušeným dodavatelsko- odběratelským vztahům po ce-
lém světě však jen zrychlení odpisů u menších investic podni-
katelům nepomůže, pokud si budou chtít obměnit vozový park, 
možná nové auto pro dlouhé čekací lhůty ani neseženou. Velké 
investice do výroby však vláda zrychlenými odpisy dosud ne-
podpořila. 
Hospodářská komora proto věří, že nová politická reprezenta-
ce po volbách mimořádné odpisy nejen prodlouží pro příští rok, 
aby podnikatelé získali na investice delší čas, ale že je i rozšíří 
na další odpisové skupiny. Podle viceprezidenta komory Zdeň-
ka Zajíčka nebude podpora masivnějších investic jen dárek pro 
podnikatele, ale i pro jejich zaměstnance a všechny ostatní 
vrstvy obyvatel.
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rozhovor

Co je Zelená dohoda? 
Je to soubor iniciativ Evropské unie, jejichž hlavním 
cílem je, aby byla Evropa v roce 2050 klimaticky neut-
rální. Obsahuje i plán Fit for 55, jak do roku 2030 snížit 
emise skleníkových plynů o 55 % proti roku 1990. 

Co je Fit for 55? 
Je to legislativní balíček opatření v rámci Zelené doho-
dy, který konkretizuje kroky v oblasti klimatu, energe-
tiky a dopravy, aby EU do roku 2030 snížila své emise 
o 55 % proti roku 2019. Například návrhy na revizi sys-
tému obchodování s emisními povolenkami, nařízení 
o emisích skleníkových plynů v zemědělství a lesnictví, 
zpřísnění emisních norem pro osobní automobily a do-
dávky nebo zavedení uhlíkového cla pro dovoz zboží. 

Co jsou emisní povolenky? 
Je to nástroj, jak snížit emise skleníkových plynů v EU 
pomocí zpoplatnění. Země si mezi sebou rozdělily kvó-
ty na vypouštění uhlíkových emisí. Jedna povolenka 
opravňuje k vypuštění jedné tuny oxidu uhličitého do 
ovzduší. V případě, že firma emise překročí, musí si 
koupit povolenky na trhu například od firem, které na-
opak povolenky mají. 
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FYZICKÁ I DIGITÁLNÍ INFRASTRUKTURA JE A I NADÁLE BUDE 
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PROSTŘEDÍ; SLOŽITOST DNEŠNÍ EKONOMIKY ZNAMENÁ, ŽE ŽÁDNÝ 
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TRH PRÁCE

CESTA 
ke svobodnému 
podnikání a prosperitě
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1 |  SNÍŽENÍ SAZBY POJISTNÉHO  
NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  
ALESPOŇ O 2 PROCENTNÍ BODY

2 |  PODPORA ČÁSTEČNÝCH ÚVAZKŮ  
ZRUŠENÍM DOPLATKU  
DO MINIMÁLNÍHO POJISTNÉHO

3 |  ZATRAKTIVNĚNÍ PRÁCE  
NA DOHODU ZVÝŠENÍM LIMITU  
NA 15 TIS. KČ MĚSÍČNĚ

4 |  ZRUŠENÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 
ŘEŠIT EXEKUCE ZAMĚSTNANCŮ

5 |  UZÁKONĚNÍ ELEKTRONIZACE  
PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ

6 |  ZRUŠENÍ ZARUČENÝCH MEZD 
V SOUKROMÉM SEKTORU

7 |  ODPOLITIZOVÁNÍ ZVYŠOVÁNÍ  
MINIMÁLNÍ MZDY NAVÁZÁNÍM  
JEJÍHO RŮSTU NA MEDIÁN MEZD

8 |  SOUSEDSKÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ PRO MATKY

9 |  ŘEŠENÍ STRUKTURÁLNÍCH PROBLÉMŮ  
NA PRACOVNÍM TRHU

10 |  FLEXIBILNÍ TRH PRÁCE MUSÍ BÝT  
ZALOŽEN NA CELOŽIVOTNÍM  
ZVYŠOVÁNÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

11 |  ZRYCHLENÍ VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
A NAVÝŠENÍ KVÓT PRO PRACOVNÍKY  
ZE ZAHRANIČÍ

12  |  ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST

13 |  PŘEDVÍDATELNOST KROKŮ 
STÁTU V OBLASTI DANÍ

14 |  ZVÝŠENÍ LIMITU PRO PAUŠÁLNÍ DAŇ  
NA 2 MIL. KČ ROČNĚ

15 |  ZAVEDENÍ MIMOŘÁDNÝCH ODPISŮ  
NA NÁROČNĚJŠÍ INVESTICE

16 |  ZVÝŠENÍ LIMITU PRO PLÁTCOVSTVÍ  
DPH NA 2 MIL. KČ

17 |  SNÍŽENÍ POČTU SAZEB DPH  
NA DVĚ A JEJICH REVIZE

18 |  NOVĚ DEFINOVAT OKAMŽIK  
ODVÁDĚNÍ DPH

19 |  ZPŘEHLEDNĚNÍ PŘÍMÝCH DANÍ  
A SNÍŽENÍ POČTU DAŇOVÝCH VÝJIMEK

20 |  ZRUŠENÍ OMEZENÍ OTEVÍRACÍ  
DOBY O SVÁTCÍCH

21 |  PROVEDENÍ ANALÝZY, ZDA STÁT 
POTŘEBUJE PLOŠNĚ DETAILNÍ  
VÝROČNÍ ZPRÁVY A ÚPLNÉ ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY PODNIKŮ

