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elektronického systému, jehož zkušební verze je již
v provozu. PES uživatelům zpřehledňuje a zjednodušuje
plnění jejich povinností vyplývajících ze zákonů.

• Od září 2018 pracujeme na návrhu věcného záměru
nového stavebního zákona. Pokud ho vláda podpoří,
měl by od roku 2021 platit princip „stavební povolení

na jednom úřadě za 60 dní“.

• Vybojovali jsme, že se živnostníkům navrací původní
výše limitů pro uplatňování výdajových paušálů
na 2 miliony korun ročně.
• Soustavně řešíme nedostatek pracovní síly. V roce
2018 jsme zpracovali 2 500 žádostí tuzemských

zaměstnavatelů o 13 560 pracovníků z Ukrajiny.

Od 1. listopadu 2018 fungují Asistenční centra
ve Lvově a Bělehradě.

• Hospodářská komora v loňském roce prosadila navýšení
ročních kvót pro přijímání zahraničních pracovníků
na 20 tisíc ročně. V roce 2019 to bude až 50 tisíc.
• I naší zásluhou od konce srpna 2018 platí novela zákona
o urychlení výstavby infrastruktury. Přináší seznam
klíčových dopravních staveb, u kterých bude usnadněno
vyvlastnění potřebných pozemků.
• Postavili jsme se návrhům odborů, KSČM a ČSSD
na zavedení povinného pátého týdne dovolené.
Po celý rok 2018 jsme také aktivně vystupovali proti

rušení karenční lhůty a zvyšování minimální mzdy.

• V září 2018 jsme pomohli prosadit důležitou změnu
v poskytování investičních pobídek. Nově je bude
schvalovat výhradně vláda. Do rozhodování chceme
zapojit i podnikatele.
• I díky našemu tlaku se v Bruselu podařilo dosáhnout

rozumného kompromisu v otázce vysílání
pracovníků do zahraničí. Nyní budeme dohlížet na to,

aby byla problematika dobře ošetřena i v připravovaném
tzv. silničním balíčku.
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Informace z Oblastní kanceláře Pardubice
Tříkrálový koncert
Již tradiční Tříkrálový koncert Krajské hospodářské komory Pardubického
kraje a Komorní filharmonie pod záštitou hejtmana Pardubického kraje se
uskutečnil ve středu 9. ledna 2019 v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích.
Během tohoto slavnostního večera Komorní filharmonie Pardubice, rozšířená
o další hosty, a dirigent Jan Kučera nabídli výběr z filmové hudby – např.

Pyšná princezna, Minulost Jany Kosinové, C. a K. polní maršálek, To neznáte
Hadimršku, Přednosta stanice, Krakonoš a lyžníci, Léto s kovbojem, Panna
a netvor, Páni kluci, Bylo nás pět, Fešák Hubert, Dívka v modrém, Hrdinný kapitán Korkorán, Hej rup, Svět patří nám, Kolja, Starci na chmelu, Limonádový
Joe, Kdyby tisíc klarinetů a z dalších.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a vyšší odborná škola Pardubice
Pečeť kvality Erasmus+ CIT
Projekt Erasmus+ CIT – Community of Information Technology byl vybrán
Domem zahraniční spolupráce jako jeden z kvalitních projektů České republiky.
Díky projektům CIT získalo zahraniční praxi a certifikát Europass Mobility již
132 žáků SPŠE a VOŠ Pardubice.
Každý školní rok může téměř 30 žáků 3. a 4. ročníku IT absolvovat dvoutýdenní odbornou zahraniční praxi ve firmách, působících v oboru designu,
propagace, návrhu a tisku firemních materiálů, tvorby korporátní identity
firem a firemních webových stránek včetně web-designu. Účastníci těchto
krátkodobých stáží si své zkušenosti mohou dále prohloubit a po složení maturitní zkoušky se přihlásit na dlouhodobou stáž ErasmusPRO.
Krátkodobé i dlouhodobé stáže probíhají výhradně v podnicích, neboť praxe
nabytá ve skutečném pracovním procesu je ještě cennější než praxe konaná
ve škole. Hostitelskými organizacemi jsou malé a střední soukromé firmy
s možností individuálního přístupu a úzké spolupráce pracovníků s účastníky.
Stáže probíhají v různých zemích EU, např. ve Španělsku, Portugalsku, Itálii,
Irsku a nyní máme nové partnery i v Anglii a Skotsku.

