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Pojištění průmyslu
a podnikatelů

www.slavia-pojistovna.cz …moderní přístup k tradičním hodnotám

• živelní pojištění
• odcizení a vandalismus včetně nezjištěného pachatele a graffi  ti
• pojištění skel
• pojištění majetku na všechna rizika (all risks)
• pojištění přerušení provozu - BI
• pojištění strojů a elektroniky all risks (včetně vybraných živelních rizik)
• strojní přerušení provozu
• stavebně montážní pojištění (CAR/EAR) včetně odpovědnosti, vč. ALOP
• pojištění obecné odpovědnosti, vč. škody či újmy způsobené vadou výrobku
• pojištění profesní odpovědnosti
• pojištění přepravy zásilek
• pojištění odpovědnosti dopravce v silniční nákladní dopravě

Speciální pojištění
• pojištění úpadku agentury práce
• fi nanční způsobilost dopravce
• pojištění úpadku cestovních kanceláří
• pojištění odpovědnosti řídících orgánů (D&O)
• pojištění smluvních záruk
• pojištění jistoty
• pojištění odpovědnosti poskytovatele 

zdravotních služeb
• pojištění výstavních a veletržních akcí
• municipální pojištění 

(pojištění měst a obcí)
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Slovo předsedy 
Vážené dámy a pánové, vážení členové hospodářské komory, vážení přátelé, podnikatelé,
dovolte mi, abych s blížícím se koncem roku 2019 z pohledu předsedy představenstva Krajské 
hospodářské komory Pardubického kraje (dále již KHK PK) zhodnotil naši letošní činnost.
Od počátku roku jsme připravovali stěžejní dokumenty naší KHK PK jako je etický kodex naše-
ho člena, odsouhlasili jsme si statut a nyní ještě dopracováváme jednací a volební řád, který 
využijeme při volbách v příštím roce.
V  roce 2019 jsme pro zájem podnikatelů uspořádali již tři setkání podnikatelů postupně  
v Chrudimi, České Třebové a Pardubicích většinou se zástupci samosprávy. Na těchto setká-
ních si nejen diskuzí ověříme potřeby našich členů, podnikatelů, ale též si předáváme vlastní 
zkušenosti.
Stále rozvíjíme spolupráci s Pardubickým krajem na několika úrovních. Na koordinaci čerpání 
evropských fondů v našem kraji se podílíme v rámci Regionální stálé konference Pardubického 
kraje. Účastníme se i Krajské rady pro inovace, spolupracujeme v teritoriálním paktu zaměst-
nanosti, naši zástupci jsou členy výkonné rady a dozorčí rady klastru Etik.
Zástupci naší KHK PK pracují v jednotlivých pracovních skupinách a řídícím výboru ITI Hradec-
ko‑pardubické aglomerace, kde bychom rádi navázali na projekty, které žadatelé realizují nyní, 
tedy na řešení v oblasti dopravy, inovací, vědy, životního prostředí, památek a vzdělání. Nově 
chceme přidat problematiku cestovního ruchu, sociální oblast a kvalitu života ve městech. Vě-
říme, že se nám podaří navázat na tradici kvalitních, skutečně integrovaných projektů s vyšší 
přidanou hodnotou pro celé území Hradecko‑pardubické aglomerace.
Hradecko‑pardubická aglomerace představila své vize pro období po roce 2021 až 2027, byl 
podepsán dokument o přípravě spolupráce a tvorbě strategie, kde můžeme z fondů Evropské 
unie využít až 4 miliardy korun.
Velmi úzká spolupráce v našem kraji probíhá v oblasti dopravy. Naši zástupci se podílí na práci 
v dopravní komisi. KHK PK spolupořádá pracovní snídaně za účasti vedoucích pracovníků kraje 
zodpovědných za dopravu, velmi často se účastní i pracovníci z ministerstva dopravy, vedení 
ČD a dalších zúčastněných organizací společně s našimi podnikateli. Velmi dobrým pokračo-
váním naší spolupráce je i dopravní konference a silniční veletrh.
Důležitou součástí naší práce je i zapojení do problematiky našeho školství. Spolupracuje-
me při soutěžích „T‑Profi“, kde hledáme talenty pro naše firmy, proběhlo slavnostní otevření 
učeben polytechnického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice, SPŠA Holice. V letošním roce 
jsme organizovali první ročník Přehlídky středních škol Pardubického kraje na zimním stadionu  
v Pardubicích, který byl velice úspěšný.
KHK PK je i spolupracující organizací P‑PINK, kde společně hledáme a podporujeme začínající 
podnikatele. 
Zapojili jsme se do projektu „Kompas“, který je zaměřen na predikci trhu práce v našem re-
gionu.
KHK PK pořádá pro naše podnikatele exportní semináře. V letošním roce přijeli do Pardubic 
ekonomičtí diplomaté z Itálie, Slovinska, Srbska, Chorvatska, Ruska, Běloruska, Spojených 
arabských emirátů, Kataru. Kromě toho proběhl na podzim již čtvrtý ročník krajské exportní 
konference. 
Zástupci KHK PK svojí se v červnu zúčastnili jednání „China – CEEC Association of Provincial 
Governors“ v Dalianu. V Changchunu pak projednali s místní vládou přípravu a účast na ve-
letrhu China NorthEast Asia Expo, který je největší výstavou v regionu a pavilon České repub-
liky patřil mezi její ozdoby. Na ploše 216 m2 nabídl ukázku známých českých značek, kultury  
i tradičního umění. Jednání v provincii Jilin se kromě zástupců podnikatelů účastnil i náměstek 
hejtmana M. Kortyš. 
KHK PK zajišťuje již třetím rokem zaměstnance z Ukrajiny v rámci projektu Kvalifikovaný za-
městnanec (dříve projekt Režim Ukrajina). Za celou dobu trvání tohoto projektu jsme zajistili 
téměř dva tisíce zaměstnanců.

