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FIREMNÍ INVESTICE

Nabízíme řešení v oblasti zhodnocení finančních prostředků s řadou slev a zvýhodnění

FIREMNÍ BANKOVNÍ SLUŽBY
Zajistěte svým zaměstnancům bankovní účet bez poplatků s výběry ze všech bankomatů zdarma

FIREMNÍ ÚVĚRY

Poradíme Vám v oblasti firemního a podnikatelského financování

ŘEŠÍME INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

Mějte k dispozici svého privátního finančního poradce, se kterým nemusíte řešit „pouze“
zaměstnanecké benefity, ale i své soukromé potřeby. V oblasti hypoték máme dominantní
postavení na trhu. Díky tomu nabízíme svým klientům vždy výhodnější podmínky, než jaký
je průměr trhu. Neprodáváme produkty pojišťoven – u těch hlavních jsme si nechali připravit
vlastní a exkluzivní produkty, které splňují naše představy o kvalitním pojištění

Obraťte se na nás ještě dnes!

Petr Havlena / Partners market Česká Třebová
Litomyšlská 1536
petr.havlena@partners.cz
777 570 961

Nemusíte lézt přes plot,
když chcete vidět elektrárnu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ELEKTRÁRNĚ 7EC CHVALETICE
9. června 2018 od 10.00 do 14.00 h
Zajímá vás, jak se vyrábí elektřina?
Přijďte na den otevřených dveří
do elektrárny 7EC Chvaletice
a využijte jedinečnou příležitost
nahlédnout do nitra elektrárny.
Připraven bude i doprovodný
program pro děti.

Elektrárna 7EC Chvaletice | K Elektrárně 227 | 535 01 Chvaletice

Slovo předsedy
Vážené dámy a pánové, podnikatelky a podnikatelé,
dovolte mi, abych úvodem dalšího vydání našeho Zpravodaje zhodnotil činnost Krajské
hospodářské komory Pardubického kraje v uplynulém období a seznámil vás s našimi
plány do letošního roku.

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
Lenka Müllerová
Redakční rada
Martina Kučerová,
Helena Hrdinová,
Petra Horová,
Iveta Lemberková
OBLASTNÍ KANCELÁŘ CHRUDIM
Široká 29, 53701 Chrudim,
Tel: 724 613 926,
E‑mail: chrudim@khkpce.cz
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

Rok 2017 jsme již tradičně zahájili Tříkrálovým koncertem. Od začátku roku jsme vyvíjeli
velké úsilí při zajištění pracovních sil pro firmy našich podnikatelů převážně v rámci komorou realizovaného Projektu Ukrajina, ale též jsme navštívili se zástupci oblasti Svitavy
kolegy z hospodářské komory v Chorvatsku, konkrétně v Bjelovaru, a snažili se navázat
spolupráci, podpořit export a získat i zde pracovní síly. Pro podporu technického vzdělávání jsme uspořádali přehlídky technických a strojírenských firem v našich oblastech ve
Svitavách a Ústí nad Orlicí.
Účastnili jsme se jednání delegací velvyslanectví Číny a Srbska v rámci jejich návštěvy
Pardubického kraje. Pořádali jsme setkání podnikatelů Pardubického kraje na Pardubickém zámku a společné jednání představenstev KHK Vysočina a KHK Královéhradeckého kraje za účelem prohloubení spolupráce a předávání zkušeností. Organizovali jsme
diskuzní Kulaté stoly s lídry politických stran a hnutí před podzimními parlamentními
volbami 2017.
Mohu konstatovat, že se dobře rozvíjí spolupráce s krajskou samosprávou – zejména
v oblasti školství, dopravy a sociálních věcí. Totéž mohu říci i o partnerských vztazích
s městy v našem kraji, především se samosprávou města Pardubic.
Naše plány do budoucna lze charakterizovat především jako rozšiřování podpory a služeb našim podnikatelům. Uvést mohu připravované právní poradenství pro naše členy
–LegalPoint, připravujeme takéškolení a workshopy na aktuální témata, ve spolupráci
s HKČR a dalšími partnery bude pokračovat série krajských exportních konferencí, které
mají pomáhat našim členům při exportu jejich výrobků do zahraničí. Ještě více se zaměříme na malé a střední firmy, popř. živnostníky. S odborem školství plánujeme další aktivity
na podporu technického a odborného vzdělávání. Chystáme setkání podnikatelů nejen
pardubického kraje, ale i v dalších městech regionu.
Věřím, že naše aktivity včetně mnoha seminářů, které pro vás pořádají naše Oblastní kanceláře v Chrudimi, Pardubicích, Svitavách i České Třebové, jsou pro vás a vaše podnikání
inspirativní a přínosné.
Přeji vám všem hezké a slunečné jarní dny.
Jiří Doležal
Předseda představenstva KHK Pk
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Wolkerova alej 92/18 (multifunkční centrum
Fabrika), Svitavy 56802,
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Email: svitavy@khkpce.cz,
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UNIMEX PRINT
Jana Palacha 1552, Pardubice
www.unimex-print.cz
Za příspěvky odpovídají jejich autoři.
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Informace z Oblastní kanceláře Pardubice
Tříkrálový koncert
Dne 4. ledna 2018 v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích Krajská hospodářská komora Pardubického kraje pořádala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje tradiční Tříkrálový koncert,
na kterém se společně s Komorní filharmonií Pardubice představili dva vynikající hudebníci Felix Slováček a jeho syn Felix Slováček jr. Prostřednictvím krásných tónů klarinetu a saxofonu
se posluchači ponořili do slavných melodií klasické a populární hudby. Mistři svých nástrojů se
představili nejen ve známých dílech klasiky, ale zaznělo také mnoho slavných filmových melodií
z pera Karla Svobody, Nina Roty či Ennia Moricconeho. To vše pod taktovkou Felixe Slováčka
mladšího.

