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Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
má nové vedení

Vydává
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje,
náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice
Tel: 466 613 782
E‑mail: khkpce@khkpce.cz
www.khkpce.cz
Šéfredaktor
Eva Malinová,
Zástupce šéfredaktora
Iveta Lemberková
Redakční rada
Martina Kučerová,
Iva Roušarová,
Lenka Báčová,
Helena Hrdinová,
Petra Horová

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje má nové vedení na další tři roky.
Shromáždění delegátů ve funkci předsedy představenstva komory potvrdilo dosavadního
předsedu Jiřího Doležala. Shromáždění zároveň zvolilo čtyři místopředsedy reprezentující
jednotlivé oblasti Pardubického kraje a předsedu dozorčí rady. To vše pod dohledem prezidenta Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého.
Za oblast Pardubice byl místopředsedou představenstva zvolen Jan Kafka, za Chrudim Martin Pavliš, za Orlickoústecko Miloš Huryta a za oblast Svitavy Otakar Klepárník. Dozorčí radu
bude v následujících letech vést Jozef Koprivňanský.
„V minulém období se nám podařilo stabilizovat členskou základnu, rozšířili jsme služby pro
naše členy a především jsme navázali velmi dobrou spolupráci s městy, především Pardubicemi, a Pardubickým krajem. Úkolem do budoucna bude získávat zkušenosti od sousedních
hospodářských komor, probudit mezi členy komory větší zájem a účast na našich aktivitách
a také mnohem častěji přicházet s vlastními projekty v rámci spolupráce s městy a krajem
především v oblasti dopravy, školství či veřejných zakázek,“ shrnul minulost i budoucnost
krajské komory staronový předseda představenstva Jiří Doležal.
Prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý vidí úspěch ve stabilizaci komory,
ve zlepšení její image a vytvoření instituce, která je partnerem vládě, samosprávám, médiím a dalším spolupracujícím subjektům. Hospodářská komora je největším zástupcem
podnikatelů a sdružuje jak firmy, tak jednotlivce ve všech oborech podnikání. Členství
v komoře podnikatelů je dobrovolné.

OBLASTNÍ KANCELÁŘ CHRUDIM
Široká 29, 53701 Chrudim,
Tel: 724 613 926,
E‑mail: chrudim@khkpce.cz,
Vedoucí kanceláře: Iva Roušarová
OBLASTNÍ KANCELÁŘ ORLICKO
Nádražní 547 (budova ČSOB‑boční
vchod),
56002 Česká Třebová,
Tel: 724 613 928,
E‑mail: orlicko@khkpce.cz,
Vedoucí kanceláře: Helena Hrdinová
OBLASTNI KANCELAŘ PARDUBICE
náměstí Republiky 12,
53002 Pardubice,
Tel: 734 355 648,
E‑mail: horova@khkpce.cz,
Vedoucí kanceláře: Petra Horová
OBLASTNÍ KANCELÁŘ SVITAVY
Wolkerova alej 92/18 (multifunkční centrum
Fabrika), Svitavy 56802,
Tel: 724 613 968,
Email: svitavy@khkpce.cz,
Vedoucí oblastní kanceláře: Lenka Báčová

Představenstvo, dozorčí rada, oblastní rady
Pro funkční období 2017 -2020
Předseda představentva
Jiří Doležal

Představenstvo

Místopředseda
Miloš Huryta

Místopředseda
Jan Kafka

Členové : Za oblast Pardubice

Za oblast Chrudim
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Za oblast Orlicko
Za oblast Svitavy

Dozorčí rada

Členové:

Místopředseda
Otakar Klepárník
Jaroslav Cihlo
Jiří Doležal
Martin Havelka
Dagmar Havrdová
Jan Kafka
Jiří Vysoudil
Michal Dzurina
Olga Ondráčková
Martin Pavliš
Miloš Huryta
Luděk Roleček
Otakar Klepárník
Jan Kolčava

Předseda Dozorčí rady
Jozef Koprivňanský

Za oblast Pardubice
Za oblast Chrudim

Místopředseda
Martin Pavliš

Jozef Koprivňanský
Vítězslav Paděra
Marie Vtípilová

Místopředseda
Vítězslav Paděra
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Martin Pavliš
Miloš Huryta
Luděk Roleček
Otakar Klepárník
Jan Kolčava

Za oblast Orlicko
Za oblast Svitavy

Dozorčí rada

Členové:

Předseda Dozorčí rady
Jozef Koprivňanský

Za oblast Pardubice
Za oblast Chrudim

Jozef Koprivňanský
Vítězslav Paděra
Marie Vtípilová

Za oblast Orlicko

Jan Gregar

Za oblast Svitavy

Stanislav Červený

Místopředseda
Vítězslav Paděra

Oblastní rady
Oblast Svitavy

Oblast Pardubice
Oblast Pardubice

Oblast Pardubice
Oblast Pardubice

Oblast Chrudim
Oblast Chrudim

Oblast Chrudim
Oblast Chrudim

Oblast Orlicko
Oblast Orlicko

Oblast Orlicko
Oblast Orlicko
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Předseda
Místopředseda