KHK PK se podílela na Slavnostním otevření sudiště Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR  
v Pardubicích.
V tomto měsíci jsme podepsali novou rozšířenou smlouvu s T‑Mobile týkající se telekomuni-
kačních řešení pro naše členy s ohledem na zvýhodněné datové přenosy.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů 
ve vaší práci i v rodinném životě.

Jiří Doležal
Předseda představenstva KHK Pk
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Informace z Oblastní kanceláře Pardubice

Delegace zástupců Krajské hospodářské komory v Číně

Rejentové. Hudební produkce pardubických konzervatoristů vždy přilákala na 
český stánek velké množství posluchačů.
Během oficiálního programu, jehož se osobně účastnili také diplomaté Velvys-
lanectví České republiky v Pekingu pod vedením zástupkyně velvyslance Iva-
ny Grollové, uzavřel náměstek Kortyš za Pardubický kraj memorandum o spol-
upráci s provincií Jilin. Tento dokument položil potřebný formální základ pro 
další možné aktivity na poli obchodu, kultury, turistické výměny, vzdělávání 
i v dalších oblastech. Krajská hospodářská komora Pardubického kraje zase 
podpisem memoranda předsedou představenstva Jiřím Doležalem otevřela 
možnost přímé spolupráce s Radou pro podporu zahraničního obchodu pro-
vincie Jilin.

Téměř dvacetičlennou delegaci Pardubického kraje vedl náměstek hejtmana 
a člen Senátu Parlamentu České republiky Michal Kortyš, dále zástupci firem 
pod záštitou Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a také kvarteto 
hudebníků z Pardubické konzervatoře. Pardubice zastupovala členka městské 
rady Ludmila Ministrová. Zástupci pardubických firem měli možnost prezen-
tovat své výrobky a služby místním partnerům nejen na veletrhu, ale i při 
česko‑čínském obchodním semináři. Cennou zkušeností pro ně bylo poznání 
místního trhu a preferencí čínských spotřebitelů. Voňavou ozdobou všech 
částí programu byl perník z Pardubic a líbily se také paličkované krajky Jiřiny 

Hospodářská komora umí nejen semináře a konference. Machoňova pasáž se proměnila v přehlídkové molo!