Pracovní setkání: „Doprava a prezentace záměru výstavby
autobusových terminálů“
Ve středu 7. 3. 2018 proběhlo další ze série setkání zástupců města Pardubic a Krajské
hospodářské komory Pardubického kraje (KHK PK). Primátor Martin Charvát členům KHK PK
představil klíčové investice města, kterými jsou především dopravní stavby. Mezi ty nejvýznamnější patří rekonstrukce Masarykova náměstí, úprava křížení ulic Kyjevská a Průmyslová, dopravních opatření v ulici Na Spravedlnosti a Pichlova nebo o plánované rekonstrukci
nadjezdu v Kyjevské ulici. Zástupce hospodářské komory zaujala také prezentace plánu
výstavby terminálu B pro regionální a dálkovou autobusovou dopravu a terminálu „C - jih“
včetně plánu vybudování parkovacího domu.
Kromě členů KHK PK se tohoto setkání zúčastnili také zástupci Správy železniční dopravní
cesty, s. o., Českých drah, a.s. a další významní dopravci v Pardubickém kraji.

LegalPoint Krajské hospodářské komory Pardubického kraje
LegalPoint Krajské hospodářské komory Pardubického kraje

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (KHK) připravila pro své členy další projekt na
podporu jejich podnikání.
Ve spolupráci s advokátní kanceláří PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. KHK pro své členy připravila
projekt právní pomoci spočívající v konzultaci základních právních dotazů. Pro objednané členy KHK
Pardubického kraje jsou konzultace vždy bezplatné a mohou se týkat všech oblastí práva.
V případě zájmu o využití služeb LegalPointu prosíme členy o objednání u paní Petry Horové, email
horova@khkpce.cz, na konkrétní termín porady, při které budou probrány základní atributy dotazů
s případným nasměrováním řešení. V rámci LegalPointu nebude prováděno zastoupení ve sporech.
LegalPoint Krajské hospodářské komory Pardubického kraje slouží jako konzultační platforma, která
má napomoci zejména k rozvoji podnikání členů a k ochraně jejich zájmů a aktivit.
Konzultace probíhají v prostorách advokátní kanceláře PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. v
Pardubicích, na adrese Svaté Anežky České 32, a to v níže uvedených termínech.

TERMÍNY na rok 2018
15. března

13:30 – 15:00 hod

9. srpna

13:30 – 15:00 hod

29. března

13:30 – 15:00 hod

30. srpna

13:30 – 15:00 hod

12. dubna

13:30 – 15:00 hod

13. září

13:30 – 15:00 hod

26. dubna

13:30 – 15:00 hod

27. září

13:30 – 15:00 hod

10. května

13:30 – 15:00 hod

11. října

13:30 – 15:00 hod

24. května

13:30 – 15:00 hod

25. října

13:30 – 15:00 hod

7. června

13:30 – 15:00 hod

8. listopadu

13:30 – 15:00 hod

28. června

13:30 – 15:00 hod

22. listopadu

13:30 – 15:00 hod

12. července

13:30 – 15:00 hod

6. prosince

13:30 – 15:00 hod
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Regionální
poradenské
a informační
centrum

účetnictví
daňové poradenství
dotační poradenství
archivace písemností
pořádání školení
RPIC Pce s.r.o.
Nová 306, 530 09 Pardubice
tel. 466 415 687, www.rpicpce.cz

