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VAPI s.r.o.
Dvořákova 250, 563 01 Lanškroun
tel.: +420 465 670 071
e-mail: obchod@vapi.cz

Firma VAPI s.r.o. vznikla před 25 lety jako rodinná nástrojárna. Časem jsme se z výrobce náhradních a zakázkových dílů
vypracovali až do pozice stabilního dodavatele komplexních
zakázek, vstřikovacích forem, střižných nástrojů a kontrolních přípravků. Pro zvládnutí náročné výroby tohoto typu
zakázek máme prakticky kompletní vybavení (kromě
tepelného zpracování, laserového naváření a popisování)
s tím, že stáří klíčových strojů nepřesahuje tři roky (více
o našem strojním vybavení najdete na našich webových
stránkách).
Na začátku roku 2018 jsme se rozhodli v jednom našem nevyužitém zrekonstruovaném objektu zřídit
lisovnu plastů, kde máme nyní k dispozici čtyři nové
stroje Arburg v tonážích 50, 100 a 150 tun včetně
kompletních periferií Piovan. Našim zákazníkům
z oblasti vstřikování plastů tak nyní můžeme
nabídnout jak vývoj a výrobu nástroje, tak i výrobu vlastních dílů „pod jednou střechou“.
Naším cílem pro rok 2019 je realizace projektu
automatické linky pro CNC frézování dílů, výrobu elektrod a erodování s lineárním robotem.

Slovo předsedy
Vážené dámy a pánové, vážení členové hospodářské komory, vážení přátelé, podnikatelé,
dovolte mi, abych s blížícím se koncem roku z pohledu předsedy představenstva Krajské
hospodářské komory Pardubického kraje zhodnotil naši letošní činnost a zároveň nastínil
naše plány pro příští rok.
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Mohu konstatovat, že máme stabilizovaný úřad komory i členskou základnu, která nám
průběžně narůstá. Daří se nám intenzivněji spolupracovat se zástupci Pardubického kraje
i se zástupci samospráv jednotlivých měst. Rozšiřujeme nabídku služeb pro naše členy,
jimž kromě bezplatných školení, seminářů a pracovních snídaní nabízíme i možnost získat
zvýhodněné tarify u společnosti T-Mobile. Krajská hospodářská komora Pardubického
kraje v rámci Režimů Ukrajina, Mongolsko, Filipíny, Indie a nově i Srbsko zajišťuje pracovní síly z těchto zemí pro naše podnikatele. V rámci režimu Ukrajina podalo více než 70 firem z našeho regionu žádosti o téměř 800 zaměstnanců, z nichž více než 500 již v našich
firmách pracuje. I v letošním roce spolupracujeme s Teritoriálním paktem zaměstnanosti
na jeho projektech, jsme aktivně zapojeni do práce Regionální stálé konference, Tripartity a ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Za důležitý počin a úspěch považuji vznik
platformy významných zaměstnavatelů Pardubicka, ve které bude komora jako mediátor
pomáhat nejen těmto členům řešit jejich aktuální problémy. Ocenění zaslouží pořádání
diskuzních kulatých stolů před komunálními volbami, které uspořádala Oblast Pardubice.
V rámci podpory exportu se uskutečnil již třetí ročník krajské exportní konference a naši
zástupci se aktivně účastní jednání zahraničních delegací v našem kraji (Vietnam, Čína).
Jedním z hlavních úkolů do budoucna bude probudit mezi členy komory větší zájem o
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.
Stejně jako v minulém období vidím rezervy i v propagaci naší práce nejen mezi našimi
členy, ale i mezi širokou podnikatelskou veřejností. V rámci našeho listopadového setkání
podnikatelů v terminálu Jana Kašpara na pardubickém letišti se sejdeme s našimi členy,
představiteli HK ČR, s dalšími partnery včetně zástupců představenstev KHK Královéhradeckého kraje a kraje Vysočina. Na toto tradiční setkání pozveme i významné představitele samosprávy Pardubického kraje, poslance a senátory i zástupce dalších institucí
našeho regionu. Kromě zajímavých vystoupení prominentních řečníků představíme i nově
zřízené sudiště rozhodčího soudu přímo v Pardubicích.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál do nového roku hodně zdraví, štěstí a
úspěchů ve vaší práci.
Jiří Doležal
Předseda představenstva KHK Pk

OBLASTNÍ KANCELÁŘ 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: Ing. Lenka Müllerová
Grafický design:
RUSTIKA s.r.o.
Svitavská 166, 569 43 Jevíčko
www.rustika.cz

Obsah

Tisk:
UNIMEX PRINT
Jana Palacha 1552, Pardubice
www.unimex-print.cz

Informace z Oblastní kanceláře Orlicko . ............................... 6

Za příspěvky odpovídají jejich autoři.