22 |  ZELENÁ DOHODA PRO EVROPU  
NESMÍ OHROZIT PÁTEŘNÍ ENERGETIKU  
ANI NEÚMĚRNĚ ZATÍŽIT  
PRŮMYSLOVÉ PODNIKY

23 |  FINANCOVÁNÍ TRANSFORMACE  
ČESKÉ ENERGETIKY

24 |  ZAJIŠTĚNÍ STABILNÍCH A DOSTATEČNÝCH 
DODÁVEK ENERGIE POMOCÍ ENERGIE 
Z JÁDRA A ZEMNÍHO PLYNU

25 |  ŘÍZENÝ KONEC UHELNÉ ENERGETIKY

26 |  ROZVOJ TECHNOLOGIÍ JAKO PODMÍNKA 
PRO DOSAŽENÍ CÍLŮ ZELENÉ DOHODY 
PRO EVROPU

27 |  POSÍLIT PODPORU VÝZKUMU,  
VÝVOJE A INOVACÍ

28 |  POSÍLIT INVESTICE DO DIGITALIZACE, 
AUTOMATIZACE A IMPLEMENTACE 
ENVIRONMENTÁLNĚ  
OHLEDUPLNÝCH ŘEŠENÍ

29 |  ZAPOJENÍ SOUKROMÝCH  
ZDROJŮ DO DLOUHODOBÉ PÉČE

30 |  BEZPEČNOST JE PŘEDPOKLADEM 
ROZVOJE PODNIKÁNÍ, DO OBRANY  
2 % HDP A ZAPOJENÍ ČESKÝCH FIREM 

31 |  EVROPSKÝ KONTEXT  
JE PRO EKONOMIKU ZÁSADNÍ

32 |  PODPORA EXPORTU JE ROVNĚŽ DŮLEŽITÁ

33 |  ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

34 |  ROZVOJ SÍTĚ VYSOKORYCHLOSTNÍHO 
INTERNETU, SLUŽEB CHYTRÉ  
A DIGITÁLNÍ MOBILITY

34 DOPORUČENÍ 
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY
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Řemeslné workshopy ve firmách
ve spolupráci se středními školami

Uvažuješ o studiu některého z níže uvedených oborů? Chceš si vyzkoušet danou profesi přímo ve firmě, 
vyrobit konkrétní produkt a získat informace o možnosti studia oboru na SŠ a výkonu praxe u zaměstna-
vatele v duálním systému? Pak se určitě přihlas na řemeslný workshop se zajímavým programem, který 
se koná přímo firmě, ve které můžeš následně absolvovat i praktické vyučování.

P.S.: Klidně s sebou vezmi i taťku a mamku, když budou chtít.

Řemeslné workshopy budou realizovány v rámci projektu 
„Implementace krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, 

reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823“.

Učební obor „Nástrojař“ a maturitní 
obor „Strojírenství“  

Maturitní obor „Autotronik“  a 
"Mechanik - opravář motorových 
vozidel"

Učební obor „Mechanik opravář 
motorových vozidel“

Učební obor „Strojní mechanik“ a 
učební obor „Obráběč kovů“  

Učební obor „Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje“

Maturitní obor „Strojírenství - 
programování CNC strojů“

Učební obor „Řezník, uzenář“

Učební obor „Operátor skladování 
a přepravy“

Učební obor „Sklář – výrobce a 
zušlechťovatel skla“ a maturitní 
obor „Design skla“

Střední průmyslová škola 
Ostrov

Střední průmyslová škola 
Ostrov

Integrovaná střední škola 
technickoekonomická 
Sokolov

Integrovaná střední škola 
technickoekonomická 
Sokolov

Integrovaná střední škola 
Cheb

Integrovaná střední škola 
Cheb

Integrovaná střední škola 
Cheb

SŠ Logistická Dalovice

Střední uměleckoprůmys-
lová škola keramická a 
sklářská KV

ept connector s.r.o.

Autobusy Karlovy 
Vary, a.s.

Truck union s.r.o.

Svatavské strojírny 
s.r.o.

HF-CZECHFORGE 
s.r.o.

HF-CZECHFORGE 
s.r.o.

Masný krám 
Krkovička s.r.o.

Petr Fiala – 
velkoobchod s 
drogérií s.r.o.

Moser a.s.

obor škola firma 1. termín

18. 11. 25. 11. 29. 11.

27. 10. 9. 11. 23. 11.

15. 11. 16. 11. 22. 11.

25. 10. 1. 11. 8. 11.

3. 11. x 26. 11.

x 10. 11. 26. 11.

21. 10. 4. 11. 11. 11.

22. 10. 5. 11. 12. 11.

19. 10. 26. 10. 2. 11.

2. termín 3. termín
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Nová služba MZV pro podnikatele

Ministerstvo zahraničních věcí nově nabízí bezplat-
nou službu pro podnikatele „Obchodní cesty“. Tato 
služba pomůže českým firmám získat potřebné výjim-
ky v době omezených možností cestování. Výjimky se 
mohou týkat například víz v zemích, které aktuálně 
potřebné dokumenty standardně nevydávají, povinné 
karantény při obchodních cestách do zahraničí nebo 
naopak přicestování klíčového partnera do Česka.
 

Kontaktním místem pro podnikatele je v rámci nové 
služby Sekce ekonomické diplomacie Ministerstva za-
hraničních věcí ČR. Dotazy a žádosti o pomoc mohou 
podnikatelé zasílat na e-mail obchodnicesty@mzv.cz.

DESET MODELOVÝCH SITUACÍ
Nově nabízená pomoc v rámci služby „Obchodní cesty“ 
vychází z deseti modelových situací:
1. Zástupce české firmy se má účastnit důležité 

schůzky v zahraničí, ale kvůli pandemii by musel po 
příjezdu do země nastoupit do karantény.

2. Zástupce české firmy potřebuje odcestovat do za-
hraničí kvůli založení firmy, uzavření kontraktu, vy-
hodnocení investičního záměru nebo zajištění spe-
cializovaných prací spojených s tamní zakázkou. 
Přijímající země odmítá vydat vstupní vízum.

3. Zástupce české firmy musí odcestovat do zahra-
ničí na důležité obchodní jednání. Cílová země je 
pro občany Schengenského prostoru (tedy i ČR) 
uzavřena, v běžném režimu přitom platí bezvízový 
styk.

4. Česká firma potřebuje, aby do ČR naléhavě přices-
toval její klíčový partner ze zahraničí, potřebuje 
tedy obratem na zastupitelském úřadu ČR v dané 
zemi požádat o schengenské „business“ vízum.

5 Česká firma hodlá zaměstnat zahraničního studen-
ta po skončení jeho vysokoškolského studia v ČR.

