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Pojištění průmyslu
a podnikatelů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pojištění profesní odpovědnosti
živelní pojištění
odcizení a vandalismus včetně nezjištěného pachatele a graffiti
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 přepravy zásilek
pojištění odpovědnosti dopravce v silniční nákladní dopravě

Speciální pojištění
•
•
•
•
•
•
•

pojištění úpadku agentury práce
finanční 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)

www.slavia-pojistovna.cz

…moderní přístup k tradičním hodnotám
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dovolte mi, abych na konci svého volebního období krátce zhodnotil činnost naší krajské hospodářské komory. Naším hlavním cílem, kterému
jsme dávali vždy prioritu, byla podpora našich členů v jejich podnikání.
Tuto podporu jsme zaměřili na připomínkování připravovaných zákonů,
pořádání seminářů a workshopů na aktuální témata, lobování za naše
podnikatele u městských a krajských institucí, pomoc při získávání zahraničních pracovníků. Ve spolupráci se středními školami, z nichž některé
jsou našimi členy, se snažíme o to, aby studenti během studia získávali
potřebné dovednosti přímo v našich firmách a jako absolventi posléze
byli dobře uplatnitelní na trhu práce. V poslední době jsme se zaměřili
i na podporu exportu – kromě již tradiční krajské exportní konference jsme
v loňském roce uspořádali sérii teritoriálně zaměřených exportních seminářů. KHK PK se také podílela na otevření sudiště Rozhodčího soudu při HK ČR
a AK ČR v Pardubicích.
Kromě těchto pracovních aktivit jsme pořádali i tradiční kulturní, společenské a sportovní akce. Detailní informace o naší činnosti najdete ve výroční
zprávě zveřejněné na našem webu www.khkpce.cz.
Jsem rád, že předávám svému nástupci naši krajskou hospodářskou komoru
v dobré kondici nejen z hlediska ekonomického, ale i personálního. Věřím,
že nové vedení naší komory ve spolupráci s kvalifikovanými pracovníky úřadu bude i nadále rozvíjet dobře nastartovanou činnost. Chtěl bych také na
tomto místě poděkovat vedení Hospodářské komory ČR, zejména jejímu
prezidentovi Vladimíru Dlouhému za jeho pracovní nasazení, kterým pro
hospodářskou komoru získal prestiž a uznání.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál do dalších let hodně zdraví,
štěstí a úspěchů ve vaší práci i v soukromém životě.
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náměstí Republiky 12,
53002 Pardubice,
Tel: 734 355 648,
E‑mail: horova@khkpce.cz,
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Ing. Jiří Doležal, CSc. Předseda představenstva KHK PK
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Informace z Oblasti Pardubice
Tradiční Tříkrálový koncert
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje pořádala 8. ledna 2020 již 21. ročník tradičního
Tříkrálového koncertu, na kterém se společně s Komorní
filharmonií Pardubice představili dva výborní hudebníci
– sourozenci – Felix Slováček jr. a Anna Julie Slováčková.
Prostřednictvím krásných tónů saxofonu se posluchači
ponořili do slavných melodií klasické i populární hudby. Kromě známých děl klasiky zaznělo také mnoho
slavných filmových melodií, to vše pod taktovkou Felixe Slováčka jr., kterého zpěvem doprovodila Anna Julie
Slováčková. Byl to velmi příjemný večer ve společnosti
dobré hudby.

Představení společnosti

Auditorská a poradenská
společnost

Společnost byla založena v roce 1993. Má za sebou již delší období
působení, během něhož se zařadila mezi významné auditorské
společnosti nejen v oblasti Východních Čech, ale i v rámci celé
České republiky. Od počátku své působnosti je firma registrovaná
Komorou auditorů ČR pod osvědčením č. 003. Je také členem
Hospodářské komory ČR a registrovaným členem Komory
daňových poradců.
Našimi klienty jsou převážně obchodní společnosti, podnikatelé,
územně samosprávní celky (obce, města, kraje), příspěvkové a jiné
neziskové organizace, zahraniční firmy.