Informace z Oblastní kanceláře Pardubice ............................ 4
Informace z Oblastní kanceláře Svitavy................................. 8
Informace z Oblastní kanceláře Chrudim............................... 9

Informace z Oblastní kanceláře Pardubice
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje byla
iniciátorem vzniku

PLATFORMY VÝZNAMNÝCH
ZAMĚSTNAVATELŮ PARDUBICKA
První setkání se uskutečnilo 19. 6. 2018 v Pardubicích a zástupci
zaměstnavatelů se věnovali zejména možnostem řešení problematiky
zaměstnávání zahraničních zaměstnanců a s tím souvisejících dopadů do
oblasti bydlení, zdravotnictví a školství. Cílem nově vzniklé platformy je pravidelné setkávání zástupců největších a významných zaměstnavatelů regionu s představiteli místní samosprávy a pomoc při řešení jejich aktuálních
požadavků i problémů. Tématem k jednání bude nejen podpora a postoj
místní samosprávy k této problematice, ale i například k možnostem zlepšení
a případným změnám alokace prostředků vygenerovaných v regionu.

Odborníky potřebujeme, zaznělo na kulatých stolech hospodářské komory
Doprava, nedostatek zaměstnanců i potřeba zapojit odborníky do rozhodování o rozvoji města, to byla nejčastější témata debaty podnikatelů a kandidátů
do pardubického zastupitelstva. Krajská hospodářská komora Pardubického
kraje, která je největším zástupcem podnikatelů v regionu, uspořádala už třetí
kulatý stůl a přizvala k němu devět politických stran a hnutí, která mají nejvyšší šance uspět v nadcházejících komunálních volbách. „Naším zájmem je
prohloubení spolupráce podnikatelské sféry s městskou samosprávou, můžeme nabídnout odborníky a podílet se na rozvojových strategiích města. Od
politiků chceme slyšet jejich názory, nápady a vize, na kterých chtějí – v případě že uspějí – pracovat,“ řekl předseda představenstva Krajské hospodářské
komory Pardubického kraje Jiří Doležal.
Napříč politickými subjekty zaznívala informace, že spolupráce města s hospodářskou komorou, která zastupuje podnikatele a živnostníky, je pro rozvoj
města důležitá. V současné době má komora své odborníky v komisích města
s poradním hlasem. Ze strany některých kandidátů dokonce padl návrh, aby
zástupci hospodářské komory měli v městských orgánech také právo hlasovat. Tématem byly například strategie plánování či územní plán, který ovlivňuje nejen bytovou výstavbu a podobu města, ale také rozvoj podnikání.

Za nejsilnější téma považují komunální politici dopravu ve městě. Všichni kandidáti hovoří o nutnosti budovat parkovací plochy a věnovat se efektivnímu
řízení dopravy i moderním aplikacím, které řidičům umožní například rychle a pohodlně najít volné místo k parkování. Hovořilo se samozřejmě také
o výstavbě obchvatů města, kde však komunální správa – podle slov kandidátů – může pomoci jen lobbingem u státních institucí, případně výkupem
potřebných pozemků.
Diskuze se při kulatých stolech často obracela i k získávání pracovníků v zahraničí. „V metropolitní oblasti Pardubice jsme v minulosti založili platformu
významných zaměstnavatelů, která řeší problém zaměstnanosti, respektive
nedostatku pracovníků. Firmy jsou nucené hledat v zahraničí, ale pak musí
pro zaměstnance z ciziny najít zázemí. Naším cílem je vyvarovat se vytváření
odloučených lokalit,“ vysvětlil předseda Oblasti Pardubice Jan Kafka. Pro kandidáty v komunálních volbách je v tomto případě důležitá komunikace se zaměstnavateli. Nejen pro zaměstnance ze zahraničí je totiž nutné zajistit volné
kapacity bydlení, ve školkách a školách, ale také třeba dostupnost zdravotní
péče. Netýká se to ovšem jen zahraničních pracovníků. Město musí podobné
kroky podniknout i směrem k absolventům škol, zejména Univerzity Pardubice
tak, aby vzdělaní a talentování lidé z Pardubic neodcházeli.