Chladicí věže chvaletické elektrárny snižují emise zdravotně rizikových částic, potvrdilo unikátní měření
Elektrárna 7EC ve Chvaleticích už zažila leccos – test na nájezd
z přečerpávací elektrárny, hasičské cvičení na komíně i nocující aktivisty na chladicí věži. Na konci loňského roku však všechny tyto události
přetrumflo světově unikátní měření, které uskutečnila Laboratoř pro
studium kvality ovzduší z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy. Nad elektrárnou létala vzducholoď a akademický tým pod vedením Jana Hovorky zjišťoval, co se děje s aerosolovými částicemi ze spalin elektrárny v oblacích páry nad chladicími věžemi.
Měření prokázala, že chvaletický systém odvedení spalin pracuje tak
efektivně, že snižuje emise částic menších než 2,5 mikrometru (PM2.5)
do ovzduší.
V říjnu se nad elektrárnou 7EC vznášela dálkově řízená vzducholoď o délce 12
m a šířce 2,5 m. Jejím jediným „pasažérem“ byl aerodynamický spektrometr,
který každou vteřinu měřil počet aerosolových částic o velikosti v rozmezí
od 0,5 do 10 mikrometrů ve 43 velikostních skupinách. Z analýzy dat z cel-

kem 16 letů provedených stovky metrů nad zemí vyplynulo, že aerosolové
částice ze spalin jsou párou z chladicích věží vynášeny velmi efektivně do
výšky minimálně 600 m a zároveň jejich maximální koncentrace v tzv. kouřové
vlečce jsou překvapivě nízké.
„Vysvětluji si to tím, že v páře z chladicích věží, do nichž jsou zaváděny spaliny,
probíhá jakási sekundární vypírka. Některé částice ze spalin se buď navážou
na velké kapičky vodní páry, se kterými spadnou zpět do chladicí vody, nebo
na menší kapičky, se kterými vyletí do výšky cca 600 m. Tam se voda z kapiček
vypaří, oblak páry se rozplyne, a zbydou částice, které mají průměr větší než
10 mikrometrů. Podstatné je, že v obou případech již tyto částice ze spalin nepředstavují zdravotní rizika,“ říká Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty. „Nicméně, velmi zajímavé je zjištění, že zatímco nad chladicími věžemi
chvaletické elektrárny jsme naměřili maximálně kolem 300 μg/m3 PM2.5,
v obcích, kde pár domů špatně zatopí, běžně měříme 700 ale i 2 000 μg/m3
PM2.5 přímo v ulicích.“

NOVINKA v zařazování firem do Režimu Ukrajina
(Od 11. 12. 2018 je možné zařadit do Režimu Ukrajina firmy,
které zaměstnávají minimálně 6 osob
(do 11. 12. 2018 se jednalo o firmy zaměstnávající minimálně 10 osob).
„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 6 a více zaměstnanců na hlavní pracovní poměr;
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: 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.

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

COWORKING

Vážení členové KHK Pk,
Oblastní kanceláře Orlicko a Svitavy si Vám dovolují nabídnout novou službu pro členy KHK Pk 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 České Třebové nebo Svitav a potřebujete si v klidu vyřídit pracovní mail, hovor, schůzku?

Jsme tu pro Vás!