6. Zahraniční zaměstnanci české společnosti projíž-
dějící přes další země směrem do ČR se ocitli v ne-
snázích kvůli omezenému cestování.

7. Zástupce zahraniční firmy ze země EU potřebuje 
odcestovat do ČR na důležité obchodní jednání. Do 
ČR je ale omezen vstup cizinců.

8. Česká firma hledá nové zaměstnance v zahraničí 
nebo sezónní pracovníky.

9. Zástupce české firmy ztratil v zahraničí cestovní 
doklad, nebo mu byl odcizen.

10. Zástupce české firmy nestihl odcestovat ze zahra-
ničí zpět do ČR, končí mu platnost víza/pobytové-
ho oprávnění, letecké spoje z dané země do Evropy 
buď nejsou, nebo jsou zásadně omezeny.

Zdroj: https://www.export.cz/aktuality/ministerstvo-
-zahranici-pomaha-s-obchodnimi-cestami-v-dobe-
-pandemie/

Jestliže máte jiné dotazy k zahraničnímu exportu ob-
raťte se na Krajskou hospodářskou komoru Karlovar-
ského kraje.

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Kulhánková
tel: 723 433 187, email: kulhankova@khkkk.cz

https://www.export.cz/aktuality/ministerstvo-zahranici-pomaha-s-obchodnimi-cestami-v-dobe-pandemie/
https://www.export.cz/aktuality/ministerstvo-zahranici-pomaha-s-obchodnimi-cestami-v-dobe-pandemie/
https://www.export.cz/aktuality/ministerstvo-zahranici-pomaha-s-obchodnimi-cestami-v-dobe-pandemie/
https://bit.ly/3ssfTC3
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Nabídka školení 
Profesní průkaz řidiče zdarma
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
nabízí firmám a podnikatelům jedinečnou možnost 
bezplatného školení a absolvování kurzů Profesní 
průkaz řidiče autobusu a Profesní průkaz řidiče ná-
kladního automobilu.

Vzdělávací kurzy jsou určeny pro zaměstnance, kte-
ří si tímto způsobem chtějí rozšířit svou kvalifikaci.
Profesní průkaz řidiče autobusu je určen pro drži-
tele sk. D, kteří se chtějí stát profesionálními řidiči 
autobusu z povolání, ale nemají dosud profesní prů-
kaz.
Profesní průkaz řidiče nákladního automobilu je ur-
čen pro držitele sk. C, C+E, kteří se chtějí stát profe-
sionálními řidiči nákladního automobilu z povolání, 
ale nemají dosud profesní průkaz.
Oba druhy školení jsou prezenční v celkovém rozsa-
hu 140 hodin (130 hodin teorie + 10 hodin praktické 
jízdy).

Vstupní školení v rámci zdokonalování odborné způ-
sobilosti řidičů se provádí formou výuky a výcviku 
v akreditovaném školicím středisku.

Předmětem výuky je získání a prohloubení znalostí 
v oblasti:
• Teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bez-

pečné a defenzivní jízdy,
• Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních práv-

ních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
• Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla,
• Poskytování služeb a logistiky,
• Hospodářské prostředí a organizace dopravního 

trhu,
• Sociálně-právní prostředí v silniční dopravě,
• Zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na 

pozemních komunikacích,
• Prevence a řešení mimořádných událostí v provo-

zu na pozemních komunikacích.

Výcvik je zaměřen na praktickou aplikaci znalostí 
o řízení vozidla, které jsou předmětem výuky. Pro-
cvičuje se ovládání vozidla na různém povrchu vo-
zovky, za různých povětrnostních podmínek, za 
snížené viditelnosti, procvičuje se správná reakce 
řidiče při neobvyklých a krizových situacích, brz-
dění cílené a krizové, rozjezdy a řazení rychlostních 
stupňů v extrémních podmínkách.
Výcvik pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění 
se provádí řízením výcvikového vozidla pod dohle-
dem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, 
který je již držitelem řidičského oprávnění příslušné 
skupiny.
Školení je zajišťováno Autoškolou FICTUM s.r.o. síd-
lící v Karlovarském kraji (učebna v Mariánských Láz-
ních).
V případě splnění předem stanovených podmínek, 
z nichž jednou je členství v KHK KK, je toto školení 
pro účastníky zcela ZDARMA.

Pro bližší informace či dotazy:
Ing. Kateřina Danková
dankova@khkkk.cz I +420 775 188 873
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Karlovarský kraj ve spolupráci s Karlovarskou agen-
turou rozvoje podnikání připravuje další ročník Kon-
ference Budoucnost. Ta je naplánována na 24. listo-
padu 2021 od 9.00 do 18.10 hod. Tradičně se bude 
konat v Kulturním a společenském středisku KASS 
v Chodově.

Konference navazuje na předchozí ročník a bude 
se také věnovat transformací regionu spojenou 
s útlumem těžebního průmyslu. Na konferenci bude 
představen proces transformace regionu, evropský 
i národní pohled na věc a také projekty, které jsou vý-
znamné pro budoucnost regionu a otevírají nová od-
větví.
Proces transformace, přechod a akcelerace jiných 
odvětví v kraji bude postupnou a dlouhodobou zále-
žitostí. Změna již byla odstartována a je proto nutné 
tomuto tématu věnovat opravdu velkou pozornost. Je 
třeba připomenout, že hlavním důvodem útlumu těž-
by není nedostatek dostupného uhlí, ale především 
omezení vlivu na životní prostředí a s tím spojená eko-
nomická rentabilita této těžby. 

Konference je realizována za podpory hejtmana Kar-
lovarského kraje Petra Kulhánka a je určena odborné 
i široké veřejnosti. Účast na konferenci není zpoplat-
něna.
Pokud se zajímáte o budoucnost našeho kraje, na kon-
ferenci se dozvíte, co vše se již v souvislosti s trans-
formací regionu událo a co je dále plánováno. Pro-
gram konference je bohatý. Dopolední část nabídne 
vystoupení odborníků z různých oblastí, kteří nastíní 
další vývoj regionu a přiblíží možnosti připravovaných 
dotačních programů. V odpolední části budou jednot-
livými navrhovateli představeny konkrétní strategic-
ké projekty Karlovarského kraje, a bude tak možnost 
dozvědět se další informace o těchto projektech.
Konference je v současné době intenzivně připravo-
vána a informace budou postupně zveřejňovány na 
webové stránce www.menimekraj.cz 
(dále na www.kr-karlovarsky.cz a www.karp-kv.cz). 
Doporučujeme se na konferenci registrovat předem. 
(Před oficiálním spuštěním registrace je možné se re-
gistrovat prostřednictvím e-mailu zaslaného na
Ing. Jiřího Červinku email: jiri.cervinka@karp-kv.cz).