AV-AUDITING SPOL.S.R.O. Pardubice – 25 LET VYSOKÉ PROFESIONALITY
Firma AV – AUDITING, spol. s r.o. je dlouholetým členem Hospodářské komory Pardubického kraje. U příležitosti čtvrtstoletí její činnosti jsme hovořili
s jednatelkou společnosti ing. Lenkou Prokůpkovou.
Jaký je hlavní obor Vaší činnosti?
Nejvýznamnější činností firmy je poskytování
auditorských služeb, zejména auditorské ověření řádných, mimořádných i konsolidovaných
účetních závěrek, auditorské ověření v rámci fúzí
společností. Přezkoumáváme také hospodaření
měst a obcí podle zákona č.420/2004 Sb. a ověřujeme dodržení podmínek dotací poskytnutých
ze strukturálních fondů EU a z veřejných rozpočtů.
Kromě činnosti auditora poskytujeme i další
služby, zejména poradenství v oblasti daňové,
ekonomicko – právní, finančních analýz a due diligence. Daňové poradenství
se týká všech daní současně platné daňové soustavy v ČR.
Co konkrétně nabízíte svým klientům?
Daňové poradenství – to je průběžné daňové poradenství, zpracování daňových přiznání a zastupování klientů v daňovém řízení.
Vedení účetnictví od převzetí účetních dokladů po zpracování účetních závěrek a všech daňových přiznání, které musí klient podat.
Vedení personální a mzdové agendy, tj. zpracování mezd od převzetí podkladů až po všechna povinná podání úřadům a odvody státním orgánům.
Účetní poradenství – metodika účtování nejen u podnikatelských subjektů,
ale také u neziskových organizací a měst a obcí dle jejich platných vyhlášek
a standardů.
Pro potřeby řízení vyhotovujeme finanční analýzy a plány, due diligence,
rozbory hospodaření, kalkulace a oceňování. Ve svém portfoliu služeb máme
také organizačně-ekonomické poradenství – to je vnitropodnikové účetnictví, systém směrnic a řízení účetnictví či organizační práce účtáren a oběh
účetních dokladů. Strukturu našich služeb doplňuje také vzdělávací činnost.

Pro jaké subjekty nyní pracujete?
Obory činnosti našich klientů jsou skutečně
rozdílné. Chemický průmysl, textilní výroba,
mlékárenství, zdravotnictví, teplárenství,
dodávky vody, stavební činnost, obchodní
činnost, strojírenství, automobilový průmysl,
různé druhy služeb.
Naše služby poskytujeme nejen podnikatelům, ale i krajům, statutárním
i ostatním městům a obcím, dále jimi zřízeným
či založeným organizacím s činností např. technických služeb, zdravotnických zařízení (nemocnic, hospiců), sociálních služeb, správy majetku aj. Všechny služby vč. ověření
dotací z EU a z jiných zdrojů poskytujeme také neziskovým organizacím státním
i nestátním, např. příspěvkovým organizacím, občanským sdružením, hospodářským komorám, obecně prospěšným společnostem, spolkům, církevním
organizacím – charitám a j.
Jaké záruky nabízíte svým klientům?
Využíváme možnosti konzultací problematických okruhů s auditory, daňovými
poradci a právníky, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a také vzdělávání a metodickou pomoc Komory daňových poradců a Komory auditorů, jejichž jsme členem. Ručíme za sankce doměřené finančními úřady
i za přísné utajení informací zjištěných při naší činnosti. Finanční záruky máme
kryty pojištěním odpovědnosti za způsobené škody.
Děkuji za rozhovor.(NaJ)
KONTAKT
AV- AUDITING, spol. s r.o.,Tolarova 317, 533 51 Pardubice
466 053 810 (sekretariát), av—auditing@av-auditing.cz
www.av-auditing.cz

