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2 ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení členové, dámy a pánové, 

Zpráva o činnosti představenstva Krajské hospodářské komory Zlínského kraje (KHK ZK), 

kterou vám předkládáme, je inventurou naší práce i komorového života za období 1.11.2018 

– 31.10.2019. Jsem rád, že můžeme říci: “Bylo to úspěšné období.“ Za to bych chtěl poděkovat 

jak představenstvu KHK ZK, tak zejména pracovnicím na střediscích Zlín, Uherské Hradiště 

a Vsetín v čele s paní ředitelkou Ivetou Táborskou.  

KHK ZK je dnes sebevědomá a respektovaná organizace, která má své pevné místo mezi 

organizacemi ve Zlínském kraji. Ví, koho a proč zastupuje. Má definovanou svou vizi. 

Pozitivní trend nárůstu členské základny jsme zaznamenali i v tomto období. Dnes je KHK ZK 

partnerem 299 podnikatelských subjektů v našem kraji. Být něčím partnerem znamená být 

spoluhráčem. Je to dlouhodobý vzájemný a dobrovolný vztah spojenectví a spolupráce. Takto 

přistupují pracovníci komory k Vám, členům. Na této definici stavíme.  

KHK ZK je „Profesionální úřad“. Vysoká kvalita a profesionalita standardních služeb je již 

samozřejmostí. Pro lepší orientaci byly v letošním roce přestavěny a zmodernizovány naše 

webové stránky. Členům, ale i nečlenům je poskytován pravidelný informační servis. 

Nejčastější dotazy v letošním roce se týkaly GDPR a podmínek zaměstnávání cizinců. Od ledna 

bylo ověřeno 4 424 certifikátů o původů zboží.  Za sledované čtyřleté období je to nárůst o 61 

%. Potěšitelná je nulová chybovost. Na úseku Mýto byla v posledních měsících rozšířena 

provozní doba, aby se vyšlo vstříc autodopravcům při přeregistraci mýtného systému. Nabídka 

služeb členům mohla být rozšířena také díky projektům. Přes program Vzdělávání 

zaměstnanců členů KHK ZK, proškolilo 29 firem své zaměstnance v celkovém finančním 

objemu 8 292 000,- Kč. 

KHK ZK je „Spojnicí mezi školami a firmami.“  Podpora odborného vzdělávání, propagace 

technických a řemeslných oborů je dlouhodobou prioritou KHK ZK. Stále populární jsou již 

tradiční akce, takzvané Technické jarmarky a Dny řemesel. Díky snaze KHK ZK, byl obnoven 

Veletrh práce a vzdělávání ve Zlíně, jehož druhý ročník letos navštívilo okolo 4 000 žáků. Díky 

Paktu zaměstnanosti KHK ZK plní koordinační úlohu a zapojuje se do aktivit jiných organizací 

na téma vzdělávání, kariérního poradenství, duálního vzdělávání. K zajištění financování 

priorit výše zmíněného tématu získala nebo se zapojila KHK ZK do projektů. Projekty přispěly 

k tomu, že KHK ZK dnes zpracovává data z regionálního trhu práce. Na základě dat se síťují 

firmy a školy, podporuje se uplatnitelnost absolventů na trhu práce ve Zlínském kraji, byly 

definovány prioritní profese pro potřeby trhu práce v našem kraji.  

KHK ZK je „Platformou pro setkávání firem a živnostníků“. Toto téma je pro naplnění úlohy 

KHK ZK velmi důležité. Při setkáváních se zjišťují potřeby firem, náměty na užitečné aktivity, 
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vyměňují se zkušenosti. Vybudovala se síť respondentů z řad členských firem pro dotazníková 

šetření. Nezastupitelné jsou odborné sekce. Standardem je náš týdenní informační e-servis.  