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

KONFERENCE 
BUDOUCNOST 2021

Konzultační dny agentur 
CzechInvest, API a TA ČR
Dovolujeme si vás pozvat na připravované konzul-
tační dny, na kterých se podnikatelům otevírá mož-
nost osobně prodiskutovat konkrétní otázky spo-
jené s podnikáním a zjistit, jaké možnosti finanční 
a nefinanční podpory, ať státní či jiné, se jim nabí-
zejí. 
Spolu s CzechInvestem budete mít možnost Váš 
záměr individuálně prodiskutovat s Agenturou 
pro podnikání a inovace zabývající se dotacemi ze 
strukturálních fondů a Technologickou agenturou 
České republiky centralizující státní podporu apli-
kovaného výzkumu a vývoje.
Konzultační dny by měly probíhat na Městských 
úřadech města Aš, Ostrov nad Ohří a Mariánských 
Lázní.

Konzultace jsou bezplatné.

Více informací o konkrétních termínech a registraci 
najdete v průběhu listopadu na 
www.czechinvest.org v sekci Akce.

V případě zhoršení epidemiologické situace, budou 
konzultační dny přesunuty do online prostředí.

Konzultační dny agentur  
CzechInvest, API a TA ČR 
 

 

 

 

 

Dovolujeme si vás pozvat na připravované konzultační dny, na kterých se 
podnikatelům otevírá možnost osobně prodiskutovat konkrétní otázky spojené s 
podnikáním a zjistit, jaké možnosti finanční a nefinanční podpory, ať státní či 
jiné, se jim nabízejí.  

Spolu s CzechInvestem budete mít možnost Váš záměr individuálně 
prodiskutovat s Agenturou pro podnikání a inovace zabývající se dotacemi ze 
strukturálních fondů a Technologickou agenturou České republiky centralizující 
státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. 

Konzultační dny by měly probíhat na Městských úřadech města Aš, Ostrov nad 
Ohří a Mariánských Lázní. 

Konzultace jsou bezplatné. 

Více informací o konkrétních termínech a registraci najdete v průběhu listopadu 
na www.czechinvest.org v sekci Akce. 

V případě zhoršení epidemiologické situace, budou konzultační dny přesunuty 
do online prostředí. 

Těšíme se na Vás! 

Tým Regionální kanceláře Karlovy Vary 

Inovační workshop                    
„3D tisk v praxi“ 

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

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“)  připravuje další ze série inovačních workshopů. 
Aktuálním tématem je 3D tisk a možnosti jeho využití. Na akci se zaměříme jak na tisk plastový/kompozitní, 
tak i na tisk kovový. Našimi hosty budou primárně výzkumníci a technici ze Západočeské univerzity, kteří se 
této problematice věnují již řadu let a to jak z pohledu praktického nasazení tak výzkumného. Demonstrovány 
budou výsledky z řady realizovaných projektů ve spolupráci s průmyslovými firmami, ale také i aktuální 
výstupy výzkumných aktivit zaměřujících se například na 3D tisk forem pro vstřikolisy nebo recyklaci tiskových 
prášků. Opět se budeme snažit udělat akci jako v předcházejícím případě maximálně interaktivní, takže 
klasické prezentace budou střídány diskuzí a prohlídkou vytisknutých výrobků. Workshop budeme zahajovat i 
základními informacemi o technikách 3D tisku, používaných materiálech a přípravě dat, takže pokud se chcete 
s 3D tiskem teprve seznámit, přijdete si na své i v tomto případě. Účast na workshopu je zdarma po předchozí 
registraci.  

PROGRAM: 
 
9:00 – 10:00 : Kompozitní 3D tisk  

• Úvod do problematiky plastového 3D tisku 
• Vlastnosti tiskových materiálů a techniky 

kompozitního 3D tisku 
• Možnosti 3D tisku forem pro vstřikolisy 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

10:00 – 11:00 : Kovový 3D tisk 

• Úvod do problematiky kovového 3D tisku 
• Pokročilé techniky 3D tisku z kovů 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

11:00 – 12:00 : 3D tisk nejen v průmyslové praxi 

• Design a 3D tisk 
• Protetika 

KDE: podnikatelský inkubátor 
KANOV, Závodní 278, Karlovy Vary 

KDY: 3. 11. 2021 

REGISTRACE: 
https://forms.office.com/r/UKzE9tqthL 

Hlavním partnerem akce je 
Regionální technologický institut 

http://www.menimekraj.cz
http://www.kr-karlovarsky.cz
http://www.karp-kv.cz
http://www.karp-kv.cz
http://www.czechinvest.org
http://www.karp-kv.cz
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EUROPE DIRECT Karlovy Vary 
– jsme tu pro Vás!

Od 1. května letošního roku funguje při Eurocentru 
Karlovy Vary nově otevřené středisko EUROPE DI-
RECT Karlovy Vary. Protože kromě poskytování vše-
obecných informací občanům o možnostech, jaké jim 
nabízí EU, je posláním střediska EUROPE DIRECT také 
shromažďovat názory na to, jak si Evropa vede a co 
od ní občané očekávají, pořádáme současně i k pří-
ležitosti zahájení činnosti střediska EUROPE DIRECT 
veřejnou debatu o budoucnosti kraje, Česka i celé 
Evropy. Debata se bude konat v úterý 2. listopadu od 
16:00 v Krajské knihovně v Karlových Varech a mů-

žete se těšit na zajímavé hosty, se kterými můžete 
sdílet své názory a dotazy týkající se Karlovarského 
kraje a jeho pozice v Evropě z pohledu podnikate-
lů a podnikatelek. Akce se koná v rámci Konference 
o budoucnosti Evropy.
Těšíme se na Vás!