Otakar Klepárník
Jan Kolčava
Věra Kaderková
Členové
Stanislav Červený
Jan Matoušek
Vladimír Ostatek
Petr Pražan / Jiří Pražan
Předseda
PředsedaJan Kafka
Jan Kafka
Milena Šnajdrová
Místopředseda
Jaroslav
CihloJaroslav
Místopředseda
Stanislav
VodičkaCihlo
David
Petrásek
David Petrásek
Václav
Mačát
Členové
Členové Jiří Doležal Jiří Doležal
Předseda
Jan Havelka
KafkaMartin Havelka
Martin
Místopředseda
Jaroslav
Předseda
JanCihlo
Kafka
Dagmar
Havrdová
Dagmar
Havrdová
David
Petrásek
Místopředseda
Jaroslav
Cihlo
David
Jičínský
David
Jičínský
Ivo Káranský
IvoPetrásek
Káranský
Členové
Jiří Doležal
David
Jaroslav
Kňava
Jaroslav Kňava
Martin
Havelka
Členové
Jiří
Doležal
Jozef
Koprivňanský
Jozef
Koprivňanský
Dagmar
Havrdová
Martin
Havelka
Pavel
KosDagmar
PavelHavrdová
Kos
David
Jičínský
Káranský
PetrIvo
Ministr
Petr
Ministr
David
Jičínský
Jaroslav
Kňava
Ivo
Káranský
František
Načeradský
František Načeradský
Jozef Koprivňanský
Jaroslav
Kňava
Vítězslav
Paděra
Vítězslav
Paděra
PavelPakosta
KosJaroslav
Jozef
Koprivňanský
Jaroslav
Pakosta
Petr
Ministr
Pavel
Kos Pejcha
Pavel
Pejcha
Pavel
František
Načeradský
PetrBohumil
Ministr Rejda
Bohumil
Rejda
Vítězslav
Paděra
František
Načeradský
Matrin
Semerád
Matrin
Semerád
Jaroslav
Pakosta
Vítězslav
Paděra
Roman
Sodomka
Roman
Sodomka
Pavel Jaroslav
Pejcha
Pakosta
Jiří Vysoudil
Jiří Vysoudil
Bohumil
Rejda
Pavel
Pejcha
Matrin
Semerád
Bohumil
Předseda
Adámek
PředsedaPavel
PavelRejda
Adámek
Roman
Sodomka
Matrin
Semerád
Místopředseda
Martin
Pavliš
Místopředseda
Martin
Pavliš
Vysoudil
Roman
Členové
Brotan
Členové AlešJiří
AlešSodomka
Brotan
Jiří Vysoudil
Marek Drobílek
Marek Drobílek
Předseda
Pavel
Adámek
Michal
Dzurina
Michal Dzurina
Místopředseda
MartinPavel
Pavliš
Předseda
AdámekMihulka
František
Mihulka
František
Členové
Aleš Novotný
Brotan
Místopředseda
Martin
PavlišNovotný
Jaroslav
Jaroslav
OlgaMarek
Ondráčková
Olga
Ondráčková
Drobílek
Členové
Aleš
Brotan
Miloš
Polák
Miloš
Polák
Michal
Dzurina
Marek
Drobílek
Lenka
Rybyšarová
Lenka
Rybyšarová
František
Mihulka
Michal
Dzurina
Zdeněk
Strouhal
Zdeněk
Strouhal
Jaroslav
Novotný
František
Mihulka
Ondráčková
VěraOlga
Švandová
Věra Novotný
Švandová
Jaroslav
Miloš
Polák
Olga
Ondráčková
Marie
Vtípilová
Marie
Vtípilová
LenkaMiloš
Rybyšarová
Polák
Zdeněk
Strouhal
Lenka
Rybyšarová
Předseda
Huryta
PředsedaMiloš
Miloš
Huryta
Věra
Švandová
Zdeněk
Strouhal
Místopředseda
Luděk
Roleček
Místopředseda
Luděk
Roleček
MarieVěra
Vtípilová
Švandová
Členové
Dytrt
Členové Vlastimil
Vlastimil
Dytrt
Marie
Jan Gregar
JanVtípilová
Gregar
Předseda
Miloš Huryta
Jiří Mikala
Jiří Mikala
Místopředseda
Luděk
Roleček
Předseda
Miloš
HurytaRössler
Zdeněk
Rössler
Zdeněk
Místopředseda
Luděk
Roleček
Členové
Vlastimil
Dytrt
Místopředseda
Luděk
Roleček
David
Šítek
David
Šítek
Vlastimil
Dytrt
Jan Gregar
Členové
Vlastimil
Dytrt
Jaroslav
Štusák
Jaroslav
Štusák
Jiří Mikala
Jan Gregar
Zdeněk
Jiří Rössler
Mikala
DavidZdeněk
Šítek Rössler
Jaroslav
Štusák
David
Šítek
Jaroslav Štusák

Informace z Oblastní kanceláře Orlicko
Soutěž o technický talent prověřila hlavně týmovou spolupráci žáků
Čtyři vybrané týmy z kraje reprezentovaly 24. ledna svůj region na prvním
celokrajském kole odborné soutěže žáků a studentů T‑Profi (Talent pro firmy)
v Ústí nad Orlicí. Pod patronací svých zaštiťujících firem se družstva tvořená
třemi žáky základní školy a třemi žáky prvního ročníku technického oboru
střední školy utkala ve stavbě funkčního modelu z polytechnické stavebnice.
Během tří hodin vyměřeného času soutěžily týmy
o nejrychleji postavený technický model tiskárny, který sestavovaly ze stavebnice Merkur. Akci
uspořádala Krajská hospodářská komora Pardubického kraje s podtextem „Hledáme technické
talenty.“
Podle vedoucí Oblastní kanceláře Krajské
hospodářské komory v České Třebové Heleny Hrdinové byli účastníci za jednotlivé oblasti vybráni
na základě stávající spolupráce firmy, střední školy
a školy základní.
„Všichni dorazili ve skvělé náladě a chopili se úkolu
sestavit stroj, který bude funkční – na konci musí
být schopen nanášet razítka včetně barvy a to bez
pomoci lidské ruky, jsem překvapena tím, jak jsou
žáci zapálení a jak skvěle spolupracují a to od samého začátku. Bez jakékoliv předchozí přípravy
prostě otevřeli kufr, rozdělili si úkoly a pustili se do
práce. Tato soutěž je hlavně o šikovnosti, o schopnosti spolupracovat a o komunikaci mezi věkově
rozdílnými členy týmu. Dnes se ukázalo, že to funguje a že to nejdůležitější, spolupráce a organizace