Krajská exportní konference
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí uspořádala
dne 18. října 2018 v pořadí již 3. ročník Krajské exportní konference. Na Konferenci vystoupili zástupci Hospodářské komory České republiky, Ministerstva
zahraničních věcí, zástupci Československé obchodní banky, České exportní
banky a EGAPu. Účastníci v rámci programu akce měli možnost pokládat otázky jednotlivým panelistům a to formou online dotazů.
Mezi hlavní témata konference patřily aktuální informace o státních nástrojích
podpory exportu s důrazem na příklady, principy ekonomické diplomacie, asistence Jednotné zahraniční sítě České republiky, právní aspekty realizace obchodního případu, nebo nástroje exportního financování a pojištění exportu.

Představen zde byl i zcela nový produkt ČSOB banky s názvem ČSOB Trade
Club. Jedná se o novou online platformu, díky které lze nalézt nové obchodní
příležitosti a veškeré informace pro zahraniční podnikání.
Mezi jeho největší výhody patří například propojení vhodných obchodních partnerů na základě informací nahraných samotnými klienty z celého světa. Lze získat přístup do mezinárodní sítě s více než 16 000 kontakty z více než 33 zemí a naleznete zde veškeré relevantní informace
o zemi, která vás zaujala (fakta, údaje, statistiky trhu, legislativa, předpisy,
celní pravidla, dovozní zákony atd.).

Informace z Oblastní kanceláře Orlicko
Žáci lanškrounského učiliště „přičichnou“ k práci přímo ve výrobě
Isolit připravil pro třídu nástrojařů prostory, které na své náklady vybavil dílenským zařízením.
„Chceme podpořit šikovnost našich dětí, chceme jim dát možnost poznat nejnovější technologie a ukázat jim, jak to v praxi funguje. Doufáme, že tím prospějeme mladým lidem, a tím celému okolí,“ řekl ředitel podniku Isolit-Bravo
Kvido Štěpánek. Firma do zřízení a vybavení učebny investovala milion korun.
Přesto si žáky nechce zavázat podmínkou budoucího zaměstnání. „Je zcela
na nich, aby se po škole rozhodli, kam se vydají,“ potvrdil Kvido Štěpánek.
Učiliště při podnicích byla běžná do začátku devadesátých let. Dnes se k podobné praxi firmy vracejí, aby si vychovaly budoucí zaměstnance. Ve školách
žáci sice mají praxi, ta jim ale nedá tolik jako samotný výrobní proces.
Isolit-Bravo škole kromě vybavené dílny poskytne také instruktory, kteří budou spolupracovat s mistrem odborného výcviku a budou se věnovat žákům.
„Ve škole máme dobré vybavení včetně CNC strojů, ale samozřejmě zdaleka
nemáme takovou technologickou špičku jako v Isolitu. Navíc je výroba věcí,

které mají využití při další výrobě a neskončí v koši, pro žáky ohromně motivující,“ vyzdvihl mistr odborného výcviku Vladimír Mazák. „Nástrojařina mě
baví a tady je opravdu top technologie. Ani s formami bych se takhle jinde
nenaučil,“ potvrdil slova učitele žák, který si vyzkoušel obrábění.
Třída nástrojařů se bude dělit na dvě skupiny po 12 žácích, každá skupina
bude mít výuku v Isolitu půl roku a pak se vystřídají.
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ocenil, že se další firma rozhodla podporovat učňovské školství. „Jsem rád, že firmu Bühler následuje další
firma v regionu a že Isolit-Bravo chce mít podíl na výchově mladých techniků a umožňuje ve svých prostorách skupinový odborný výcvik. Je důležité,
aby žáci získávali nejen technické, ale i jiné pracovní návyky v prosperujících
firmách,“ uvedl. Přínos duálního vzdělávání ocenil také ředitel lanškrounské
školy Jaroslav Novák: „Podobná praxe podporuje nejen znalosti, ale i zodpovědnost a pečlivost, protože výrobky žáků budou dále použity. Což znamená,
že mohou být i finančně oceněni.“
Zdroj: orlicky.denik.cz