Informace najdete na webu www.europedirect.cz 
nebo facebooku Eurocentrum Karlovy Vary Europe 
Direct Karlovy Vary!

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

Rok 2021 je prvním rokem nového sedmiletého programového období EU 2021 - 2027, ve kterém je 
možné čerpat dotace ze strukturálních fondů, a to i pro podnikatelské subjekty. O jednotlivých 
evropských programech jsme Vás informovali v minulém čísle Infolistů, 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 zaměřením 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 obezřetní, protože existují i weby poradenských firem, 
které nabízí jen velmi stručné obecné informace o dotacích a jejich cílem je především nabídka 
vlastních komerčních služeb. 

Eurocentrum Karlovy Vary chystá na prosinec 2021 sérii oblíbených seminářů na téma projektového 
a finančního 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 operačního 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, technologickou nebo vědecko-výzkumnou spolupráci, ale také třeba strategii 
a způsob ochrany duševního vlastnictví i jeho komerčního využití. Dalším užitečným nástrojem je 
portál Access2Markets, který shromažďuje informace o vývozu z EU a dovozu do EU, clech a daních, 
celních postupech, pravidlech původu, obchodních překážkách, požadavcích na výrobky a 
statistikách. 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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Beseda 
podnikatelů 
s generálem 
Petrem Pavlem
Energetická krize, volby, koronavirová pan-
demie a očkování, krizový plán České repub-
liky, školství, síla dezinformací… nejen tato, 
ale i spoustu dalších témat probrali na Be-
sedě s armádním generálem Petrem Pavlem 
naši podnikatelé.

Akci uspořádala Krajská hospodářská komo-
ra Karlovarského kraje v polovině října toho-
to roku v Chebu.
Velice děkujeme panu generálovi, který se 
zdržel do pozdních večerních hodin a zodpo-
věděl všechny dotazy.

http://www.europedirect.cz
https://www.facebook.com/eurocentrum.kv
https://www.facebook.com/eurocentrum.kv
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Inovační workshop                    
„3D tisk v praxi“ 

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

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“)  připravuje další ze série inovačních workshopů. 
Aktuálním tématem je 3D tisk a možnosti jeho využití. Na akci se zaměříme jak na tisk plastový/kompozitní, 
tak i na tisk kovový. Našimi hosty budou primárně výzkumníci a technici ze Západočeské univerzity, kteří se 
této problematice věnují již řadu let a to jak z pohledu praktického nasazení tak výzkumného. Demonstrovány 
budou výsledky z řady realizovaných projektů ve spolupráci s průmyslovými firmami, ale také i aktuální 
výstupy výzkumných aktivit zaměřujících se například na 3D tisk forem pro vstřikolisy nebo recyklaci tiskových 
prášků. Opět se budeme snažit udělat akci jako v předcházejícím případě maximálně interaktivní, takže 
klasické prezentace budou střídány diskuzí a prohlídkou vytisknutých výrobků. Workshop budeme zahajovat i 
základními informacemi o technikách 3D tisku, používaných materiálech a přípravě dat, takže pokud se chcete 
s 3D tiskem teprve seznámit, přijdete si na své i v tomto případě. Účast na workshopu je zdarma po předchozí 
registraci.  

PROGRAM: 
 
9:00 – 10:00 : Kompozitní 3D tisk  

• Úvod do problematiky plastového 3D tisku 
• Vlastnosti tiskových materiálů a techniky 

kompozitního 3D tisku 
• Možnosti 3D tisku forem pro vstřikolisy 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

10:00 – 11:00 : Kovový 3D tisk 

• Úvod do problematiky kovového 3D tisku 
• Pokročilé techniky 3D tisku z kovů 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

11:00 – 12:00 : 3D tisk nejen v průmyslové praxi 

• Design a 3D tisk 
• Protetika 

KDE: podnikatelský inkubátor 
KANOV, Závodní 278, Karlovy Vary 

KDY: 3. 11. 2021 

REGISTRACE: 
https://forms.office.com/r/UKzE9tqthL 

Hlavním partnerem akce je 
Regionální technologický institut 

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“)  připravuje další ze série inovačních workshopů. Ak-
tuálním tématem je 3D tisk a možnosti jeho využití. Na akci se zaměříme jak na tisk plastový/kompozitní, tak 
i na tisk kovový. Našimi hosty budou primárně výzkumníci a technici ze Západočeské univerzity, kteří se této 
problematice věnují již řadu let a to jak z pohledu praktického nasazení tak výzkumného. Demonstrovány bu-
dou výsledky z řady realizovaných projektů ve spolupráci s průmyslovými firmami, ale také i aktuální výstupy 
výzkumných aktivit zaměřujících se například na 3D tisk forem pro vstřikolisy nebo recyklaci tiskových prášků. 
Opět se budeme snažit udělat akci jako v předcházejícím případě maximálně interaktivní, takže klasické pre-
zentace budou střídány diskuzí a prohlídkou vytisknutých výrobků. Workshop budeme zahajovat i základními 
informacemi o technikách 3D tisku, používaných materiálech a přípravě dat, takže pokud se chcete s 3D tiskem 
teprve seznámit, přijdete si na své i v tomto případě. Účast na workshopu je zdarma po předchozí registraci. 