týmu, se v reálném životě může odrazit na výsledcích jednotlivců i celého
týmu,“ dodala RNDr. Eva Malinová, ředitelka Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje. Podle ní spolupráci firem a škol vzala hospodářská komora za správný konec, když uvedla do života naprosto originální nápad,
který přesně navazuje na strategii spolupráce firem a škol, kterou v kraji
dlouhodobě rozvíjejí.
Žáci přiznali, že se jim občas klepaly ruce a setkali
se i se stresem. Jedním dechem však dodávali, že
by se akce klidně zúčastnili znovu, protože to byla
veliká zábava.
Vítězství si odnesl tým firmy FOXCONN CZ, s.r.o.
se základní školou Pardubice ‑ Polabiny a Střední
průmyslovou školou elektrotechnickou a vyšší odbornou školou Pardubice.
Diplomy za druhé místo si odvezli zástupci CZ
LOKO, a.s. se základní školou Nádražní Česká
Třebová a VOŠ a SŠ technická Česká Třebová.
Na pomyslném třetím stupni stanul tým oblasti
Chrudim s firmou Kovolis Hedvikov a.s. se základní školou Třemošnice a SOŠ a SOU technické
Třemošnice.
Poděkování patří i firmě REHAU Automotive s.r.o.
se základní školou Svitavy Felberova a SOU Svitavy, jejichž žáci si za báječné čtvrté místo odnesli
sladkou odměnu.

Projekt VOLBA POVOLÁNÍ V PARDUBICKÉM KRAJI
(podpora zájmu žáků o technicky zaměřené obory při volbě povolání)

realizace od 1. 11. 2009 - 30. 6. 2012, udržitelnost od 1. 7. 2012 – 30. 6. 2017

DO KONCE MĚSÍCE BŘEZNA 2017 PROBÍHALO NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
ZÁKLADNÍ KOLO SOUŤĚŽÍ
o nejlepší literární práci a výrobek
Po vyhodnocení prací ze základního kola proběhne v Pardubicích do konce měsíce května 2017 krajské kolo soutěží.
Slavnostní vyhlášení finalistů a předání cen z krajského kola se uskuteční v Pardubicích v květnu/červnu 2017 ve spolupráci
se Základní a Praktickou školou SVÍTÁNÍ o.p.s. v prostorách školy.
Informace o projektu jsou zveřejněny na www.vppk.cz.
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Přemýšlíte nad volbou technického oboru vzdělání? Váháte jakou školu vybrat? Jaké bude Vaše uplatnění na
trhu práce?
Na tyto a i další otázky se snažila odpovědět zájemcům Přehlídka strojírenských firem, kterou 24.ledna 2017 uspořádala Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje oblast Orlicko, ve spolupráci s Úřadem práce v Ústí nad
Orlicí.
Více než tři desítky vystavovatelů z řad zaměstnavatelů a škol a široká nabídka volných pracovních míst ve strojírenství. To vše bylo připraveno pro
návštěvníky již druhého ročníku.
I díky podpoře hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, se podařilo
zajistit dopravu dětí z blízkého i dalekého okolí autobusy. Kulturní dům v Ústí
nad Orlicí tak mohl uvítat více než 500 žáků základních a středních škol.
Tato přehlídka je jedinou akcí tohoto druhu na Ústeckoorlicku. Návštěvníci
získali mimo jiné přehled o tom, co v dnešní době firmy v tomto regionu
potřebují a o jaké profese mají především zájem.
Celkem 20 významných zaměstnavatelů z okresu hledalo například nástrojaře,
strojní mechaniky, mechaniky, seřizovače, svářeče, strojírenské techniky, montéry a techniky elektrických zařízení nebo technology výroby.
Součástí akce bylo i poradenství, které návštěvníkům poskytli zástupci Úřadu
práce ČR.
Na veletrhu se prezentovalo i deset technicky zaměřených středních škol
z regionu. Návštěvníci tak dostali kompletní informace o provázanosti studia

požadovaných oborů a nabídky studia. Školy zájemcům představily své výukové programy, typy a formy studia, možnosti internátního bydlení, stipendijní programy a volnočasové aktivity. Na své si přišli i středoškolští studenti,
kteří právě vybírají vhodný obor na vysoké škole.
V rámci akce se uskutečnila soutěž „T-PROFI“ ‑ Talenty pro firmy, kterou
pořádá Hospodářská komora ČR s cílem podpořit polytechnickou výuku,
zdůraznit význam kvality odborné přípravy a zejména propagovat příklady
dobré praxe ze spolupráce zaměstnavatelů se středními i základními školami.