Přehlídka středních škol v České Třebové
Ve dnech 10. a 11. října 2018 se v budově Vyšší odborné školy a střední školy
technické v České Třebové, konal již 25. ročník Přehlídky středních škol. Akce
se zúčastnilo nejen 42 zástupců z různých středních škol a učilišť, ale i vystavovatelé z 12 firem.
Před samotným zahájením, se jako obvykle konalo setkání výchovných poradců. Přítomni zde byli i zástupci ÚP Ústí nad Orlicí a Krajského úřadu Pardubice.
Paní Tomšová z referátu poradenství a dalšího vzdělávání zmapovala míru
nezaměstnanosti v Pardubickém kraji v různých odvětvích a oblastech.
Samotná přehlídka pak začala ve 12.00 hodin, krátkým proslovem ředitele
školy Mgr. Jana Kováře, Ing. Huryty z firmy IVECO, paní Tomšové z ÚP Ústí nad
Orlicí a Ing. Bohumila Bernáška z KÚ Pardubice.

Poté již jednotlivé stánky oblehly hloučky informací chtivých dětí a rodičů. Zájemci získávali informace o studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení
a následném uplatnění v praxi.
„Přehlídka má za cíl představit našim žákům vzdělávací nabídku jednak našeho regionu, tedy ústeckoorlicka, ale také v rámci Pardubického kraje. Klademe si také za cíl přilákat na přehlídku rodiče, aby i oni viděli, jaké školy nabízí
obory, nebo jak konkrétní škola spolupracuje s firmami v rámci odborného
výcviku.“ Uvedla paní Tomšová
Přehlídka škol byla rovněž určena i pro širokou veřejnost, protože celoživotní
vzdělávání je důležitou součástí aktivního přístupu jednotlivce jak ke změnám profesí na trhu práce, tak i zvýšeným požadavkům zaměstnavatelů na
pracovní sílu. Školy tak mohly nabídnout vzdělávání nejen žákům, ale také
široké populaci.

Na bowling s „komorou“ již pošestnácté
Páteční odpoledne 19. 10. 2018 patřilo již pošestnácté nadšencům a vyznavačům kuželek a bowlingové koule, tak i těm,
kteří přijeli „jen“ za zábavou, dobrou společností a příjemným
prostředím sportovního centra RADAVA. Již tradičně připravila
Oblastní kancelář Orlicko KhK Pk pro všechny podnikatele kraje
a jejich hosty bowlingový turnaj o pohár KhK Pk. Letos se sjelo více než pětadvacet skvělých hráčů, aby vzájemně poměřili své síly a šikovnost. Forma účastníků byla vynikající a tak se
málokterý hod nepovedl. Pod vedením pana Barvínka, který pomohl vykouzlit tu pravou sportovní atmosféru, se turnaj
s přestávkou na velmi příjemný rautový stůl dostal až do finále.
Letošním vítězem se stal mezi muži Ondřej Marko z Vyšší odborné
školy a střední školy technické v České Třebové a mezi ženami
Helena Simonová ze společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Pro výherce bylo připraveno mnoho krásných cen a ani
ostatní účastníci neodešli s prázdnou. Každý z hráčů si mohl podle
svého vybrat jednu z cen, kterých se letos, díky štědrosti členských
firem, sešlo opravdu hodně.
Spolu s celým týmem SC RADAVA se těším na setkání se všemi
menšími i většími nadšenci pro bowling, relaxaci a zábavu u již
sedmnáctého ročníku turnaje v roce 2019.
V neposlední řadě rovněž děkuji všem sponzorům,
bez jejichž přispění by se tato akce nedala uskutečnit. Jsou to:
LDM spol.s r.o.
Iveco Czech Republic a.s.
Správa a údržba silnic Pk
CZ LOKO a.s.
Helena Hrdinová
Vedoucí OK Orlicko