Součástí KHK ZK pro oblast podpory exportu je Kontaktní centrum pro východní trhy. Centrum 

administruje tzv. Režim kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) a pořádá exportní 

fóra ve spolupráci s HK ČR a zástupci dalších institucí, jako je MZV, ČOB, ČSOB, pojišťovna EGAP 

a další. Zahraniční mise, které jsou pořádány, podporuje Krajský úřad. Letošní mise do 

Jaroslavské a Vologodské oblasti se účastnil hejtman ZLK. 

Jako reprezentant nemalé části podnikatelské obce ve Zlínském kraji chceme i nadále rozvíjet 

spolupráci s Krajským úřadem, Magistrátem města Zlína, městskými a obecními úřady, 

Úřadem práce, školami, Univerzitou Tomáše Bati a dalšími organizacemi a agenturami, které 

mají vliv na život podnikatelů a živnostníků v regionu.  

KHK ZK je organizační složkou Hospodářské komory ČR, která svůj vliv na utváření podmínek 

podnikatelského prostředí uplatňuje především připomínkováním návrhů zákonů. 

HK uděluje také ocenění, takzvané Merkurovy medaile. V roce 2019 obdrželi toto ocenění dva 

naši členové pan Josef Hudeček z firmy Mesit Uherské Hradiště a pan Čestmír Vančura z firmy 

Kovárna Viva Zlín. 

Aktivity KHK ZK se rozrůstají. Stále však sledují jeden cíl – být partnerem pro rozvoj podnikání. 

Děkujeme všem, kteří tvoří toto partnerství a nachází v něm smysl. Podělte se s námi o Vaše 

potřeby, radosti, o nové návrhy a nápady, ať už jste firma, malý či střední podnik nebo fyzická 

osoba. Naše komora je kontaktním fórem i zrcadlem inspirace od našich podnikatelů 

a živnostníků z celého kraje.  

Vážíme si toho, že i nadále tvoříme naši současnost a budoucnost společně. 

 

 

 

 

 

Robert Zatloukal 

předseda představenstva 

Krajské hospodářské komory Zlínského kraje 
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Zpráva o činnosti představenstva od 1.1.2018 – 30.10.2018 byla schválena na                    

8. Shromáždění delegátů dne 26.11.2018. 

 

Z tohoto důvodu zahrnuje Zpráva o činnosti představenstva i část roku 2018. 

V období listopad a prosinec 2018 proběhly na střediscích tyto stěžejní akce 

Středisko Zlín: 

Semináře:  15.11. Nové trendy v zajišťování služebních cest 

16.11. Technické zhodnocení investičního majetku 

Akce:              30.11. Dámský zámecký jarmark 

 

Středisko Uherské Hradiště: 

Semináře: 13.11. Zapojte se s námi do vzdělávání 

Akce:    9.11. Uherské Hradiště Technický jarmark 

  16.11. Uherský Brod Technický jarmark 

 

Středisko Vsetín: 

Semináře:  23.11. Zapojte se s námi do vzdělávání 

Členská základna: 

K 31.12.2018 měla KHK ZK celkem 297 členů  

PO  203  FO   94 

Výsledek hospodaření roku 2018:  

Výsledek hospodaření je ziskový ve výši 762 869,- Kč 

Tento zisk byl zaúčtován oproti účtu „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“.  

 

3 KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje (dále jen KHK ZK) je důstojným a oficiálním 

reprezentantem podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji, kde sdružuje firmy a živnostníky, 

především ze Zlínska, Uherskohradišťska a Vsetínska.  

Je samosprávnou organizací, která byla zřízena na základě zákona ČNR č.301/1992 Sb. o Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (ve znění pozdějších změn). Je regionální 

složkou Hospodářské komory České republiky. 

Jejím hlavním posláním je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování 

potřeb svých členů. 