KDY:  3. 11. 2021

KDE:  podnikatelský inkubátor 
 KANOV, Závodní 278, Karlovy Vary

REGISTRACE:
https://forms.office.com/r/UKzE9tqthL

Hlavním partnerem akce je
Regionální technologický institut

PROGRAM: 

9:00 – 10:00: Kompozitní 3D tisk 
• Úvod do problematiky plastového 3D tisku
• Vlastnosti tiskových materiálů a techniky kom-

pozitního 3D tisku
• Možnosti 3D tisku forem pro vstřikolisy
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků

10:00 – 11:00: Kovový 3D tisk
• Úvod do problematiky kovového 3D tisku
• Pokročilé techniky 3D tisku z kovů
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků

11:00 – 12:00: 3D tisk nejen v průmyslové praxi
• Design a 3D tisk
• Protetika

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

Inovační workshop                    
„3D tisk v praxi“ 

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

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“)  připravuje další ze série inovačních workshopů. 
Aktuálním tématem je 3D tisk a možnosti jeho využití. Na akci se zaměříme jak na tisk plastový/kompozitní, 
tak i na tisk kovový. Našimi hosty budou primárně výzkumníci a technici ze Západočeské univerzity, kteří se 
této problematice věnují již řadu let a to jak z pohledu praktického nasazení tak výzkumného. Demonstrovány 
budou výsledky z řady realizovaných projektů ve spolupráci s průmyslovými firmami, ale také i aktuální 
výstupy výzkumných aktivit zaměřujících se například na 3D tisk forem pro vstřikolisy nebo recyklaci tiskových 
prášků. Opět se budeme snažit udělat akci jako v předcházejícím případě maximálně interaktivní, takže 
klasické prezentace budou střídány diskuzí a prohlídkou vytisknutých výrobků. Workshop budeme zahajovat i 
základními informacemi o technikách 3D tisku, používaných materiálech a přípravě dat, takže pokud se chcete 
s 3D tiskem teprve seznámit, přijdete si na své i v tomto případě. Účast na workshopu je zdarma po předchozí 
registraci.  

PROGRAM: 
 
9:00 – 10:00 : Kompozitní 3D tisk  

• Úvod do problematiky plastového 3D tisku 
• Vlastnosti tiskových materiálů a techniky 

kompozitního 3D tisku 
• Možnosti 3D tisku forem pro vstřikolisy 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

10:00 – 11:00 : Kovový 3D tisk 

• Úvod do problematiky kovového 3D tisku 
• Pokročilé techniky 3D tisku z kovů 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

11:00 – 12:00 : 3D tisk nejen v průmyslové praxi 

• Design a 3D tisk 
• Protetika 

KDE: podnikatelský inkubátor 
KANOV, Závodní 278, Karlovy Vary 

KDY: 3. 11. 2021 

REGISTRACE: 
https://forms.office.com/r/UKzE9tqthL 

Hlavním partnerem akce je 
Regionální technologický institut 

Inovační workshop                    
„3D tisk v praxi“ 

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

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“)  připravuje další ze série inovačních workshopů. 
Aktuálním tématem je 3D tisk a možnosti jeho využití. Na akci se zaměříme jak na tisk plastový/kompozitní, 
tak i na tisk kovový. Našimi hosty budou primárně výzkumníci a technici ze Západočeské univerzity, kteří se 
této problematice věnují již řadu let a to jak z pohledu praktického nasazení tak výzkumného. Demonstrovány 
budou výsledky z řady realizovaných projektů ve spolupráci s průmyslovými firmami, ale také i aktuální 
výstupy výzkumných aktivit zaměřujících se například na 3D tisk forem pro vstřikolisy nebo recyklaci tiskových 
prášků. Opět se budeme snažit udělat akci jako v předcházejícím případě maximálně interaktivní, takže 
klasické prezentace budou střídány diskuzí a prohlídkou vytisknutých výrobků. Workshop budeme zahajovat i 
základními informacemi o technikách 3D tisku, používaných materiálech a přípravě dat, takže pokud se chcete 
s 3D tiskem teprve seznámit, přijdete si na své i v tomto případě. Účast na workshopu je zdarma po předchozí 
registraci.  

PROGRAM: 
 
9:00 – 10:00 : Kompozitní 3D tisk  

• Úvod do problematiky plastového 3D tisku 
• Vlastnosti tiskových materiálů a techniky 

kompozitního 3D tisku 
• Možnosti 3D tisku forem pro vstřikolisy 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

10:00 – 11:00 : Kovový 3D tisk 

• Úvod do problematiky kovového 3D tisku 
• Pokročilé techniky 3D tisku z kovů 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

11:00 – 12:00 : 3D tisk nejen v průmyslové praxi 

• Design a 3D tisk 
• Protetika 

KDE: podnikatelský inkubátor 
KANOV, Závodní 278, Karlovy Vary 

KDY: 3. 11. 2021 

REGISTRACE: 
https://forms.office.com/r/UKzE9tqthL 

Hlavním partnerem akce je 
Regionální technologický institut 

Inovační workshop
3D TISK V PRAXI

https://forms.office.com/r/UKzE9tqthL
http://www.karp-kv.cz
http://www.karp-kv.cz
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Balneologický výzkum se vrací
do Mariánských Lázní
Institut lázeňství a balneologie navazuje na tradici 
Výzkumného ústavu balneologického v Mariánských 
Lázních a stejně jako jeho předchůdce zde otevírá po-
bočku.
Historický Výzkumný ústav lázeňský byl zřízen mini-
sterstvem zdravotnictví a sídlil v Mariánských Láz-
ních 40 let až do roku 1993. Oba výzkumné ústavy 
vznikly se stejným záměrem, a to provádět základní 
a aplikovaný výzkum v oboru lázeňství a klimatologie, 
balneologii. Stejně jako tenkrát se Institut lázeňství 
a balneologie věnuje objektivizaci účinků základních 
balneologických a klimatických léčebných faktorů. 
Institut navrhuje nové indikace nemocí pro lázeňskou 
léčbu, zaměřuje se na analýzy přírodních a minerál-
ních léčivých vod, provádí přírodovědecký výzkum 
peloidů, hodnotí přírodní léčivé zdroje a navrhuje je-
jich využití. Institut se v současné době věnuje také 
socioekonomickým aspektům lázeňské léčebné péče, 
zabezpečuje vzdělávání lékařů, spojuje výzkumníky 
s laickou veřejností prostřednictvím odborných člán-
ků, přednášek, sociálních sítí.
Institut reaguje na potřebu přiblížit se i lázeňským 
zařízením mimo své hlavní sídlo, a proto byla dne 20. 
9. 2021 uzavřena dohoda s Léčebnými lázněmi Mari-
ánské Lázně o pronájmu kancelářských prostor v Ma-
riánských Lázních. Pobočka bude v provozu od 1. 10. 
2021 v ulici Nehrova č. 27.

Ambicí Institutu je zřídit takové pobočky i v dalších 
lázeňských lokalitách České republiky, konkrét-
ně v Konstantinových Lázních, Jánských Lázních 
a v Třeboni.