Na  5.9. 2019 připravila  Krajská  hospodářská komora Pardubického kraje 
pro své členy a další hosty autorskou módní přehlídku talentované pražské 
návrhářky Aleny Wilson, jež má svůj butik na Malé straně. Dále byly v nád-
herných prostorách Machoňovy pasáže předvedeny kožichy z dílny pardu-
bického kožešníka Luďka Boba Slanaře a modelky také prezentovaly širokou 
kolekci brýlí zn. Eye‑Eye. Řady modelek doplnila Jolana Voldánová spolu  
s Renatou Drössler. Vystoupili umělci jako Milan Němec, Bořek Slezáček či Jo-
sef Vágner. Akce se konala pod záštitou primátora města Pardubic pana Mar-
tina Charváta a poděkování za podporu patří také těmto společnostem: Stafi 
‑ finalizace staveb, Enteria a.s., Advokátní kancelář Paděra, Rada a partneři, 
Krása z pasáže.



Přehlídka středních škol Pardubického kraje
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Pardubický kraj a Město 
Pardubice uspořádali 8.listopadu v ENTERIA aréně přehlídku středních škol 
Pardubického kraje. Na zájemce o studium a další hosty bylo připraveno 57 
vystavovatelů.  
Přehlídku středních škol doplnila prezentace subjektů z podnikatelské sféry. 
Žáci a jejich rodiče tak mohli posoudit, jak velký je zájem zaměstnavatelů  
o absolventy určitých oborů a podle toho vybírat konkrétní školu. 

Po celou dobu tzn. od 9 do 18 hodin si mohli návštěvníci prohlédnout 
stanoviště jednotlivých škol a firem, které se představily interaktivním 
způsobem. Žáci si mohli vyzkoušet některá povolání. Připraven byl i  trenažer 
bagru a lokomotivy. Zajímavostí byla bezesporu virtuální stavba domu. Další 
doprovodný program obsahoval prezentace jednotlivých škol na hokejové 
kostce, soutěž o mobilní telefon nebo autogramiádu basketbalistů BK JIP Par-
dubice. 



Exportní semináře a Krajská exportní konference
Krajská hospodářská komora zvala během druhé půlky letošního roku zájemce 
o export na semináře zaměřené na obchodní příležitosti v

‑ Indii a Myanmaru 5. prosince
‑ Kolumbii a Mexiku  27. listopadu
‑ Chorvatsku  a Srbsku 6. listopadu
‑ Itálii a Slovinsku 26. září

23. října 2019 se uskutečnil v pořadí již 4. ročník Krajské exportní konference. 
Na Konferenci vystoupili zástupci Hospodářské komory České republiky, Mi-
nisterstva zahraničních věcí, zástupci Československé obchodní banky, České 
exportní banky a EGAPu. Lákadlem letošního ročníku byla vedle modelu kon-
ference ve formě panelové diskuze také představení tzv. Krajských exportních 
specialistů.

Na konferencive dvou panelech, I. panel: PŘEDEXPORTNÍ ROZHODOVÁNÍ a II. 
panel: PODMÍNKY PRO EXPORT, konkrétně vystoupili prominentní řečníci z řad 
partnerů projektu, tedy Hospodářské komory ČR, Ministerstva zahraničních 
věcí ČR, Československé obchodní banky, České exportní banky a Exportní 
garanční a pojišťovací společnosti.

Panelisti odpovídali na otázky spadající do oblastí: KAM CHCI VYVÁŽET (iden-
tifikace trhu), CO CHCI VYVÁŽET (identifikace exportní transakce), KOMU CHCI 
PRODÁVAT (identifikace odběratele), POKRYTÍ RIZIKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY 
A FINANCOVÁNÍ. Tato struktura se promítla i v brožuře speciálně vytvořené 
pro účastníky Krajských exportních konference. 
Představen zde byl i zcela nový produkt ČSOB banky s názvem  Trade Club a 
We.Trade



Setkání podnikatelů Českotřebovska se starostkou města

Informace z Oblastní kanceláře Orlicko

Krajská hospodářská komora Pardubického kraj, oblastní kancelář Orlicko ve 
spolupráci s městem Česká Třebová uspořádala ve čtvrtek 30. května v  hotelu 
BRAVO setkání podnikatelů Českotřebovska se starostkou města Mgr. Mag-
dalénou Peterkovou.
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. Infor-
mace o oblasti Orlicko přednesl Jan Gregar.

Starostka města Mgr. Magdaléna Peterková představila přítomným strate-
gický 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, problémy školství a dopravní situace 
v České Třebové.
Všem přítomným bychom rádi poděkovali za jejich účast a budeme se těšit na 
další setkání a spolupráci.