Informace z Oblastní kanceláře Pardubice
Pardubičtí podnikatelé se seznámili s aktuálním stavem projektů v rámci „Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace“
Dvě desítky pardubických podnikatelů, členů Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje (KHK PK), se 18. ledna sešly v historickém sále Magistrátu města Pardubice, aby jim byly poskytnuty odpovědi na otázky, týkající se aktuálního průběhu schválených a připravovaných projektů v rámci
„Integrované územní investice Hradecko‑pardubické aglomerace“ (ITI). Projekty představil Mgr. Miroslav Janovský, manažer ITI z pardubického magistrátu, který koordinuje jejich předkládání žadateli a zajišťuje jejich profinancování. Informace doplnil také předseda Řídícího výboru ITI (ŘC ITI) a primátor
města Pardubice Ing. Martin Charvát, Ing. Jan Řehounek, náměstek primátora,
Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora, Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie a Ing. Tomáš Pelikán, ředitel Dopravního podniku
Pardubice, a.s.
V rámci ITI jsou připraveny projekty z oblasti dopravní infrastruktury (lávky
pro pěší a cyklisty, cyklostezky, multimodální uzel veřejné dopravy, inteligentní dopravní systém), z oblasti životního prostředí (dostavba kanalizací, ochrana vodního zdroje pitné vody Nemošice), z oblasti vzdělávání (rekonstrukce
a modernizace dílen praktického vyučování na základních školách). Další projekty se týkají oblasti kulturního dědictví (např. rekonstrukce a modernizace
památníku Zámeček).
ŘV ITI schválil například výstavbu dopravního terminálu v Přelouči, nákupy
speciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích
i v Hradci Králové, výstavbu nových depozitářů pro Východočeské muzeum
v Pardubicích, stavbu tří nových trolejbusových tratí v Pardubicích.

6/

V letošním roce jsou vypsány výzvy v rámci IROP na podporu středních škol,
revitalizaci národních kulturních památek a dopravní telematiku dále aglomerace plánuje vypsat také první výzvy pro podporu infrastruktury základních
a vysokých škol, na výstavbu nových cyklostezek, kanalizací nebo rekonstrukci významných muzeí.

vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět
uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.
Požadované přílohy žádosti
1) Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce,
který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně
dvouletá, atd.). Stačí prostá kopie.
2) Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší
než 3 měsíce).

REŽIM UKRAJINA
AKTUÁLNÍ INFORMACE:
S ohledem na navýšení systemizace GK Lvov na základě Usnesení vlády ČR
č. 105 ze dne 8. února 2017 došlo k navýšení kvóty na příjem žádostí o zaměstnanecké karty.
Změna systému informování o termínech k podání žádosti:

•

•

•

GK Lvov bude o termínech pro přijetí žádostí informovat e‑mailem
zaměstnavatele, nikoliv přímo žadatele, proto je nutné, aby každý
zaměstnavatel uvedl svoji e‑mailovou adresu, na kterou bude možné
oznámení zaslat.
Zaměstnavatel vyrozumí o termínu podání „své“ zaměstnance – žadatele a je na zodpovědnosti zaměstnavatele a žadatelů, zda termín využijí či nikoliv – termíny stanovené GK Lvov jsou fixní a nelze je měnit.
Vyrozumění o termínu k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu bude
zaměstnavateli zasláno obvykle do cca 14 ‑ ti dnů ode dne doručení
žádosti na MZV (s ohledem na množství žádostí zasílaných na MZV)

O PROJEKTU – REŽIM UKRAJINA:
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (KHK PK) se od září 2016
aktivně zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí
České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup
byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR
vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného
znění aktualizované klasifikace CZ‑ISCO (www.czso.cz) zpravidla zařazeni do
hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.
KHK PK jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina.
Co musí doložit žadatel o zařazení do Režimu Ukrajina?
Žadatel musí vyplnit žádost včetně všech požadovaných příloh. Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být
požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa mohou být se
souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz), kde si je může
kdokoli vyhledat. Pokud jste tento souhlas neudělili, tak nás na tento fakt
upozorněte a sdělte nám spojení na Vaše kontaktní pracoviště úřadu práce,
které by nám existenci volného místa telefonicky potvrdilo.
Postup k zanesení do centrální evidence je následovný: zaměstnavatel ohlásí
krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami. Nepodaří‑li se ve lhůtě 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst
pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům
z Ukrajiny.
Součásti žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je i seznam
uchazečů (jméno a příjmení, datum narození, číslo pasu, občanství, telefon,
adresa), které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina (seznam žadatelů o zaměstnaneckou kartu). Pozor! Vámi určené pořadí pracovních pozic je
velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi

3) Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků
pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).
4) Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):
neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu
jednoho roku;
tom, že v období 2 let před podáním žádosti zaměstnal na území ČR alespoň
10 osob.
5) Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení
do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:
pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,‑ Kč, anebo,
opakovaně pokuta vyšší než 100 000,‑ Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem
inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.
Na jak dlouho je zařazení do Režimu Ukrajina vydáváno?
Zaměstnavatel je do Režimu Ukrajina zařazen po dobu 1 roku. V případě,
že během tohoto roku bude chtít zaměstnat další uchazeče z Ukrajiny, zašle pouze vyplněný formulář Nahlášení dalšího uchazeče + seznam žadatelů
o zaměstnaneckou kartu a přílohy nemusí znovu dokládat. Novou žádost
včetně příloh musí dokládat pouze v případě, že již uplynula lhůta 1 roku od
zařazení do Režimu Ukrajina nebo nastala změna v těchto údajích.
Zpoplatnění
Vyřízení žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je zpoplatněno paušální částkou 1500,‑ Kč za žádost a částkou 100,‑ Kč za každého
uchazeče o zaměstnání, uvedeného v žádosti. V případě nahlášení dalšího
uchazeče (uchazečů) ve lhůtě jednoho roku od zařazení do Režimu Ukrajina je
vyřízení zpoplatněno paušální částkou 500,‑ Kč za žádost a částkou 100,‑ Kč
za každého dalšího uchazeče o zaměstnání, uvedeného ve formuláři Nahlášení dalšího uchazeče. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Často kladené dotazy
V čem zařazení do Režimu Ukrajina zrychluje vydání zaměstnanecké karty?
Předem vyhlédnutý uchazeč zařazený do Režimu Ukrajina se nemusí individuálně objednávat k návštěvě konzulárního oddělení a čekat, až na něj dojde
řada, ale je napřímo kontaktován konzulárním oddělením a vyzván k návštěvě
v konkrétním čase. Na rychlost dalšího, již standardního postupu bude mít
potom vliv – stejně jako doposud – mimo jiné úplnost a pečlivost všech náležitostí žádosti samotného uchazeče o udělení víza. Má‑li vše uchazeč v pořádku, je kompetentními orgány o vydání víza rozhodnuto – stejně jako doposud
– do 60 dní od podání na jeho žádosti konzulárnímu oddělení.
Formulář Žádosti zaměstnavatele o zařazení do Režimu Ukrajina najdete na:
www.khkpce.cz
Své otázky s žádostí o pomoc při vyhledání vhodných pracovníků a Žádosti
zaměstnavatele o zařazení do Režimu Ukrajina můžete zasílat na e‑mail: rezimukrajina@khkpce.cz, horova@khkpce.cz.
Bližší informace na tel.: +420 734 355 648 (Petra Horová) nebo na tel. +420
466 613 782, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice
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Krajská hospodářská komora Pardubického kraje si pochvaluje spolupráci s krajem
Členové Rady Pardubického kraje se jako již tradičně počátkem každého
kalendářního roku setkali se zástupci Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. Mezi témata pravidelného setkání patřily především oblasti investic,
dopravy, školství či cestovního ruchu.
„Hospodářskou komoru vnímáme jako důležitého partnera, a proto se snažíme
na našich pravidelných jednáních řešit problematiku, která členy komory zajímá
nejvíce. Proto jsme společně řešili nejen oblast dopravy se zaměřením na stav
připravenosti silnice D35, ale také situaci kolem obchvatů jednotlivých měst.
Může nás těšit, že co do spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic jsme mnohdy
v přípravě výstavby páteřních komunikací o poznání dál než sousední kraje,“
uvedl hejtman Martin Netolický. Ten také informoval o rozsahu krajských investic do silnic nižších tříd. „Stále bojujeme o finanční prostředky ze Státního
fondu dopravní infrastruktury a věříme, že získáme alespoň částku, která byla
pro kraje určena v minulém roce. Snažíme se také posouvat projekty vhodné pro
čerpání z evropských fondů a jsem přesvědčený, že obdobně jako v předchozím
období budeme úspěšní. Navíc budeme realizovat řadu investic čistě hrazených z vlastního rozpočtu. Vzhledem k dobrému hospodaření a zvýšenému inkasu
daní můžeme oblast dopravy podpořit další velmi významnou částkou, které regionu zcela jistě pomůže,“ sdělil hejtman Netolický.
Ke vzájemné spolupráci se pochvalně vyjádřil také předseda představenstva Krajské hospodářské komory Jiří Doležal: „Spolupráce s krajem je stále na lepší
úrovni a velmi si toho samozřejmě vážíme, protože jsme pravidelně informováni o jeho činnostech, což není vždy samozřejmostí. Současné, ale i minulé vedení
kraje navíc podporuje činnost kontaktních míst pro podnikatele, za což jsme samozřejmě velmi vděční.“
Investiční činnost kraje bude letos znovu rozsáhlá
Přítomné zástupce Hospodářské komory zajímaly také ostatní plánované investice kraje. S těmi je seznámil 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který také
připomněl, že kraj je de facto největším vlastníkem nemovitostí v regionu, a to především díky středním školám či sociálním zařízením, jejichž je kraj zřizovatelem.
„Kromě investic do dopravní infrastruktury plánujeme také projekty v našich zdravotnických zařízeních či pokračování v transformaci sociálních služeb,“ sdělil
Línek.
Prohlubujeme spolupráci škol a firem
Krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek informoval o aktuální situaci v oblasti středního školství. „Nadále se snažíme spolupracovat s významnými
zaměstnavateli v regionu, kteří si mohou mezi studenty již v době studia vybrat potenciální zaměstnance v nedostatkových profesích. Jsem velmi rád, že máme
řadu dobrých příkladů, kdy je tato spolupráce oboustranně výhodná a může sloužit jako příklad dalším společnostem, které o navázání úzkého kontaktu teprve
uvažují,“ uvedl Bernášek, který zároveň odmítl rušení všeobecných gymnázií.
Podnikatelé mají zájem pomoci s dětskou olympiádou
Blížící se zimní Olympiáda dětí a mládeže, která se v Pardubickém kraji uskuteční počátkem roku 2018, se setkává také se zájmem podnikatelů, což kvituje radní
pro oblast sportu, cestovního ruchu a informatiky René Živný: „Tím, že se jedná o významnou sportovní akci, se nabízí také aktivní zapojení podnikatelských
subjektů, a proto jsem rád, že vnímají podporu sportu mládeže jako jednu ze součástí svého fungování v regionu.“ Radní Živný zmínil také nárůst finanční
podpory kraje pro oblast sportu i na podporu cestovního ruchu v regionu.