Informace z Oblastní kanceláře Orlicko
Na přehlídce strojírenských firem žáci zjišťovali, že o budoucnost se bát nemusí
(24.1.2018)
Ústí nad Orlicí – Pro ty, kteří váhají, jakou střední školu si vybrat nebo
chtějí vědět, jaké budou mít uplatnění na trhu práce, byla určená Přehlídka strojírenských firem, která se uskutečnila 24.ledna 2018 v Ústí
nad Orlicí. Součástí celodenní akce byla také odborná soutěž T-PROFI.
Přehlídka byla určená hlavně pro budoucí absolventy středních škol a děti ze
7., 8. a 9. ročníků základních škol, kterých se na třetí ročník této akce sjelo
na 700. „Nejen žáci, ale i rodiče a široká veřejnost mohli na přehlídce získat
informace o možnostech uplatnění technických profesí na trhu práce a o možnostech studia v technických vzdělávacích oborech,“ řekla ředitelka Krajské
hospodářské komory Pardubického kraje Eva Malinová. „Chceme motivovat
děti ze základních škol, aby chodily na technické střední školy a zároveň
viděly, že firem, které je mohou v budoucnu zaměstnat, je dostatek,“ dodala
Eva Malinová.
Právě Krajská hospodářská komora společně s kontaktním pracovištěm Úřadu
práce v Ústí nad Orlicí přehlídku uspořádaly. Akce se zúčastnilo celkem 24
firem a 9 středních škol a učilišť, které zde prezentovaly své služby a zaměření žákům škol, rodičům a široké veřejnosti. Mezi školami z Letohradu, Králík,
Vysokého Mýta, Žamberku, Lanškrouna,
Litomyšle nebo České Třebové byly také
místní Střední škola uměleckoprůmyslová
a Střední škola automobilní.
K vidění byla řada moderních technologií
používaných při dnešní výrobě. Nechyběly ukázky 3D tisku, využití virtuální reality
nebo programování strojů.

„Na přehlídce bylo akcentováno úzké propojení regionálních technických
škol a výrobních podniků z oblasti strojírenské a elektrotechnické výroby.
Spoluprací těchto subjektů se výrazně zvyšuje úroveň odborné výuky a také
to umožňuje absolventům našich středních škol najít velmi dobré pracovní
zařazení. Chtěl bych touto cestou organizátorům akce poděkovat za zdařilou
náborovou akci,“ uvedl radní pro školství Bohumil Bernášek, který se přehlídky zúčastnil.
„Zatím se rozmýšlím, kam půjdu na školu, ale vidím, že nabídka je bohatá.
Každý, kdo se rozhoduje, by určitě na tuto akci měl zajít,“ zhodnotil návštěvu
žák 8. třídy z ústeckoorlické Základní školy Bratří Čapků Stanislav Mynář.
Nadějné talenty pro firmy
Součástí přehlídky bylo také krajské kolo soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy,
kterou pořádá Hospodářská komora ČR. T-PROFI je určena pro žáky a studenty
základních a středních škol, kteří za přítomnosti odborníků z firem v týmech
společně plní zadané úkoly s využitím polytechnické stavebnice. „Cílem této
mezigenerační soutěže je v dětech podpořit týmovou spolupráci,“ podotkla Eva
Malinová.
Lednového krajského kola soutěže se
zúčastnily čtyři týmy. Vítězem se stal tým
společnosti Foxconn se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a Vyšší
odbornou školou Pardubice a Základní
školou Pardubice – Polabiny 1. V dubnu
se tento tým zúčastní celostátního kola
v pražských Čestlicích.

Informace z Oblastní kanceláře Svitavy
SŠ obchodní a služeb SČMSD soutěžila
Ve středu 8. 11. 2017 se uskutečnila v Tylově domě tradiční soutěž naší školy
v odborných dovednostech. Téma v letošním roce bylo velice zajímavé a to
„Nevěsta v punkovém stylu“. Kromě studentů naší školy se zúčastnily již
tradičně také žákyně SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s kterými se vždy utkáme
o první místa. Jako hosté nás navštívili pan starosta města J. Martinů, zástupce Hospodářské komory pan O. Klepárník a radní Pardubického kraje za
odvětví školství pan B. Bernášek, který má k podobně tematicky zaměřeným
soutěžím blízko. Soutěž byla přístupná i poličské veřejnosti.
A opravdu se bylo na co dívat. Pod rukama kadeřníků a kosmetiček vznikaly
extravagantní účesy a líčení. Účesy zářily výraznými barvami a zajímavými rockerskými doplňky. Konečný výsledek byl úchvatný. Mohli jsme shlédnout 18
punkových nevěst (více obrázků na www.souobchpolicka.cz). Za vší konečnou
krásou stojí ale velké úsilí a to nejen žáků, ale také učitelek odborného výcviku, které s žáky pravidelně konzultovaly záměry, trénovaly a pomáhaly
s přípravou tvorby účesů a technikou líčení.
Součástí soutěže byly
také workshopy oborů
Kadeřník, Kosmetické
služby a Rekondiční
a sportovní masér.
V
nich
mohli
návštěvníci
soutěže
využít služeb našich
žáků.
Doprovodný
program
zpestřili