Zleva: Jan Ludvík, Karel Kalivoda
Institut lázeňství a balneologie, v. v. i. 
www.i-lab.cz, www.spadata.cz

 

Institut lázeňství a balneologie, v. v. i. | www.i-lab.cz, www.spadata.cz 

 
 

Tisková zpráva 
 
 

 

 
 
 

Balneologický výzkum se vrací 
do Mariánských Lázní 

 
Institut lázeňství a balneologie navazuje na tradici Výzkumného ústavu balneologického 
v Mariánských Lázních a stejně jako jeho předchůdce zde otevírá pobočku. 
 
Historický Výzkumný ústav lázeňský byl zřízen ministerstvem zdravotnictví a sídlil v Marián-
ských Lázních 40 let až do roku 1993. Oba výzkumné ústavy vznikly se stejným záměrem, a to 
provádět základní a aplikovaný výzkum v oboru lázeňství a klimatologie, balneologii.  
 
Stejně jako tenkrát se Institut lázeňství a balneologie věnuje objektivizaci účinků základních bal-
neologických a klimatických léčebných faktorů. Institut navrhuje nové indikace nemocí pro lá-

Zleva: Jan Ludvík, Karel Kalivoda 

Polytechnický 
kemp
Krajská hospodářská komora uspořádala 
v Perninku v termínu 4.10.-8.10.2021 poly-
technický kemp pro žáky základních škol se 
zájmem o polytechniku. Kempu se zúčastnilo 
34 žáků z 6.-9. tříd z 6 různých základních 
škol. V průběhu kempu si žáci zdokonalili 
své programovací a konstrukční dovednosti 
a navzájem si vyměnili své zkušenosti z poly-
technických kroužků.

Implementace krajského akčního plánu 2 
v Karlovarském kraji, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823
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8121 Obsluha zařízení 
na zpracování kovů (strojník) 
(m/ž/o)

Požadujeme
· Vyučení v oboru zámečník, opravář strojů 

nebo podobném
· Výhodou průkaz řidiče VZV (prošlý průkaz 

obnovíme)
· Časovou flexibilitu (třísměnný provoz, 

možnost přesčasové práce o víkendu)
· Fyzickou zdatnost
· Chuť do práce, zájem o pravidelné dochá-

zení do práce a časovou flexibilitu
Nabízíme:
· Odpovídající finanční ohodnocení - hodi-

nová sazba + prémie za vyrobené množ-
ství ) dobří pracovníci si u nás vydělají 
30-43000 Kč brutto)

· Pro zaučení garantujeme první tři měsíce 
fix 24.000 Kč brutto + benefitní příplatky 
( v případě rychlého zaučení přechod na 
standardní bonusy a prémie)

· Nástupní bonus 10.000 Kč (po zkušební 
době), věrnostní prémie apod.

· Stravenky v hodnotě 85 Kč/ směna; mož-
nost objednání oběda/ večeře na pracovi-
šti (cena 75 Kč)

· Příspěvek na dojíždění (dle vzdálenosti – 
od 300 do 2.000 Kč/ měsíc )

· Příspěvek za přítomnost na pracovišti 
 (měsíčně až 2.000 Kč)
· Výkonnostní měsíční prémie; možnost ho-

tovostních záloh
· Příplatek za odpolední a víkendy výrazně 

nad rámec zákonných sazeb
· 5 týdnů dovolené
· Příjemný kolektiv, zaučení zkušenými ko-

legy

Informace o pozici:
Místo pracoviště: Dasnice 95
Typ pracovního poměru: Práce na plný úva-
zek
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou 
1 rok / možnost prodloužení na neurčito
Plat: 24000 - 35000 Kč/měsíc
Benefity: Možnost si napracovat hodiny, 
Dovolená 5 týdnů, Bonusy/prémie, Příspě-
vek na dopravu, Občerstvení na pracovišti, 
Stravenky/příspěvek na stravování, Závod-
ní stravování

ZÁMEČNÍK (pracovník údržby 
strojů a zařízení) 
(m/ž/o)

Požadujeme
· Vyučení v oboru zámečník nebo podob-

ném
· Výhodou průkaz řidiče VZV (prošlý průkaz 

obnovíme)
· Časovou flexibilitu (jednosměnný provoz, 

možnost přesčasové práce o víkendu 
a odpoledne)

· Fyzickou zdatnost, schopnost práce ve 
výškách velkou výhodou

· Chuť do práce, zájem o pravidelné dochá-
zení do práce a časovou flexibilitu

Nabízíme:
· Odpovídající finanční ohodnocení - Hodi-

nová sazba dle kvalifikace a zkušeností.
· Nástupní bonus 10.000 Kč (po zkušební 

době), věrnostní prémie apod.
· Stravenky v hodnotě 85 Kč/ směna
· Příspěvek na dojíždění (dle vzdálenosti – 

od 300 do 2.000 Kč/ měsíc )
· Příspěvek za přítomnost na pracovišti
 (měsíčně až 2.000 Kč)
· Výkonnostní měsíční prémie
· Příplatek za odpolední a víkendy nad rá-

mec zákonných sazeb
· 5 týdnů dovolené
· Příjemný kolektiv, zaučení zkušenými ko-

legy

Informace o pozici:
Místo pracoviště: Dasnice 95
Typ pracovního poměru: Práce na plný 
úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu urči-
tou 1 rok / možnost prodloužení na neurčito
Plat: 24000 - 35000 Kč/měsíc
Benefity: Možnost si napracovat hodiny, 
Dovolená 5 týdnů, Bonusy/prémie, Příspě-
vek na dopravu, Občerstvení na pracovišti, 
Stravenky/příspěvek na stravování, Závod-
ní stravování