Členskou základnu tvořilo k 31.10.2019 celkem 299 právnických a fyzických podnikatelských subjektů. 
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3.1 Témata 
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3.2 Organizační struktura KHK ZK 

PŘÍLOHA P1: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KHK ZK V ROCE 2019 

 

4 VÝKONNÉ ORGÁNY KHK ZK 

Shromáždění delegátů Krajské komory 

Jedná se o nejvyšší orgán Krajské komory. Shromáždění delegátů tvoří delegáti zvolení orgány 

okresního střediska. 

Představenstvo Krajské komory 

Představenstvo Krajské komory je statutární orgán Krajské komory. 

Předseda 

• Robert Zatloukal, fyzická osoba - Ing. Robert Zatloukal  

+420 573 776 001, info@hkzk.cz 

Místopředsedové 

• Libor Láznička, Continental Barum s.r.o. 

• Ivona Huňková, EUREGNIA, s.r.o. 

• Petr Kopecký, ZVI a.s. 
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Členové 

• Josef Křemeček, Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.  

• Lubomír Zelinger, fyzická osoba – Ing. Lubomír Zelinger 

• Radomír Bureš, REC Group s.r.o. 

• Vlastislav Čech, fyzická osoba – Vlastislav Čech 

• Aleš Kubíček, Obchodní akademie a VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  

Dozorčí rada Krajské komory 

Dozorčí rada Krajské komory je kontrolním orgánem Krajské komory. 

Předseda 

• Tomáš Dudák, SPUR a.s. 

Členové 

• Daniel Hruška, DEZA, a.s. 

• Rudolf Fojtík, CAMO, spol s r. o. 

• Radek Hauerland, Česká zbrojovka a.s. 

Rada Okresního střediska č. 2 - Uherské Hradiště 

Předseda Rady: 

• Ivona Huňková, EUREGNIA, s.r.o. 

Členové Rady: 

• Tomáš Brzica, NIO s.r.o. 

• Vlastislav Čech, ČSAD Uherské Hradiště, a.s.  

• Rudolf Fojtík, CAMO, spol. s r.o. 

• Radek Hauerland, Česká zbrojovka a.s. 

• Julien Jechoux, Kovovýroba Hoffmann, s.r.o. 

• Radomír Bureš, REC Group, s.r.o. 

Rada Okresního střediska č.3 - Vsetín 

Předseda Rady: 

• Petr Kopecký – ZVI, a.s. 

Členové Rady: 

• Jan Gottfried, Mayer&Cie.CZ , s.r.o. 

• Romana Železníková, Melting Group s.r.o. 

• Aleš Kubíček, OA a VOŠ Valašské Meziříčí 

• Libor Pavelka, RETIGO s.r.o. 

• Daniel Hruška, DEZA, a.s. 

• Otta Grebeň, AUSTIN DETONATOR s.r.o. 
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Rada Okresního střediska č. 4 - Zlín 

Předseda Rady: 

• Robert Zatloukal, Ing.Robert Zatloukal 

Členové Rady: 

• Tomáš Dudák, SPUR a.s. 

• Jaromír Semela, ZÁLESÍ s.r.o. 

• Josef Křemeček, Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. 

• Libor Láznička, Continental Barum s.r.o. 

• Čestmír Vančura, Kovárna VIVA a.s. 

• Lubomír Zelinger, Ing. Lubomír Zelinger 

 

5 ČINNOST VÝKONNÝCH ORGÁNŮ KHK ZK 

Informace o činnosti výkonných orgánů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje v roce 2019. 

Představenstvo zasedalo v roce 2019 celkem 4krát s následujícím programem.  