STAVEBNÍ VÝROBA
PROJEKTOVÉ SLUŽBY
HLEDÁME
A NACHÁZÍME ŘEŠENÍ
TIMRA s.r.o.
Semtín 85 I 530 02 Pardubice
tel.: 603 221 835 I info@timra.cz

www.timra.cz

Informace z Oblastní kanceláře Svitavy
Aktuální výzvy operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve Svitavách
6. září uspořádala Hospodářská komora oblasti Svitavy a Orlicko ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace seminář s cílem seznámit účastníky
s Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
a s aktuálními výzvami OP PIK. – rozvoj podnikání a konkurenceschopnost malých
a středních podniků, účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, rozvoj vysokorychlostních přístupových

sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. Spolupráce
s agenturou byla navázána na letošním Veletrhu dotačních příležitostí se
zaměřením na podnikání a průmysl a po vzájemné dohodě bude pokračovat.
Lenka Müllerová
Vedoucí oblastní kanceláře Svitavy

Úspěchy našich členů
Svatební salón Edita se slavnostně otevřel ve Svitavách dne 3. února 2018.
Je výjimečný tím, že krom zapůjčení luxusních svatebních a plesových šatů,
zprostředkovává svým svým klientkám i ušití těchto šatů na míru.
Svatební salón Edita nezapomíná ani na pány, kdy se šijí obleky na míru,
jak pro maturanty, tak pro podnikatele, ženichy či svatební hosty. Seženete
zde rovněž kouzelné dětské šaty, u kterých se Vám a zejména Vaším malým
princeznám bude tajit dech..
U svatebních šatů se jedná o prestižní značky: britská Hadassa a italská
návrhářka Annette Moretti. U společenských šatů má salón výhradní zastoupení šití na míru od francouzského návrháře Dominique le Co. V současné
době je možné tyto značky zakoupit v České republice výhradně právě ve
Svitavách a dále v Praze.
Šití na míru se stalo nejoblíbenějším a nejčetnějším požadavkem nevěst tohoto salónu. Pro nevěsty je tento nový trend velmi atraktivní, neboť ve stejné
či podobné cenové relaci si nechají svatební šaty pro svůj vysněný den „D“
ušít přímo na míru, aby jim dokonale sedly a šaty jim zůstávají v jejich vlast-

nictví. Mohou tedy je přenechat jako krásné rodinné dědictví svým potomkům
v ženské linii, jak tomu bývá zvykem v anglosaských zemích nebo prodat
další nevěstě a tím se dostat z částkou za svatební šaty mnohem níže, než by
činilo půjčovné.
Největší výhodu šatů šitých nevěstám na míru sama majitelka salónu spatřuje
kromě toho, že i když je nevěsta nekonfekční velikost, nemusí mít strach, že
by nesehnala na sebe krásné, moderní svatební šaty, zejména ve faktoru,
že v jakékoli půjčovně se může stát, že šaty, které si nevěsta 1/2 roku až
rok předem zamluví, si zapůjčí na svou svatbu např. týden, dva týdny jiná
nevěsta. Ta je může neopravitelně poškodit a salónu i nevěstě vzniká velice
nepříjemná situace, kde a jaké narychlo sežene jiné šaty a věřte, že řešit tuto
situaci těsně před svatbou, je velice svízelné. Důvodů a výhod, proč mít šaty
ušité a jen svoje, je široká řada.
Pokud zvažujete Vy nebo někdo z Vašich známých v okolí svatbu, či návštěvu
plesu, kdy chcete ve svých šatech zazářit, přijměte pozvání majitelky salónu
k návštěvě Svatebního salónu Edita ve Svitavách.

Informace z Oblastní kanceláře Chrudim
COWORKING Chrudim

Místo pro Vás a Vaše pracovní návštěvy a jednání

Vážení členové KHK Pk,
Oblastní kancelář Chrudim, si Vám dovoluje nabídnout novou službu pro
členy KHK Pk coworking.
Co je coworking?
Coworking znamená v doslovném překladu spolu-práce. Jde o sdílený pracovní prostor pro nezávislé profesionály a jiné distanční pracovníky, kteří zde
nezávisle na sobě vykonávají svou běžnou práci.
Máte cestu do Chrudimi
a potřebujete si v klidu vyřídit pracovní mail, hovor, schůzku?

Jsme tu pro Vás!