Nabídka našich služeb
audit účetních závěrek
přezkoumání hospodaření a audit ÚSC
finanční analýzy a fúze
účetní a daňové poradenství
poskytování účetních služeb
zajištění personální a mzdové agendy

Kontaktní informace:
Sídlo společnosti:
Tolarova 317, 533 51 Pardubice
Telefon: +420 466 053 810
E-mail: av-auditing@av-auditing.cz
www.av-auditing.cz

Dne 23. 1. 2020 se uskutečnil 4. ročník soutěže T-PROFI
– Talenty pro firmy
Soutěž pořádá hospodářská komora pod záštitou radního pro školství Bohumila Bernáška.
Cílem soutěže je podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání
na ZŠ i SŠ. Za Pardubický kraj se zúčastnily čtyři tým, které byly složené ze žáku středních
a základních škol a zástupců zaměstnavatelů a pedagogů v podobě poradců a vedoucích
týmů.
„Úkolem soutěžního týmu bylo v daném časovém limitu sestavit řiditelný model jeřábu
dle montážní dokumentace. Soutěž postupně probíhá ve všech krajích naší republiky.
Vítězný tým z Pardubic dosáhl prozatím nejlepšího výsledku, nebyla mu vytknuta žádná
konstrukční chyba a byl dodržen časový limit na stavbu.
Vítězný tým z Pardubic byl tvořen žáky 5. třídy ze Základní školy Polabiny, žáci 2. ročníku
SPŠE a VOŠ Pardubice pod vedením Michala Horníka, vedoucího učitele odborného výcviku a zástupce společnosti ERA.
Tento tým bude reprezentovat Pardubický kraj v celostátním kole soutěže 16.4.2020 v Praze.
Děkujeme všem soutěžícím a vítězům přejeme hodně štěstí v dalším kole!

Informace z Oblasti Chrudim
Setkání podnikatelů města Chrudim
Dne 29. 1. 2020 se uskutečnilo již druhé setkání podnikatelů
města Chrudim ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou
Pardubického, starostou města Ing. Františkem Pilným a komisí
hospodářského rozvoje.
Akce se zúčastnilo více než 40 podnikatelů a zástupců institucí
působících na území města Chrudim, kterým starosta představil
plány města, hospodářská komora představila, s čím může pomoci
a poté se v rámci networkingu začala rodit nová obchodní spojenectví a spolupráce.

Informace z Oblasti Svitavy
Seminář „Novinky v daňové oblasti „ proběhl ve Svitavách
Oblastní kancelář Svitavy ve spolupráci s společnost Daně a Partneři s.r.o. uspořádali každoroční
seminář k účetní závěrce roku 2019 a novinkám v daňové oblasti pro rok 2020. Konal se dne 5. 2. 2020
v přednáškovém sále Multikulturního centra Fabrika, Wolkerova alej 92/18, Svitavy od 9:00 do 15:00
hod.

Na programu byly především témata:
Daň z příjmů
Daň z přidané hodnoty
Daňový řád
Daň z nabytí nemovitých věci
Daň z nemovitých věcí
Silniční daň
Elektronická komunikace
EET
Mzdová oblast
Ostatní (např. zákon o účetnictví apod.)
Seminář byl účastníky vyhodnocen jako
přínosný.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
CENTRUM PORADENSTVÍ A PÉČE
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
je stavební firmou specializující se na
dokončovací stavební práce.
Spektrum poskytovaných služeb je
široké - od výplní stavebních otvorů,
jako jsou okna a dveře, přes dodávky
střech, rekonstrukce a zateplení,
až po speciální stavební práce.

Pečujete o někoho blízkého?
Potřebujete obstarat zdravotní pomůcku?
ZDARMA vám poradíme, navrhneme vhodnou
pomůcku a zajistíme správné zaměření. Pomůcku vám
můžeme dodat až domů.

www.medesacare.cz

STAFI FInAlIzAce STAveb s.r.o.
Ostřešany 320, 530 02 Pardubice
tel.: +420 721 025 129
e-mail: stafi@stafisro.cz
www.stafisro.cz