Jednání č. 1: dne 4.3.2019 

Program jednání: 

1. Zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatelů 

2. Kontrola úkolů  

3. Účetní závěrka k 31.12 2018 a Zpráva o průběhu auditu 

4. Personální otázky 

5. Nominace na Merkurovy medaile 

6.  Schválení vnitřních norem 

7. Přijetí nových členů 

8. Různé 

9.  Zasedání správní rady Institutu KHK ZK 

 -Výroční zpráva a Zpráva o hospodaření Institutu KHK ZK 

 

Jednání č. 2: dne 13. 5. 2019  

Program jednání: 

1. Zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatelů 

2. Zpráva o činnosti a hospodaření 

3. Přijetí nových členů 

4. Kontrola úkolů  

5. Různé 

6. Zasedání správní rady Institutu KHK ZK 

 -Výroční zpráva a Zpráva o hospodaření Institutu KHK ZK 
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Jednání č. 3: dne 9. 9. 2019 

Program jednání: 

1. Zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatelů 

2. Přijetí nových členů  

3. Příprava Shromáždění delegátů 

4. Kontrola úkolů 

5. Zpráva o činnosti a hospodaření 

6. Různé  

 

Jednání č. 4: se uskuteční dne 25. 11. 2019 

 

6 ČINNOSTI SEKCÍ KHK ZK 

Sekce zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání 

Předseda sekce: Jaromír Janoš 

Počet členů: 13 

Zpravodaj: Robert Zatloukal 

Sekce projednávala: 

• Plnění Akčního plánu Paktu zaměstnanosti ZL. Stanovení priorit a projednání. 

• Aktivity  projektu Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce ve Zlínském kraji. 

• Doporučila zkoordinovat aktivity v akčních plánech sektorových dohod (plastikářství-

gumárenství, strojírenství) a dalších regionálních iniciativách a projektech 

a naplňovat je společnými aktivitami (tam, kde to charakter akce umožňuje) s celoregionálním 

dopadem, usilovat o zařazení akcí/projektů tohoto typu do Akčního plánu Paktu 

zaměstnanosti, usilovat o kompatibilitu s Akčním plánem RIS3. 

• Seznámila se s projekty Datová platforma zaměstnanosti pro Zlínský kraj a Kompas-predikce 

trhu práce. Členové se zapojili do sítě respondentů a uživatelů výstupů. 

• Informovanost a zapojení členů do připomínkování a návrhů zákonů. 

Sekce dopravní  

Předseda sekce: Radislav Kusák 

Počet členů: 8 

Zpravodaj: nebyl jmenován 

Dopravní sekce KHK ZK se schází vždy 1x za čtvrtletí. Předseda sekce je stálým hostem ve Výboru pro 

dopravu v ZK a členem Komise rady ZK pro dopravní obslužnost.  
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Sekce obchod, služby a cestovní ruch  

Předseda sekce: Marek Chrástek 

Počet členů: 12 

Zpravodaj: nebyl jmenován 

 

7 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

KHK ZK měla k 31.10.2019 celkem 11 pracovníků v zaměstnaneckém poměru, z toho jsou 2 pracovnice 

na mateřské dovolené. 

7.1 Úřad KHK ZK 

Iveta Táborská, ředitelka KHK ZK 

Bohdana Lavrovičová, ředitelka Kontaktního centra pro východní trhy 

Lenka Maňásková, služby MYTO CZ, Czech Point 

7.2 Okresní středisko Uherské Hradiště 

Ladislava Malovaná, ředitelka, certifikační služby, Czech Point 

7.3 Okresní středisko Vsetín 

Alena Dvorská, certifikační služby, organizační a projektový pracovník 

7.4 Okresní středisko Zlín 

Jitka Binarová, pověřena řízením, certifikační služby, organizační pracovník, zástup MYTO CZ 

Romana Kozubíková, certifikační služby, projektová manažerka (mateřská dovolená) 

 

7.4.1 Projektoví zaměstnanci střediska Zlín 

Olga Šišková, specialista zaměstnanosti, projekt Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje 

Gabriela Pavlasová, specialista zaměstnanosti, projekt Datová platforma zaměstnanosti Zlínského 

kraje. 

Renata Mikšaníková, administrativní pracovník; projektový pracovník, projekt Vzdělávání zaměstnanců 

členů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje; projektový manažer, projekt Kontaktné centrá 

česko-slovenskéj hospodárskej spolupráce. 