Nabízíme novou kancelář na adrese Široká 83 (budova KB), Chrudim.
Kancelář se nachází ve 2.NP, č. dveří 213, k dispozici je bezbariérový
vstup z boku budovy.
Členové KHK Pk mají od nás tuto službu ZDARMA.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedoucí oblastní kanceláře Chrudim, paní Anetu Bečkovou
na telefonním čísle 724 613 926 nebo mailem na adresu chrudim@khkpce.cz

Tenisový turnaj a neformální setkání podnikatelů
Oblastní kancelář Chrudim Krajské hospodářské komory Pardubického kraje uspořádala v pátek 7. září 2018 Tenisový turnaj a neformální setkání
podnikatelů v krásném prostředí Hotelu Kraskov.
Poděkování patří všem účastníkům turnaje, díky nim, byl turnaj provázen pohodovou a přátelskou atmosférou, která provázela i následující večerní setkání podnikatelů.
Budeme se těšit na další ročník této akce.
Kde jinde strávit tak pohodový den ve skvělé společnosti s výhledem na okolní
lesy a neskutečným klidem okolní přírody, nerušené hlukem okolního světa.
Za Krajskou hospodářskou komoru Pardubického kraje děkujeme sponzorům
akce firmě TMT spol. s r.o. Chrudim, především panu Aleši Brotanovi, panu
Ladislavu Francouzovi - Řeznictví a uzenářství Francouz, s. r. o. za ceny do
turnaje a EA Hotelu Kraskov a jejich skvělým a vstřícným zaměstnancům.
Vedoucí oblastní kanceláře Chrudim Aneta Bečková

Váš pracovní stůl

Děkujeme partnerům
„Setkání podnikatelů Pardubického kraje“

LABORATORNÍ
TECHNOLOGIE
www.medesa.cz
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Základní grafický manuál

KOMPENZAČNÍ
POMŮCKY
ZDRAVOTNICKÉ
POTŘEBY
www.intermeta.cz
sledujte nás # medesacz
# intermetacz
www.medesa.cz | +420 461 723 555

PARTNER IN VENTILATION
• PŘEDNÍ EVROPSKÝ VÝROBCE VZDUCHOTECHNIKY
• NA TRHU OD ROKU

1995

• VLASTNÍ VÝVOJOVÉ ODDĚLENÍ
• KVALIFIKOVANÝ TÝM ODBORNÍKŮ
S DLOUHOLETÝMI ZKUŠENOSTMI
•

180 ZAMĚSTNANCŮ

• DISRIBUTORSKÁ SÍŤ NAPŘÍČ EVROPOU,
V ASII A NOVĚ V SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERICE

•

93 % PRODUKCE EXPORTOVÁNO
DO 45 ZEMÍ SVĚTA

www. 2vv.cz

Nový terminál pardubického letiště vybaven vzduchovými clonami firmy 2VV.

Představujeme nové členy:
Oblast PARDUBICE
GAMET elektro, s.r.o.
- elektroinstalace - www.gametelektro.cz
Ligma spol. s r. o.
- stavebnictví, stavební materiály – www.ligma.cz
MONTYS CZ s.r.o.
- stavebnictví, stavební materiály – www.montys.cz
SBF spol. s r. o.
- stavebnictví, rekonstrukce
Instal Hanousek s.r.o.
- stavebnictví, vodoinstalatérství, topenářství
www.instalhanousek.cz
KAVE Bau s.r.o.
- stavební práce – www.kavebau.cz
DM Stavby CZ s.r.o.
- stavebnictví, stavební materiály
BV elektronik s.r.o.
- strojírenství, elektrotechnika – www.bvelektronik.cz
Multiscan s.r.o.
- zdravotnictví – www.multiscan.cz
PLC Services, a.s.
- svářečská, montážní a zámečnická výroba + služby –
www.plcservices.cz
Pavel Počepický,
- vzdělávání, cestování - http://adventuretravel.cz/
Ing. Jana Krejčířová
- ekonomické a právní poradenství
Pavel Kožíšek
- finanční poradenství – www.swisslifeselect.cz
Ing. Petr Krejčí
- Sociální služby města Pardubic (sociální péče
www.ssmpce.cz.cz)
Fastport a.s.
- poskytovatel internetu - www.fastport.cz
Freudenberg Sealing Technologies s.r.o.
- výrobce hřídelového těsnění – www.fst.com
Střední škola automobilní Holice
- www.spsauto.cz
DAYS MENU s.r.o.
- výroba hotových pokrmů především pro závodní stravování
www.days.cz