PROŠKOLENÍ A ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE ZÁJEMCŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
V rámci zapojení Krajské hospodářské komory Pardubického kraje do projektu „Vzdělávání klíčem k novému zaměstnání“ Vám nabízíme možnost proškolení
a zvýšení kvalifikace zájemců a uchazečů o zaměstnání, kteří žádají o pracovní místo ve vaší společnosti. Tato podpora je poskytována v režimu DE
MINIMIS a může být poskytnuta pro uchazeče a zájemce, kteří splňují následující:
•
jejich nejvyšší dosažené vzdělání je ukončené základní vzdělání,
•
jsou vedeni v evidenci Úřadu práce dle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
•
nebo jsou to osoby neaktivní, tj. osoby v produktivním věku, které nejsou
ani zaměstnané (ani nevykonávají samostatně výdělečnou činnost) ani nezaměstnané
(tj. evidované Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání),
•
a zároveň se nejedná o osoby soustavně se připravující na budoucí povolání či osoby pobírající starobní důchod
Další aktivitou projektu je možnost zařadit tyto osoby do rekvalifikačních kurzů dle Vašich potřeb a po úspěšně absolvovaných aktivitách lze obdržet finanční
příspěvek na mzdu daného uchazeče nebo zájemce o zaměstnání ve Vaší společnosti. Finanční příspěvek na mzdu je poskytován v režimu podpory DE MINIMIS, délka poskytování příspěvku je 6 měsíců (Kč 15.000,‑ / 1,0 úvazku / měsíc).
Rekvalifikační kurzy jsou pro zájemce a uchazeče o zaměstnání i pro budoucího zaměstnavatele zdarma.
Bližší informace najdete na www.tpzpk.cz, nebo na tel.: +420 734 355 648 (Petra Horová, odborný pracovník pro práci s cílovou skupinou), nebo kontaktujte
přímo pracovníka pro zprostředkování zaměstnání Ing. Josefa Švába, tel.: +420 428 009 738, e‑mail: svab@tpzpk.cz
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Informace z Oblastní kanceláře Svitavy
Firmy i školy se prezentovaly ve Svitavách
Hledáte zaměstnance? Hledáte práci? Potřebujete si vybrat správně střední školu?
Hospodářská komora ve Svitavách napomohla propojení zaměstnanců, zaměstnavatelů a škol.

Technické obory jsou dlouhodobou jistotou. Dvaadvacet firem a středních
škol se prezentovalo 17. ledna 2017 po celý den ve Fabrice. Příchozí tak
měli možnost nejen zjistit, jaká je možnost vzdělávání, ale také uplatnění na
trhu práce. V letošním roce se organizátoři zaměřili na technické obory. „Je to
příležitost pro firmy i školy. Snažíme se o propojení. Dáváme žákům pohled
na možné budoucí zaměstnání a nabízíme i možnost spolupracovat s firmami
v rámci, brigád, exkurzí, stáží. Zaměstnavatelé si je mohou vychovávat a nabídnout jim práci“ sdělila L. Báčová, oblastní zástupce hospodářské komory.

O organizační zajištění
přehlídky se postarala
hospodářská komora
ve Svitavách a celou
akci pomohl O. Klepárníkovi poskládat V. Mačát ze spol. OR-CZ spol. s r.o. Moravská
Třebová. Přehlídku podpořilo Město Svitavy a Úřad práce ČR, kontaktní
pracoviště Svitavy.

O tom, že technické obory jsou dlouhodobě sázkou na jistotu, není pochyb.
Zvláště ve svitavském okrese, kam v poslední době míří velcí hráči na trhu
práce. Nezaměstnanost klesla a firmy mají zájem o lidi, kteří mají technické vzdělání. Šance na získání práce je opravdu veliká. Každý, kdo vystuduje
technickou školu má šanci získat dobře placenou práci, a to i s výhledem do
budoucna. „V současné době je v našem okrese více pracovních míst než potencionálních zaměstnanců. Rozdíl je obrovský,“ popsal situaci Tomáš Lorenc
z Úřadu práce ve Svitavách.

Poděkování patří všem vystavovatelům: MEDESA s.r.o. Polička, OR ‑ CZ
spol. s r.o. Moravská Třebová, EVT Stavby s.r.o. Svitavy, Gymnázium Moravská Třebová, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Svitavy, IMS – Drašnar s.r.o. Česká Třebová, INA Lanškroun, s.r.o., MILACRON
spol. s r.o. Polička, Průmyslová střední škola Letohrad, RP Climbing spol.
s r.o. Polička, SAINT‑GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. Litomyšl, SOFICO‑CZ, a.s.
Svitavy, Střední odborné učiliště Svitavy, Střední průmyslová škola textilní Liberec, Střední škola grafická Brno, p. o., Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., Střední škola zahradnická a technická Litomyšl,
SVITAP J. H. J. spol. s r.o. Svitavy, VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto, VOŠ
a Střední škola technická Česká Třebová, Westrock Packaging Systems Svitavy, s. r. o.

Ve Svitavách se prezentovaly školy a firmy ze svitavského okresu. Nebyly však
jediné. Nabídku například zpestřily zástupci Střední průmyslové školy textilní
Liberec. Studenti této školy zaujali módní přehlídkou. „Chci být módní návrhářkou od první třídy a o svoji budoucí školu jsem se začala brzy zajímat. Na
liberecké škole mě nejvíce baví estetika, kde se učíme poznávat svět módy
a módní kresbu,“ prozradila Nela Laurinová z Turnova, studentka prvního ročníku. Ta rovněž přiznala, že je pro ni mnohem jednodušší modely kreslit než je
předvádět.
Zdroj: Svitavský deník

Otakar Klepárník
místopředseda Oblasti Svitavy Khk Pk a jednatel – ředitel MEDESA s.r.o.,
Lenka Báčová, vedoucí Ok Svitavy