Petra Volaříková, projektový manažer, projekt Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské hospodářské 

komory Zlínského kraje. 

Pavla Stachová, koordinátor odborných aktivit, projekt Implementace krajského akčního plánu. 

Alena Dvorská projektový pracovník, spolupráce; odborný pracovník, projekt Implementace krajského 

akčního plánu. 

Renáta Stříbná, projektový manažer, projekt Vzdělávání zaměstnanců členů KHK ZK (mateřská 

dovolená). 
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7.5 Outsourcing služeb 

Hana Stehlíková, účetnictví 

Tomáš Karhan, IT 

 

8 ČINNOST KHK ZK 2019 

KHK ZK se věnuje mnoha činnostem a pořádá velké množství úspěšných akcí. Podrobný kalendář akcí 

a aktivit v roce 2019 je k dispozici v příloze PŘÍLOHA P4: KALENDÁŘ AKTIVIT V ROCE 2019. 

8.1 Činnost Úřadu KHK ZK 

Úřad KHK ZK zabezpečuje, řídí a koordinuje činnost okresních středisek prostřednictvím ředitele Úřadu 

KHK ZK (Bc. Iveta Táborská). Dále Úřad KHK ZK zajišťuje komunikaci s partnery, samosprávou, státní 

samosprávou a členskými firmami. 

8.2 Činnost Okresního střediska Uherské Hradiště 

Okresní středisko KHK ZK Uherské Hradiště (OS UH) se nachází v těsné blízkosti centra města, v areálu 

bývalých kasáren v Uherském Hradišti. Toto umístění zajišťuje bezproblémovou dostupnost a snadné 

parkování nejen pro její členy, ale také širokou veřejnost. Středisko poskytuje informační, konzultační 

a poradenské služby, organizuje vzdělávací akce, aktivity na podporu technického vzdělání a provádí 

výkon služeb Czech POINT a celně-certifikační služby. 

Prostřednictvím členství v Poradním sboru ÚP a partnerstvím v Dohodě o spolupráci uzavřené 

s kontaktním pracovištěm Úřadu práce Uherské Hradiště se středisko podílí také na přípravách a 

průběhu akcí zaměřených na sektor školství a kariérních poradců základních škol. Přispívá tak k posílení 

jejich vzájemné spolupráce a respektování potřeb pracovního trhu a místních firem školami a 

institucemi odborného vzdělávání.  

Ředitelka střediska je také výkonným pracovníkem marketingové skupiny regionu Slovácko, která 

se zabývá propagací a marketingovými projekty zaměřenými přímo na oblast Slovácka. Cílem 

marketingové strategie Regionu Slovácka je posílení povědomí o tomto regionu nejen v oblasti 

turistického ruchu ve smyslu památek, významných a zajímavých míst či akcí, ale také místních 

podnikatelů a živnostníků. A právě v této oblasti se zájmy Regionu Slovácka a Krajské hospodářské 

komory Zlínského kraje setkávají.  

Významnou složkou každodenní činnosti střediska je také poskytování služeb CzechPOINT. V rámci této 

agendy je každoročně provedeno několik stovek úkonů v oblasti vidimace, legalizace, elektronické 

konverze dokumentů a vydávání výpisů z registrů veřejné správy. 
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Vývoj tržeb z agendy CzechPOINT zobrazuje následující tabulka a grafy: 

  2017 2018 2019 

Leden 2 500 7 380 1 320 

Únor 1 340 2 180 790 

Březen 1 450 3 840 1 160 

Duben 1 200 5 230 660 

Květen 640 3 070 1 220 

Červen 2 070 1 600 710 

Červenec 2 360 1 290  980 

Srpen 4 290 1 110  270 

Září 3 470 1 000  640 

Říjen 5 770 1 090  790 

Listopad 6 430 660   

Prosinec 5 980 1 300   

celkem (Kč) 37 500 29 750 8 540 

 

 

Další velmi významnou složkou každodenní činnosti střediska je poskytování celně-certifikačních služeb 

v podobě vystavování Osvědčení o původů zboží a Karnetů ATA. 