Informace z Oblasti Orlicko
Žáci osmých a devátých tříd zamířili 23. ledna do kulturního domu v Ústí nad Orlicí, kde se popáté uskutečnila
Přehlídka strojírenských firem.
Tu uspořádala Krajská hospodářská komora, oblast Orlicko ve spolupráci
s Úřadem práce a pod záštitou hejtmana Pardubického kraje. Součástí
přehlídky byla i soutěž žáků nazvaná T – PROFI.
Výzva 25 zúčastněných firem v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí „Hledáme
šikovné lidi“ se stala prospěšnou informací pro rodiče žáků, kteří v letošním
roce ukončí povinnou školní docházku. Bohatý výběr perspektivních profesí
zde představili zástupci firem z Ústí nad Orlicí, Hnátnice, České Třebové,
Lanškrouna, Brandýsa nad Orlicí, Vysokého Mýta, Letohradu, Litomyšle
a Žamberka.
Zástupci 9 středních škol a učilišť zúčastněných na přehlídce pak rodičům podali další podrobné informace o studiu i uplatnění ve vybraném oboru. Jedná
se o Integrovanou SŠ technickou ve Vysoké Mýtě, VOŠ a SŠ technickou v České
Třebové, Průmyslovou SŠ v Letohradě, SOŠ a SOU v Lanškrouně, SŠ zahradnickou a technickou v Litomyšli, SŠ obchodu, řemesel a služeb v Žamberku,
SOU opravárenské v Králíkách a v Ústí nad Orlicí SŠ uměleckoprůmyslovou
a SŠ automobilovou. Pro žáky končící ZŠ byly připraveny ukázky z výuky i prací
absolventů těchto škol.

Široká veřejnost měla možnost seznámit se s činností firem, které se podílejí
na rozvoji orlického regionu.
Pro zájemce byla prezentována řada moderních technologií včetně již
rozšířeného 3D tisku, a dalších. Mnohé průmyslové podniky nabízejí žákům
stipendia, zajímavé praxe, stáže či brigády.
Návštěvníci přehlídky získali podrobné informace o možnostech uplatnění
technických oborů na trhu práce. Kromě toho byly také poskytovány informace o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání.
O přehlídku byl stejně
jako každý rok velký zájem z řad žáků
základních škol.
Zúčastnilo se bezmála
700 žáků, především
z 8. a 9. tříd pro které
je přehlídka primárně
určena.

TECHNOLOGIE Z PARDUBIC
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PEČUJEME
O DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ

REKLAMA

PÉČE O ZELEŇ

VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

ODPADY

www.smp–pce.cz
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ENERGETICKÉ SRDCE
RPIC Pce s.r.o.
VÝCHODNÍCHVÝCHODNÍCH
ČECH Nová 306, ČECH
530 09 Pardubice
tel. 466 415 687, www.rpicpce.cz
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Elektrárna Chvaletice je neodmyslitelnou součástí regionu jako perník, hokej
Chvaletice
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či strojírenská výroba. Již přes 40 let plní úlohuElektrárna
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zdroje východních Čech. V současnosti prochází
rozsáhlou ekologizací,
která
zdrojeenergetické
východních koncepce
Čech. V současnosti
nejvýznamnější snížení emisí od 90. let. Dle územní
počítá prochází rozsáhlou ekologizací, která přinese
nejvýznamnější
snížení emisí od 90. let. Dle územní energetické koncepce počítá
Pardubický kraj s provozem elektrárny minimálně
do roku 2043.
Pardubický kraj s provozem elektrárny minimálně do roku 2043.

Vyrábíme spolehlivou energii
ve dne v noci

Od dokončení výstavby v roce 1979 vyrobila
elektrárna přes 130 TWh elektřiny, což odpovídá
více než 8,5 letům zásobování všech českých
domácností. Historického rekordu dosáhla v roce
2018, kdy vyrobila 4,7 TWh elektřiny. To by stačilo
na pokrytí 6,4 % české spotřeby.

Stabilizujeme síť
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Představujeme nové členy:
Oblast PARDUBICE
Slavia pojišťovna a. s., IČ: 60197501
(pojišťovací činnost – www.slavia-pojistovna.cz)
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Pardubice, s. r. o., IČ: 62029754
(výchova a vzdělávání v učebních i maturitních oborech – www.labskaskola.cz)
Ing. Petr Rudzan, IČ: 42930804
(ekonomické a personální poradenství; restrukturalizace, koučink)
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