Významné úspěchy členů hospodářské komory
Litomyšl - Hotel Zlatá
Hvězda, s.r.o.
ředitelka Ing. Milena
Šnajdrová získala ocenění Hoteliér roku 2016
Když Milena Šnajdrová
přebírala před osmnácti
lety hotel Zlatá Hvězda
v Litomyšli, okna netěsnila,
kuchyň pamatovala státní
podnik Restaurace a jídelny a postele prý byly podložené bednami od zeleniny. Postupná obnova byla tak úspěšná, že Šnajdrová nyní získala titul Hoteliér roku.
Hotel Zlatá hvězda má dlouhou tradici a jeho historie sahá až do 16. století. Od roku 1998 patří hotel Zlatá Hvězda nynějším majitelům Jaroslavu a Mileně
Šnajdrovým. V letech 1998‑2004 proběhla velká rekonstrukce sálu, hotelové kuchyně, pokojů a hotelových apartmánů, přičemž se zachoval prvorepublikový
ráz hotelu. Další velká přestavba byla v letech 2005‑2007. Zadní část hotelu se přestavěla na pokoje a zrekonstruovalo se zasklené schodiště se střešní terasou,
odkud je nádherný výhled na náměstí. Také restaurace dostala nový vzhled, kde se autoři Ing. arch. Zdeněk Kratochvíl a akademický malíř Jiří Sochovský snažili,
v souladu s pláštěm objektu i vnitřní atmosférou hotelu, vytvořit retroprostor restaurace s prvky art deco, funkcionalistickým členěním podhledu i průhledem
do přilehlého prostoru. Nástěnné malby jsou inspirované nejobdivovanější architekturou města – zámkem a jeho sgrafity. Interiér se svým pojetím hlásí k měšťanským restaurantům z období 1. republiky.
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Jiřinkový
galavečer

společně s
Filharmonií Brno
a spolkem pěstitelů jiřin ČR
Dagla
Vás zve na

s Filharmonií Brno
Večerem provází Jan Adámek
Z připravovaného programu:
- Uvítá Vás kvarteto Filharmonie Brno ve foyeru Besedního domu
- Večer zahájí orchestr Filharmonie Brno Jiřinkovou polkou Bedřicha Smetany
- K tanci i poslechu hraje orchestr Filharmonie Brno
a rocková skupina Adele Tribute
- Předtančení a taneční vstupy skupina Sklep Brno
- Vystoupení Emy a Alfiho (dogdancing)
- Výstava jiřin v prostorách foyeru
- Fotoobrazy Jadrana Šetlíka
Tombola
Výborné občerstvení, vína a destiláty
Dress code: Formal
Pořadatelé:

RUSTIKA®

Mediální partner:

Inspirace
N

Sluneční
historií květiny

a území Mexika pěstovala civilizace Aztéků botanické jiřiny dávno před tím, než
byla objevena Amerika. Jiřiny byly považovány za květy symbolizující boha Slunce.
Proto měly výjimečné postavení a zdobily například obřadní šat posledního aztéckého krále
Montezumy II. při korunovaci. Třicet let po objevení Ameriky byla říše Aztéků dobyta a tak
mohl jiřiny objevit celý svět.

P

odzimní růže neboli jiřina byla v 19. století velmi oblíbenou květinou i v Čechách,
a to nejen pro svou krásu, ale i pro snadné pěstování a šlechtění. Tomu se věnoval i vysloužilý farář František Hurdálek, který v sousedství fary jiřiny pěstoval a nakonec založil i první
Jiřinkový spolek v Čechách.

J

eho členy byli například Václav Kliment Klicpera, Bedřich Smetana, Ludovít Štúr.
V roce 1837 se České Skalici konaly první Jiřinkové slavnosti, na kterých byla zvolena královnou plesu Barunka Panklová, tou dobou už několik hodin Němcová. Shodou okolností totiž ve
stejný den slavila v Jiřinkovém sále svou svatbu s Josefem Němcem. Tato událost inspirovala
i Bedřicha Smetanu k napsání slavné Jiřinkové polky.
Proč se jmenuje jiřina?

Š

lechtitel v botanické zahradě v Madridu pojmenoval zvláštní novou květinu po
svém příteli, švédském botanikovi Andreasu Dahlovi. Podobný nápad měl německý profesor
Wildenow, když dal kytce jméno po svém kolegovi, jenž se jmenoval Georgi.
Způsobil tím trochu zmatek, ovšem botanický název Dahlia zůstal a ze jména Georgina
vznikly názvy národní – odtud i naše jiřina (jiřinka).

J

iřinky se pěstují po celém světě a na všech světových kontinentech vznikly významné jiřinkové spolky. Např. Austrálie a Nový Zéland, Jižní Afrika, Holandsko, Velká Británie,
Německo atd.

Služby Města Velké Opatovice, s.r.o., Město Velké Opatovice
a Reklamní agentura RUSTIKA vyhlašují soutěž

MISS
JIŘINKAA 22017
JIŘINK
017
Soutěž se koná v rámci 10. výročí Jiřinkových
slavností ve Velkých Opatovicích
ve dvou kategoriích:
dívky 5 - 8 a 9 - 13 let
Uzávěrka přihlášek je 31. 7. 2017

Veřejné finále se koná 27. 8. 2017
ve Vel. Opatovicích
Více informací a přihlášky:
TIC Velké Opatovice, tel: 607 657 690,
RUSTIKA, tel: 775 760 080
kc.velkeopatovice.cz
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Partner akce:

21. září 2017
v prostorách Besedního domu v Brně

Vstupte s námi do světa,
který omámí Vaše smysly krásnou hudbou,
krásou květin a uvolněnou atmosférou.
Buďte našimi partnery na galavečeru,
který se inspiruje krásou netradičních květin,
s příjemnou zábavou a nezapomenutelnými zážitky.