Nabízíme příjemné prostředí kanceláří na adrese:
Pražského 547 (budova ČSOB, vchod z boku), Česká Třebová.
Kancelář se nachází ve 2.NP, č. dveří 204.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedoucí oblastní kanceláře
Orlicko, paní Helenu Hrdinovou na telefonním čísle 724 613 928 nebo
mailem na adresu orlicko@khkpce.cz

Wolkerova alej 92/18 (multifunkční centrum Fabrika),
Svitavy.
Kancelář se nachází ve 3.NP, č. dveří 302.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedoucí oblastní
kanceláře Svitavy, Ing. Lenku Müllerovou na telefonním čísle
724 613 968 nebo mailem na adresu svitavy@khkpce.cz

Exportní seminář Rusko a Bělorusko
Dne 7. března 2019 se uskutečnil v Pardubicích exportní semináře pro
podnikatele se zájmem o vývoz do Ruska a Běloruska. Konkrétní exportní příležitosti v těchto dvou zemích přijeli představit ekonomičtí
diplomaté ze zastupitelských úřadů České republiky v Petrohradu
a Minsku. Zajímavostí například je, že se v ruských regionech českým
podnikatelům daří lépe než v centrální části země a šance pro potenciální exportéry do Běloruska nabízejí sektory energetiky, strojírenství,
vodohospodářství nebo odpadní průmysl. Seminář byl organizován ve
spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje.
Seminář zahájil zástupce ředitele odboru ekonomické diplomacie MZV ČR
Martin Bašta, který sám dříve působil jako ekonomický diplomat na Velvyslanectví ČR v Moskvě, a mohl se tedy podělit o vlastní zkušenosti s pomocí
zastupitelského úřadu českým firmám při pronikání na ruský trh. M. Bašta

představil nástroje ekonomické diplomacie na podporu exportu a informoval
o projektech a akcích, které v této oblasti MZV ve spolupráci s dalšími partnery
pořádá. Ředitelka Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Eva Malinová poté informovala o výhodách členství v Hospodářské komoře a podpoře
exportu na krajské úrovni. Na závěr 1. bloku byly představeny aktuálně nabízené produkty Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) v oblasti
pojištění exportních úvěrů pro snížení rizik českých firem při obchodování
v ekonomicky nestabilních teritoriích.
Druhý blok semináře byl věnován specifikům obchodování na ruském
a běloruském trhu. Ekonomický diplomat z generálního konzulátu ČR v Petrohradu Luboš Laštůvka přiblížil účastníkům obchodní vztahy mezi ČR
a Ruskem a informoval o konkrétních příležitostech, který tento velký trh
pro exportéry nabízí. Více než 50% českého vývozu do Ruska směřuje do
sektorů energetiky, strojírenství a dopravních prostředků a tyto obory i nadále
nabízejí příležitosti pro exportéry. Zajímavou příležitostí je také obchodování
v ruských regionech, kde se českým firmám daří lépe než v centrální části
země, a to z důvodu menšího dopadu zahraničně-politických vztahů země
a sankcí.
Ivan Galat ze zastupitelského úřadu ČR v Minsku informoval o ekonomické situaci Běloruska, která je z velké části provázaná s ekonomikou Ruska. Situace
v Bělorusku se v posledních letech zlepšuje, ale podnikání v této zemi není
bez problémů. Jedním z nich může být například financování exportu, a to
vzhledem k vysokému stupni exportního rizika dle klasifikace OECD (6/7). Na
druhou stranu Bělorusko nabízí vysoce kvalifikovanou pracovní sílu.
Na závěr semináře měli přítomní zástupci firem možnost individuálních konzultací s oběma ekonomickými diplomaty a probrat s nimi své obchodní plány a možnosti. Více o příležitostech a ruském a běloruském trhu naleznete
v přiložených prezentacích na https://www.mzv.cz/ekonomika/cz/udalosti/
exportni_seminar_rusko_a_belorusko.html
Jednalo se o další z řady seminářů, které organizuje Ministerstvo zahraničních
věcí ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje.
Další semináře pro exportéry jsou naplánovány na 7. a 16. května 2019.
Pro více informací sledujte naše webové stránky - https://www.khkpce.cz/

Since 1920

Výroba střelivin,
trhavin a specialit

Export do
více než
40 zemí
světa
Obchod: +420 466 824 166
Volné pracovní pozice:
+420 466 824 769

Česká firma, české výrobky, kolegové, se kterými si budete rozumět.