Brigáda na výpomoc 
VRÁTNÝ a ÚKLID
(m/ž/o) - DPP

Požadujeme
· Časovou flexibilitu (jednosměnný provoz 

12 hod, možnost práce o víkendu a v noci)
· Chuť do práce
· zájem o nepravidelné docházení do práce
· pečlivost
· dobrý vztah ke psům
Nabízíme:
· Odpovídající finanční ohodnocení 
 – 130 Kč/ hod. brutto
· Příspěvek na dojíždění (dle vzdálenosti – 

od 20 do 100 Kč/ směna)
· Příplatek za noční směnu – 10% ;
· příplatek za víkend – 15%
· Příjemný kolektiv, zaučení zkušenými ko-

legy/ kolegyněmi

Informace o pozici:
Místo pracoviště: Dasnice 95
Typ pracovního poměru: Dohoda o pro-
vedení práce/ brigáda
Délka pracovního poměru: občasná vý-
pomoc v době nemoci a dovolené
Plat: hodinová sazba
Benefity: Příspěvek na dopravu, Občerst-
vení na pracovišti, Závodní stravování; pří-
platek za noční a víkendovou směnu

Jsme STAX Metal Fibers s.r.o. Dasnice - Podnik s více jak 25 lety tradice výroby ocelových, měděných, nerezových nebo 
mosazných vláken již od roku 1994 v Dasnicích (okres Sokolov, Česko) . Jsme specialisté na rozvlákňování kovových drátů, 
dodavatel pro automotive (TIER 2) a speciální aplikace. V současné době zaměstnáváme v Dasnicích zhruba 75 kvalifikova-
ných zaměstnanců a směřujeme k dalšímu růstu.
Vyrábíme převážně pro naši mateřskou společnost v Německu - s vývozem do Evropy, Severní i Jižní Ameriky a Asie.

STAX METAL FIBERS s.r.o.

Kontaktní osoba: Iveta Dvořáková 725 311 990 ; Adolf Šádek 352 682 998  adresa: Dasnice 95, 35709 Habartov

STAX METAL FIBERS s.r.o. 
357 09 Dasnice 95 
___________________________________________________________________________ 

 
 
STAX METAL FIBERS s.r.o.         Tel.:     +42 352 682 610-12           Bankovní Spojeni: 
357 09 Dasnice 95                Fax:     +42 352 682 610                 Raiffeisenbank Karlovy Vary 
zapsaná v Obchodním rejstříku      +42 352 682 998                 CZK 5023014387/5500   
oddíl C, vložka 2778 vedeného KS Plzeň      e-mail:  stax@stax.cz  EUR 5023014395/5500  
IČO: 46885021, DIČ: CZ 46885021         http:  www.stax.de  
 

 
 Jsme STAX Metal Fibers s.r.o. Dasnice - Podnik s více jak 25 lety tradice výroby ocelových, 
měděných, nerezových nebo mosazných vláken již od roku 1994 v Dasnicích (okres Sokolov, Česko) 
. Jsme specialisté na rozvlákňování kovových drátů, dodavatel pro automotive (TIER 2) a speciální 
aplikace. V současné době zaměstnáváme v Dasnicích zhruba 75 kvalifikovaných zaměstnanců a 
směřujeme k dalšímu růstu. 
Vyrábíme převážně pro naši mateřskou společnost v Německu - s vývozem do Evropy, Severní i Jižní 
Ameriky a Asie. 
 

ZÁMEČNÍK  (pracovník údržby strojů a zařízení)  (m/ž/o) 
 
Požadujeme 
· Vyučení v oboru zámečník nebo podobném 
· Výhodou průkaz řidiče VZV (prošlý průkaz obnovíme) 
· Časovou flexibilitu (jednosměnný provoz, možnost přesčasové práce o víkendu a  odpoledne) 
· Fyzickou zdatnost, schopnost práce ve výškách velkou výhodou 
· Chuť do práce, zájem o pravidelné docházení do práce a časovou flexibilitu 
 
Nabízíme: 
· Odpovídající finanční ohodnocení - Hodinová sazba dle kvalifikace a zkušeností.  
· Nástupní bonus  10.000 Kč (po zkušební době), věrnostní prémie apod.  
· Stravenky v hodnotě 85 Kč/ směna 
· Příspěvek na dojíždění (dle vzdálenosti – od 300 do 2.000 Kč/ měsíc ) 
· Příspěvek za přítomnost na pracovišti ( měsíčně až 2.000,-- Kč) 
· Výkonnostní měsíční prémie 
· Příplatek za odpolední a víkendy nad rámec zákonných sazeb  
· 5 týdnů dovolené 
· Příjemný kolektiv,  zaučení zkušenými kolegy 
 
 
Informace o pozici: 
Místo pracoviště: Dasnice 95 
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek 
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou 1 rok / možnost prodloužení na neurčito  
Plat: 24000 - 35000 Kč/měsíc  
Benefity: Možnost si napracovat hodiny, Dovolená 5 týdnů, Bonusy/prémie, Příspěvek na 
dopravu, Občerstvení na pracovišti, Stravenky/příspěvek na stravování, Závodní stravování 
 
Kontaktní osoba: Iveta Dvořáková  725 311 990 ; Adolf Šádek 352 682 998 
Adresa: Dasnice 95, 35709 Habartov  
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LUKAS CZ spol. s. r. o  Továrni 478 | 35134 Skalná
Tel.: + 420 357 070 600, + 420 357 070 621 – 624  |  Fax: + 420 357 070 613  |  obchod@lukascz.cz
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Sortiment LUKAS v maloprodeji zakoupíte např.:
Václav Sladký, Americká 2486/20, 350 02 Cheb
MAISTER PRODEJ NÁŘADÍ s.r.o., Sudentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary
TECHMOBIL Cheb s.r.o., Karlovarská  144/52, 350 02 Cheb – Dolní Dvory

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

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

Plastová a hliníková okna
Plastové a hliníkové dveře

Zimní zahrady
Prosklené stěny
Garážová vrata

Protipožární prvky
Přístupové systémy 

Zabezpečovací systémy
Zasklívání balkonů
Interiérové dveře

Zastínění

www.nelan.cz

zimní
zahrady

přístupové
systémy

plastové
a hliníkové

dveře

prosklené
stěny

zastínění
okna

garážová
vrata
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khkkk.cz
spokojenypodnikatel.cz

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

Datová schránka: d72acea

IČO: 48365513
DIČ: CZ48365513

khkkk.cz
spokojenypodnikatel.cz

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

Datová schránka: d72acea

IČO: 48365513
DIČ: CZ48365513

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.