Bowlingový turnaj podnikatelů a firem Pardubického kraje 

Páteční odpoledne 18.10.2019 patřilo již posedmnácté 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. Více než 
dvacet skvělých hráčů si vzájemně poměřili své síly a šikovnost v pohodové 
atmosféře. 
Pro výherce i další umístěné v obou kategoriích „profík“ i „hobík“ bylo 
připraveno mnoho krásných cen. 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 těšíme na setkání se všemi menšími 
i většími nadšenci pro bowling, relaxaci a zábavu u již osmnáctého ročníku 
turnaje v roce 2020.
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.



Informace z Oblastní kanceláře Svitavy

Seminář pro podnikatele z Pardubického kraje proběhl 
ve Svitavách
Noviny v dotačních příležitostech z operačního programu Podnikání a inova-
ce pro konkurenceschopnost a novela zákona o investičních pobídkách byly 
předmětem semináře, který uspořádala oblastní kancelář Svitavy  pro firmy 
a podnikatele z Pardubického kraje.  Konal  se 1. října 2019 ve Svitavách,   
v Multifunkční centrum Fabrika.

Na programu byly především témata: 
Výzva Navýšení alokace Výzvy III programu Nemovitosti
Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV (pro vybrané regiony – možnost re-
konstrukce objektů pro penziony, hotely)
Seznamte se s Výzvou X programu Technologie
Seznamte se s Výzvou I programu Poradenství 
Úspory energie – Výzva V – oblíbená výzva

Seminář byl účastníky vyhodnocen jako přínosný.

Novým členem Hospodářské komory v oblasti Svitavy je Integrovaná střední škola Moravská Třebová

Integrovaná střední škola Moravská Třebová vykonává činnost střední školy, 
domova mládeže a školní jídelny. Nabízí perspektivní vzdělání ‑ vychovává 
profesionály v maturitních oborech bezpečnostně právní činnost, hotelnictví  
a sociální činnost a učebních oborech – kuchař‑číšník, stravovací služby, klem-
píř, pokrývač a zedník. Od 1. 9. 2020 otevírá navíc nová zaměření – správa  
a provoz hotelů a rezidencí a zdravá výživa a sport v hotelnictví.
Vzhledem k regionálnímu působení školy a s ohledem na velký počet vy-
učovaných učebních a studijních oborů škola dobře spolupracuje s místními 
organizacemi a podnikatelskou sférou a při výuce vychází z jejich potřeb a po-
žadavků. Tato spolupráce je na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí stále větší 
zájem mezi firmami o absolventy i žáky při organizování odborné nebo učební 
praxe a odborného výcviku. Odborným pracovištěm Integrované střední školy 
Moravská Třebová je restaurace Fabrika ve Svitavách. Toto pracoviště fun-
guje jako běžná restaurace pro veřejnost. K dispozici je jídelní lístek s boha-
tou nabídkou pokrmů, připravovaných dle zásad zdravé výživy a z kvalitních  
a čerstvých surovin. Za kvalitní přípravu žáků v gastronomických oborech ho-
telnictví a kuchař – číšník obdržela škola od Asociace kuchařů a cukrářů České 
republiky Certifikát kvality výuky. 
Škola má zkušenosti s úspěšnou realizací zahraničních stáží žáků v rámci pro-
gramů Erasmus+ (dříve program Sokrates a Leonardo da Vinci) a operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Žáci, rodiče a pedagogičtí pracovníci školy mohou využívat poradenské a dia-
gnostické služby školního poradenského pracoviště, jehož součástí je výchov-
ný poradce a školní metodik prevence. 

Gymnázium Polička
Poličské gymnázium patří ve srov-
nání se vzdělávacími institucemi 
obdobného zaměření mezi školy 
střední velikosti. Uchazeči se roz-
hodují pro studium v délce trvání čtyř, případně osmi let. I přestože škola 
poskytuje všeobecné vzdělání, usilujeme o to, abychom studentům vedle 
společného vědomostního základu nabídli možnost včasné profilace formou 
volby profesních předmětů a seminářů. V průběhu studia se u studentů sna-
žíme rozšířit spektrum jejich profesní orientace formou besed, workshopů  
a exkurzí. Díky čerpání finančních prostředků z projektu IROP jsme v posled-
ních letech výrazným způsobem zmodernizovali učebny a laboratoře příro-
dovědných předmětů včetně vybavení a učebních pomůcek. Samozřejmostí 
je jazyková vybavenost absolventů, která je i díky zahraničním exkurzím na 
vysoké úrovni. Naším cílem je, aby od nás studenti neodcházeli na vysokou 
školu „pouze“ s maturitním vysvědčením, ale aby byli na navazující studi-
um vybaveni jazykově, profesně a osobnostně. I proto u našich studentů 
podněcujeme motivaci ke složení jazykových zkoušek (FCE/CAE), certifikátů 
ověřujících znalost z oboru informačních technologií (ECDL), vítáme zapojení 
do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, podporujeme účast na 