Analytics Data Factory a.s.
- rozvoj CRM, správa a využití dat – www.byadf.cz

Oblast SVITAVY
Šárka Němcová – MOHAEX s.r.o.
- www.mohaex.eu
Bc. Edita Nesrovnalová
- Edita – svatební salon – www.salonevamaria.eu

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si vás pozvat na

tradiční

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT

Koncert se uskuteční 9. ledna 2019
od 19:00 hodin v Sukově síni
Domu hudby v Pardubicích
Zazní nejkrásnější melodie z českých filmů.
Účinkující:

Jan Kučera – dirigent, průvodní slovo
Komorní filharmonie Pardubice

REŽIM UKRAJINA

(zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny na základě zaměstnanecké karty)
„REŽIM UKRAJINA“ byl spuštěn za účelem dosažení časových úspor při přijímání žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat středně a nízce kvalifikovanou práci dle klasifikace CZ-ISCO zařazeni do
hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo veřejného sektoru.
Zaměstnanecká karta - je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3
měsíce) je zaměstnání. Je vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti.
Zařazení společnosti (zaměstnavatele) do Režimu Ukrajina
Do Režimu Ukrajina může být zařazena společnost, která má minimálně dvouleté trvání; zaměstnává alespoň 10 zaměstnanců;
nabízená volná pracovní pozice korespondují s předmětem podnikání. (Režim Ukrajina není určen pro agentury práce !!)
1) Zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo (VPM) a dá souhlas se zaměstnaneckými
kartami. Po 30 dnech je VPM možné nabídnout cizinci.
2) Zaměstnavatel předloží Krajské hospodářské komoře Pardubického kraje žádost o zařazení do Režimu Ukrajina.
V žádosti musí být již uvedena konkrétní jména a kontaktní údaje pracovníků z Ukrajiny.
3) Zaměstnavatel dále dokládá: aktuální výpis z veřejného rejstříku, výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES
(pro zjištění aktuálního počtu zaměstnanců); potvrzení o bezdlužnosti od Finančního úřadu a České správy sociálního
zabezpečení a čestná prohlášení (o bezdlužnosti na zdravotním pojištění, o zaměstnání cizince po dobu min. 1 roku
a o tom, že nebyla zaměstnavateli udělena pokuta za nelegální zaměstnávání nebo za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných úřady práce apod.); zaměstnavatel musí mít vloženy účetní závěrky za
předešlé 2 předchozí roky ve Sbírce listin.

REŽIM OSTATNÍ STÁTY
(Srbsko, Mongolsko, Filipíny)

Režim ostatní státy slouží obdobně jako Režim Ukrajina k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí
o zaměstnanecké karty pro státní občany Srbska, Mongolska a Filipín, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou pracovní činnost (na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zařazeny do
hlavních tříd 4 – 8: řidiči, skladníci, montéři, svářeči, švadleny atd.). Cílenost a výběrovost je míněna v tom smyslu, že stejně
jako v případě Režimu Ukrajina je možné do Režimu ostatní státy zařadit pouze konkrétního zaměstnavatele, který splní
kritéria Režimu, společně s konkrétním budoucím zaměstnancem či zaměstnanci.
Kdo splňuje kriétira Režimu?
Režim ostatní státy je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb
nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce.
O žádostech o zařazení do Režimu rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě „DOPORUČENÍ“, které vydává
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje.

Pro více informací se obraťte na Krajskou hospodářskou komoru Pardubického kraje, nám.
Republiky 12, Pardubice (budova Krajského úřadu Pardubického kraje, vstup z náměstí Republiky,
naproti divadlu), paní Petru Horovou, tel.: +420 734 355 648, +420 466 613 782,
e-mail: horova@khkpce.cz nebo rezimukrajina@khkpce.cz; www.khkpce.cz