maséři ukázkou Hawajské masáže
Lomi Lomi, se kterou se účastnili mezinárodní soutěže Zlatý masér 2017
v Klimkovicích. Workhopy zaměřené
na přiblížení ostatních oborů školy
(Veřejnosprávní činnost, Ekonomika
obchodu a služeb, Operátor skladování zároveň probíhaly i ve školní
budově, otevřené celodenně všem
zájemcům).
A jak to všechno dopadlo? Porota
složená z nezávislých odborníků měla
těžký úkol vybrat ze všech nevěst tu
nejlepší. V účesové tvorbě zvítězila
I. Laštůvková, kategorii líčení vyhrála N. Pavlíková, obě z naší školy. Všem žákům, kteří se účastnili soutěže,
děkujeme za velmi dobré výkony a blahopřejeme k odvaze vystoupit se svou
prací na veřejnosti. Jak na začátku soutěže řekl pan Klepárník, vychováváme
„lidi práce“ a jsme velmi rádi, když svoji profesi neberou jen jako nějakou
práci, ale mají o ni zájem a jsou v ní opravdu dobří. Poděkování patří všem,
kteří se na přípravě a organizaci podíleli, sponzorům soutěže: Město Polička,
Tylův dům, Goldwell, Subrina professional, Sapo, MJC Zlín, Ryor, Primavera
Andorrana.
A co na závěr? Těšíme se na další ročník a již nyní promýšlíme nová vylepšení.

Regionální firmy s technickým zaměřením se prezentovaly ve Svitavách!
Vybrat si správně střední školu, aby měl mladý člověk jistotu, že neskončí
na úřadu práce? Technické obory jsou dlouhodobou jistotou. Řemeslo má
zlaté dno. Bohužel však v poslední době ubývá těch, kteří by se ho chtěli
naučit.
16. ledna 2018 se ve svitavské Fabrice opět konala přehlídka regionálních
firem s technickým zaměřením, která měla za úkol informovat především
žáky základních škol o možnostech uplatnění v technických oborech.
Během akce představili zástupci největších zaměstnavatelů v regionu svoji společnost a její produkty, partnerské školy pak své vzdělávací plány,
typy a formy studia, možnosti internátního bydlení, stipendijní programy
a volnočasové aktivity.
Poděkování patří všem vystavovatelům.

Bc. M. Jurášová

Představujeme nové členy:
Oblast PARDUBICE
ERA a.s.
– strojírenství, elektrotechnika – www.era.aero

Kurštejn stavební a obchodní společnost s.r.o.
– stavební činnost – www.kurstejn-sro.cz

DŽIBABA s.r.o.
– gastronomie, catering – www.tiburon-restaurant.cz

Chemontáž, s.r.o.
– výroba a montáž ocelových konstrukcí a potrubních rozvodů+ montáž a rekonstrukce investičních celků v průmyslových závodech – www.chemontaz.cz

JAGUAR
– ADVANCED PLANING SERVICES, s.r.o. – ekonomické
poradenství, vzdělávání – www.jaguar-aps.eu

Petr Jakubec
– pojišťovnictví a finanční zprostředkování – www.vastym.cz

Zdeněk Soukal
– obchod, nákup, prodej – www.soukal.eu
LARRA CZ s.r.o.
– psychologické poradenství a diagnostika; školení, vzdělávání – www.larra.cz
Jana Wiesner
– psychologické poradenství a diagnostika; školení, vzdělávání – www.janawiesner.cz
Mgr. Vojtěch Wiesner
– výroba a prodej spárovek a podlah – www.worktops.cz

Foxconn EuropeanManufacturingServices s.r.o.
– telekomunikace, informační technologie; strojírenství,
elektrotechnika – www.foxconn.cz
Elektrárny Opatovice, a.s.
– výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a vody
– www.eop.cz
Jan Procházka
– marketing, reklama
Aleš Staněk
– online marketing se specializací na sítě – www.incolours.cz

Oblast SVITAVY
Jiří Zedníček
– obchod, stavebnictví, zemědělství

Ing. Antonín Bandouch
– daňové poradenství, zpracování účetnictví
– www.daneapartneri.cz

Daně a Partneři s.r.o.
daňové a účetní poradenství

• činnost daňových poradců,
• činnost účetních poradců,
• vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Olomoucká 1273/91, 627 00 Brno – Černovice, IČ: 030 45 200
tel.: +420 777 130 101, +420 777 029 337, +420 603 781 778
e-mail: info@daneapartneri.cz
webové stránky: http://www.daneapartneri.cz