Středoškolské odborné činnosti, snažíme 
se rozšířit nabídku kroužků a volnočaso-
vých aktivit (MAKERs – kroužek pro mla-
dé kutily a programátory).

I přestože jsou naši studenti vybaveni 
širokým teoretickým základem, vnímá-
me potřeby trhu práce a snahy vysokých 
škol o sblížení akademické sféry s oblas-
tí podnikatelskou. Potenciál pro takový 
průnik z pohledu naší školy vidíme pře-
devším na poli výzkumu, polytechnické-
ho vzdělávání, robotizace, marketingu  
a dalších oborů. V těchto a dalších obo-
rech chceme našim studentům nabíd-
nout možnost seznámení se s působe-
ním lokálních podnikatelských subjektů, 
navázání kontaktů na bázi odborných 

přednášek, poskytnutí zázemí a odborných znalostí zaměstnavatelů směrem 
ke studentům ve formě spolupráce na Středoškolské odborné činnosti, stáží  
a dalších studentských projektech.



Seminář „Jak uspět v zadávacích řízeních aneb semi-
nář pro všechny uchazeče ve výběrových řízeních“
Seminář uspořádala oblastní kancelář Chrudim ve spolupráci se společností 
addconsulting cee s.r.o. na  12.listopadu v Pardubicích. Právnička a zapsa-
ná mediátorka Mgr. Ing. Tereza Kučerová připravila pro účastníky náročný 
program. Každý okruh byl zaměřen na klíčové otázky a témata, jejich rozbor 
a doporučení pro praxi včetně ilustrativních příkladů. U každého okruhu byl 
ponechán dostatečný prostor pro diskuzi.

Tenisový turnaj a neformální setkání podnikatelů 
Oblastní kancelář Chrudim Krajské hospodářské komory Pardubického kraje 
uspořádala v pátek 20. září 2019 Tenisový turnaj a neformální setkání pod-
nikatelů v krásném prostředí Hotelu Kraskov. Druhý ročník měl k naší vel-
ké radosti vysoký počet hráčů, díky kterým byl turnaj provázen pohodovou  
a přátelskou atmosférou.
 Za Krajskou hospodářskou komoru Pardubického kraje děkujeme sponzorům 
akce firmě TMT spol. s r.o. Chrudim, především panu Aleši Brotanovi, panu La-
dislavu Francouzovi ‑ Řeznictví a uzenářství Francouz, s. r. o. , panu Vašíčkovi 
– Auto Vašíček, panu Koprivňanskému – STAFI finalizace staveb s.r.o.  za ceny 
do turnaje a  EA Hotelu Kraskov a jejich skvělým a vstřícným zaměstnancům. 
 
Budeme se těšit na další ročník této akce. 

Informace z Oblastní kanceláře Chrudimsko

AGILE spol. s r.o.
Husova 542, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: +420 465 420 225, Mail: agile@agilevm.cz

Stavby technické a občanské vybavenosti
Průmyslové stavby
Dopravní stavby
Vodohospodářské
a inženýrské stavby
Bytová výstavba
Demolice staveb a recyklace materiálů
Ostatní výroba a služb

Reakce účastníka: 
„Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za možnost účastnit se semi-
náře, který byl velmi podnětný a přínosný pro moji práci. Přednášející zvládla 
nejen obsáhlou problematiku, ale stačila přitom i odpovídat na dotazy, i když 
mám za to, že dané téma by dle mého zasloužilo ještě více času.“

Jiří Kalvoda, VLABO, s.r.o.