www.explosia.cz

Informace z Oblastní kanceláře Chrudimsko
Setkání podnikatelů Chrudimska se starostou města Chrudim
Krajská hospodářská komora Pardubického kraj, oblastní kancelář Chrudim ve
spolupráci s městem Chrudim uspořádala ve středu 10. dubna 2019 v Muzeu
Chrudim setkání podnikatelů Chrudimska se starostou města Chrudim Ing.
Františkem Pilným, MBA.
Předseda Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Ing. Jiří Doležal,
CSc. seznámil přítomné podnikatele s činností Krajské hospodářské komory
P. k. a jejím hlavním poslání, kterým je podpora podnikání a podnikatelů
v regionech a informoval o výhodách členství v hospodářské komoře.
Starosta města Chrudim Ing. František Pilný, MBA představil přítomným strategický plán města a informoval o možnostech podpory místních podnikatelů
ze strany města.

V návazné diskuzi se pak řešily otázky týkající se zejména nedostatku zaměstnanců a možnosti získat pracovníky z Ukrajiny přes Režim Ukrajina, jejímž
garantem je právě Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. Dále se
řešila otázka rozvoje průmyslu a s tím souvající ubytovací možnosti v Chrudimi a okolí.
Kromě zástupců firem z Chrudimska, se tohoto setkání zúčastnili také zástupci
Úřadu práce v Chrudimi.
Všem přítomným bychom rádi poděkovali za jejich účast a budeme se těšit na
další setkání a spolupráci.

Tenisový turnaj a neformální setkání podnikatelů,
které Krajská hospodářská komora Pardubického kraje oblast Chrudim pořádá ve spolupráci s partnerem akce Hotelem Kraskov

Turnaj se uskuteční 20. 9. 2019 v areálu EA Hotel Kraskov, Třemošnice – Starý Dvůr 47
Startovné: 400,- Kč pro dámy, 700,- Kč pro členy KHK Pk, 1000,- Kč pro ostatní účastníky
V souvislosti s pořádáním Tenisového turnaje a neformálního setkání podnikatelů 2019,
bychom Vám také rádi nabídli možnost partnerství na této sportovně-společenské akci.
Bližší informace sdělí a přihlášky přijímá Aneta Bečková, vedoucí oblastní kanceláře Chrudim, tel.: 724 613 926, email: chrudim@khkpce.cz
Nehrajete tenis? Nevadí. I přesto se s Vámi rádi sejdeme a vyslechneme Vaše náměty, co by pro Vás hospodářská komora mohla udělat.
Kde jinde strávit tak pohodový den ve skvělé společnosti s výhledem na okolní lesy a neskutečným klidem okolní přírody, nerušené hlukem okolního světa.

Informace z Oblastní kanceláře Orlicko
Na přehlídce strojírenských firem žáci zjišťovali, že o budoucnost se bát nemusí
(24.1.2019)
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 2019 v Ústí
nad Orlicí.
Technohrátky nejsou jedinou akcí na podporu technického vzdělávání. V Ústí
nad Orlicí se mezi takto orientované události řadí také Přehlídka strojírenských firem.
Přehlídka je určená hlavně pro budoucí absolventy středních škol a děti ze
7., 8. a 9. ročníků základních škol, kterých se na čtvrtý ročník této akce sjelo
přes 700.
Přehlídku uspořádala Krajská hospodářská komora oblast Orlicko ve spolupráci s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí.
Akce se zúčastnilo celkem 25 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.
„Přehlídky představují platformu, na kterých je možné získat informace
o technickém vzdělání a zároveň i poznatky o uplatnitelnosti absolventů
středních škol a učilišť v konkrétních firmách. Je potěšitelné, že i některé řemeslné učební obory, například nástrojař nebo obráběč kovů, se v současné době těší poměrně slušnému zájmu ze strany vycházejících žáků či jejich
rodičů. Souvisí to samozřejmě hlavně s poptávkou firem po kvalifikovaných
odbornících a jejich odměňováním. Pardubický kraj investoval v loňském roce
výrazné částky do rozvoje středních škol poskytujících technické a přírodovědné vzdělání. Na vysoké úrovni je i spolupráce regionálních firem a škol,“ sdělil
radní Bohumil Bernášek.
Návštěvníci na přehlídce mohli získat podrobné informace o možnostech
uplatnění technických oborů na trhu práce. Kromě toho byly také poskytovány
informace o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání.