K

jednomu z našich nejvýznamnějších pěstitelů patřil pan
Emil Dokoupil, který se pěstování jiřin začal intenzivně věnovat od
roku 1905. V roce 1914 byl držitelem 28 nejvyšších vyznamenání.
Byl také členem společností v Americe, Francii, Holandsku a Německu. Jeho novinky obdivovali v roce 1937 v Kalifornii, Kanadě, Massachusetts, Illinois, Ohiu, Anglii, Belgii, Bulharsku, Francii, Holandsku,
Itálii, Jugoslávii, Litvě, Maďarsku, Německu, Polsku, Řecku, severní
Africe, ale i jinde.

P

řipravili jsme pro Vás večer
inspirovaný krásou těchto květin
a jejich historií.
Doufáme, že okamžiky, které s námi prožijete,
Vám dovolí zapomenout na všednost obyčejného dne a přenesou Vás do prostředí pohody,
příjemné společnosti a kouzelné hudby.

Bližší informace na www.dagla.cz,
www.jirinkovygalavecer.cz, www. podnikatelky.eu a na facebooku.
Předprodej vstupenek:
www.jirinkovygalavecer.cz

MAS na území Pardubického kraje
Na území Pardubického kraje působí celkem 13 Místních akčních skupin. Všechny MAS
jsou členy NS MAS ČR.
Všechny MAS Pardubického kraje se na realizaci jednotlivých vypracovaných strategií
komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) ucházejí o finanční prostředky za necelou miliardu korun. Opatření pro rozvoj svého území budou realizovat prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Životní prostředí. Většina MAS
se také podílí na zpracování Místních akčních plánů vzdělávání za jednotlivá ORP v kraji
a v rámci animace poskytují pomoc mateřským a základním školám s čerpáním tzv.
šablon z OP VVV.
Krajské sdružení společně s Pardubickým krajem a Krajskou Hospodářskou komorou
Pardubického kraje založilo ústav s názvem Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje, z. ú. Jeho hlavním cílem je podpora zvýšení zaměstnanosti v kraji a rozvoj
aktivit vedoucích ke zvýšení uplatnění pracovníků dle potřeb místních firem.
KS NS MAS ČR Pardubického kraje je také členem Energeticko‑technického inovačního
klastru, z. s. (ETIK), jehož činnost je orientována na „Smart region“, inovativní řešení
jednotlivých území (i území MAS) v oblasti dopravy, veřejného osvětlení, efektivní energetické náročnosti budov, elektronizaci odpadového hospodářství nebo kybernetickou
bezpečnost.

Představujeme nové členy:
Oblast PARDUBICE
JAMAPOLL s.r.o. ‑ stavební firma ‑ specializace a realizace staveb
www.jamapoll.cz
AC in s.r.o. ‑ cateringová společnost –
www.alfredo‑catefing.cz

Jiří Palata ‑ stavebnictví

‑ www.topeni‑pardubice.cz

Jan Brňák ‑ stavebnictví, elektro

Tomáš Gregor ‑ zednictví

Marek Boháč ‑ podlahářství

Milan Novák ‑ obchod

Tomáš Pešl ‑ vodoinstalatérství, topenářství

Petr Horák ‑ vodoinstalatérství, topenářství
www.topeni‑pardubice.cz

TIMRA s.r.o. ‑ realizace staveb
www.timracz.cz

Pavel Faltys ‑ stavebnictví, vodoinstalatérství,
topenářství

Ing. Lic. Jaroslav Kňava ‑ dozor, logistika
a koordinace staveb

Tomáš Mrňávek ‑ vodoinstalatérství, topenářství

Martin Petr ‑ vodoinstalatérství, topenářství,
stavebnictví

Jan Málek ‑ tesařství ‑ www.vichr‑strechy.cz

Pavel Machač ‑ vodoinstalatérství, topenářství

Martin Veselý ‑ poradenství v oblasti
zpracování, nakládání a využívání odpadů
a jiné technické poradenství

Tomáš Novotný ‑ pokrývačství
www.vichr‑strechy.cz

Radek Černý ‑ vodoinstalatérství, topenářství

Libor Matoušek ‑ inženýrská činnost ve
výstavbě

Jiří Polanský ‑ zednictví

Tomáš Polívka ‑ služby ‑ ostatní

Petr Škoda ‑ stavebnictví

INTERCOLOR, akciová společnost ‑ textilní
průmysl ‑ www.intercolor.eu

Tomáš Horodyský ‑ klempířství
Miroslav Krpata ‑ zámečnictví
Roman Jakoubek ‑ zednictví
Robert Bělohubý ‑ stavebnictví
Filip Málek ‑ stavebnictví, zámečnictví

Svilen Tomov ‑ stavebnictví
Jan Koreček ‑ vodoinstalatérství, topenářství
Michal Jiran ‑ vodoinstalatérství, topenářství

Miloš Kakrda ‑ vodoinstalatérství, topenářství

Lukáš Dalibor ‑ pojišťovnictví
‑ www.facebook.com/koophradec

Petr Chlápek – topenářství
Ondřej Vavrek ‑ vodoinstalatérství, topenářství
Roman Pozdník ‑ vodoinstalatérství, topenářství

Oblast SVITAVY
Hotel Zlatá Hvězda s.r.o.
‑ www.zlatahvezda.com

Zdeněk Hurych – daňové poradenství
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www.dopravapk.cz
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