Děkujeme partnerům „Setkání podnikatelů Pardubického kraje“

Hotel Zlatá Hvězda, s.r.o.
Smetanovo náměstí 8457001 Litomyšl
+420461615338, +420 734670355  

recepce.zlata.hvezda@lit.cz

· 32 pokojů
· Sauna, parní kabina, infra kabina,  

hydromasážní vana na vybraných pokojích
· Balíčky služeb za zvýhodněnou cenu
· Restaurace s nabídkou tradiční české  

i minutkové kuchyně
· Letní terasa přímo v centru náměstí
· Organizace svatebních hostin, oslav,  

konferencí, školení
· Cateringové služby
· Vybavené konferenční místnosti vhodné pro 

jednání a školení
· Bezbariérový salonek
· Skleněná terasa s vyhlídkou na historické 

centrum
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Představujeme nové členy:

Oblast PARDUBICE
JIP východočeská, a.s.  
velkoobchod potravin a nápojů ‑ www.jip‑potraviny.cz
LZ STAVBY a DEMOLICE, s.r.o.,  
Lázně Bohdaneč, demoliční, bourací, výkopové a zednické 
práce – www.bouranizahradka.cz
STAVO KAMENÍK s.r.o.,  
Opatovice n. Labem, stavební práce – www.stavokamenik.cz
GT Group corp. s.r.o.,  
Pardubice, (taxislužba, smluvní přeprava osob – www.taxigt.cz
MD logistika, a.s., 
Dašice, silniční motorová doprava – www.mdlogistika.cz
Ing. Jiří Petráš,  
Pardubice, konzultace v oblasti IT technologií a výroba SW 
i HW

REALIZACE STAVEB

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ

PROJEKTOVÉ SLUŽBY

MONTÁŽ LEŠENÍ

Semtín 85 I 530 02 Pardubice I www.timra.cz

Oblast ORLICKO
Gabriela Münsterová,  
vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské 
a kopírovací práce)

Oblast SVITAVY
Gymnázium Polička,  
poskytování středního vzdělání – www.gympolicka.cz
Integrovaná střední škola Moravská Třebová,  
poskytování středního odborného vzdělání – www.issmt.cz 
Qanto Holding s.r.o.,  
Praha 10, výroba, obchod a služby – www.qanto.cz

Vážení obchodní přátelé,  
dovolujeme si vás pozvat 

na tradiční

Koncert se uskuteční  
8. ledna 2020  

od 19:00 hodin 
v univerzitní Aule  

Arnošta z Pardubic.

Účinkují: 

Felix Slováček ml.
   

Anna Slováčková
   
Komorní filharmonie 

Pardubice

Tříkrálový 
koncert
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WHISPER AIR
CLASSROOMS – OFFICES – CONFERENCE ROOMS

WHISPER AIR
CLASSROOMS – OFFICES – CONFERENCE ROOMS

Rekuperační jednotka WHISPER AIR pro decentralizované větrání 
je ideální řešení pro instalaci do nových i stávajících budov. 
Díky své minimální hlučnosti je vhodná do škol, kanceláří 
a konferenčních místností. 

WHISPER AIR
ŠKOLY – KANCELÁŘE – KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI

HLUČNOSTÚČINNOST

PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTANEC
(zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny na základě zaměstnanecké karty)

Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve „Režim Ukrajina“) byl spuštěn za účelem dosaže-
ní 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. 
Držitel zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec je povinen u žádajícího zaměstnavatele setrvat v pracov-
ním poměru po dobu minimálně 6 měsíců. 
Držitel zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec musí od zaměstnavatele obdržet za svou práci mzdu od-
povídající 1,2 násobku zaručené mzdy pro danou profesi.

Zařazení společnosti (zaměstnavatele) do Programu kvalifikovaný zaměstnanec
Do Programu kvalifikovaný zaměstnanec 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. (Program kvalifiko-
vaný zaměstnanec není určen pro agentury práce !!)

1) Zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo (VPM) a dá souhlas se zaměstnaneckými karta-
mi. Po 30 dnech je VPM možné nabídnout cizinci.

2) Zaměstnavatel předloží Krajské hospodářské komoře Pardubického kraje žádost o zařazení do Programu kvalifikovaný 
zaměstnanec. 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 zabez-
pečení a čestné 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. a o spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců); zaměstnavatel musí 
mít vloženy účetní závěrky za předešlé 2 předchozí roky ve Sbírce listin.