Informace z Oblastní kanceláře Svitavy
Regionální firmy s technickým zaměřením a významní zaměstnavatelé regionu 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.
29. ledna 2019 se ve svitavské Fabrice opět konala přehlídka regionálních
firem s technickým zaměřením a dalších významných zaměstnavatelů regionu s cílem informovat především žáky základních škol především 7.,
8. a 9. ročníků o možnostech uplatnění v technických oborech.
Přehlídku uspořádala Krajská hospodářská komora Pardubického kraje Oblast
Svitavy ve spolupráci s Úřadem práce ČR – Kontaktním pracovištěm Svita-

Nadějné talenty pro firmy

Během přehlídky ve Svitavách (29. ledna)
se uskutečnilo krajské kolo odborné soutěže
T-PROFI - Talenty pro firmy, kterou pořádá
Hospodářská komora ČR. Týmy tvořené ze žáků
základních a středních škol měly za úkol postavit ze stavebnice funkční model lanovky. Se
stavbou jim radou pomáhali učitelé. Vedoucími
týmů byli zástupci odborných firem. 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 Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.

vy. Do příprav se zapojila i MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko s nápadem
„Kulatý stůl pro rodiče“ v rámci kterého se mohli rodiče budoucích učňů
a studentů informovat o možnostech uplatnění pro své děti.
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.

Představujeme nové členy:
Oblast ORLICKO

Oblast PARDUBICE
JIP východočeská, a.s.
velkoobchod potravin a nápojů - www.jip-potraviny.cz

VAPI s.r.o.
strojírenství - www.vapi.cz

Křenek, s.r.o.
klempířské a pokrývačské služby – www.stavbykrenek.cz

AUTONEUM CZ s.r.o.
strojírenství, zámečnictví, obráběčství - www.autoneum.com

BABY CENTRUM s.r.o.
obchod vč. eshopu věcí a potřeb pro miminka
– www.baby-centrum.cz

Jan Gregar
poradenská a konzultační činnost

Máša agency s.r.o.
marketingová, produkční a modelingová agentura
– www.masa-agency.cz
Jurent CZ, s.r.o.
provozování aplikace pro sdílení dočasně volných
zaměstnanců - www.worklinks.com
Clever Energies s.r.o.
dodavatel elektřiny a zemního plynu převážně z ekologicky
obnovitelných zdrojů - www.cleverenergies.cz
Petr Martvoň
marketingové služby, maloobchod

Oblast SVITAVY
Ing. Jan Matoušek, Agrostav Jevíčko
stavební a projektová činnost
Jana Hartlová
holičství, kadeřnictví
Irena Kuhnová
Výroba, obchod a služby, www.paliva-levne.cz

Ing. Miroslav Kubík
technické a ekonomické poradenství

Oblast CHRUDIM
Jan Bačkovský
mořská akvária - http://morskyutes.cz/morske-akvarium/
3-obchodni-podminky
AP Strojservis
Jednoúčelové stroje a zařízení https://www.ap-strojservis.cz/
United Natural Power s.r.o.
zelené energetické zdroje, fotovoltaické elektrárny, bateriová
uložiště a další - https://www.unitedpower.cz/
Miroslav Minář
výstavba bytových a nebytových budov
Tomáš Nešetřil
pokrývačství, tesařství, truhlářství
Josef Nešetřil
autodoprava

ŠTĚPAŘ s.r.o.
zdravotnické prostředky, www.stepar.cz

LegalPoint Krajské hospodářské komory Pardubického kraje
Slouží od loňského roku 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.

Termíny pro rok 2019

-          25.4.    14:00 do 15:30 hod
-          23.5.      14:00 do 15:30 hod
-          27.6.          14:00 do 15:30 hod
-          31.7.        14:00 do 15:30 hod
-          29.8.        14:00 do 15:30 hod
-          26.9.          14:00 do 15:30 hod
-          31.10.        14:00 do 15:30 hod
-          28.11.        14:00 do 15:30 hod
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.