Celkem bylo ověřeno 494 Certifikátů o původu zboží s výnosem 302 700 Kč. Z této celkové tržby je 50% 

odváděno HK ČR, zbývající částka ve výši 50 %, tedy 151 350 Kč zůstává ve výnosech střediska.  

Ve sledovaném období bylo vystaveno také 7 Karnetů ATA , sloužící firmám k dočasnému vývozu zboží 

mimo EU, s výnosem 56 000 Kč. Z této celkové tržby je 50% odváděno HK ČR, zbývající částka ve výši 

50 % zůstává ve výnosech střediska. 
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V případě obou agend nadále pokračuje trend meziročního nárůstu tržeb a tedy zisku pro OSUH, který 

zachycuje následující tabulka a graf. 

  2017 2018 2019 

Leden 5 825 8 950 8 250 

Únor 6 400 12 825 14 100 

Březen 9 350 13 550 10 200 

Duben 8 100 12 225 14 950 

Květen 5 050 11 950 14 900 

Červen 4 175 13 800 20 850 

Červenec 2 200 11 525  20 150 

Srpen 6 975 14 475  12 700 

Září 10 925 15 725  18 300 

Říjen 15 750 16 375  16 950 

Listopad 12 675 9 700   

Prosinec 7 300 10 625   

celkem Kč 94 725 151 725 151 350 

 

 

 

Středisko Uherské Hradiště již pravidelně pořádá Dámský velikonoční jarmark zaměřený na podporu 

žen podnikatelek, které se snaží realizovat na trhu práci prostřednictvím vlastního podnikání. Akce také 

výrazně přispívá k upevnění dlouhodobé a úzké spolupráce mezi KHK ZK a městem Kunovice. 

V rámci upevňování spolupráce s městy a obcemi, se KHK ZK prostřednictvím OSUH také pravidelně 

účastní veletrhu firem a škol BRODexpo, který každoročně pořádaná Město Uherský Brod.                     
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Cílem je seznámit širokou veřejnost s aktivitami firem, které podnikají v Uherském Brodě a blízkém 

okolí a jsou tak významnými zaměstnavateli regionu. V letošním roce se však z důvodu malého zájmu 

se strany regionálních firem akce zrušila. 

OS Uherské Hradiště pokračovalo v tradici pořádání seminářů a vzdělávacích akcí. Spolupracovalo na 

přípravě a organizaci Kybernetické konference pořádané Technologickou fakultou Univerzity Tomáše 

Bati v Uherském Hradišti. 

Proběhl také seminář na téma „Jak přežít mezigenerační obměnu – rodinný holding“ a aktuálně 

se připravuje snídaně s právníky na téma „Neplatné rozvázání pracovního poměru – jak se mu 

vyhnout“ a seminář „Jak na Google Analytics a výkonnostní marketing“. 

V rámci podpory odborného vzdělávání byl uspořádán další ročník Technického jarmarku, a to 

9. 11. 2018 v Uherském Hradišti a 16. 11. 2018 v Uherském Brodě.  

Pracovnice střediska Uh. Hradiště se také aktivně podílí na přípravě a realizaci vybraných akcí 

pořádaných KHK ZK a INSTITUTU KHK ZK. 

Ve středisku je v současné době registrováno 97 členů.  Novými členy se v roce 2019 stala společnost 

KOVOKON s.r.o., RAJZL Export Import, s.r.o., Kordárna Plus a.s., Vlastislav Čech (FO), Pavel Hoška (FO) 

a Zdeněk Zemánek (FO).  

 

8.3 Činnost Okresního střediska Vsetín 

Okresní středisko Vsetín v únoru zaznamenalo personální změnu. Od 1.2.2019 nastoupila nová 

pracovnice Alena Dvorská. V hodnoceném období členská základna střediska Vsetín byla rozšířena o 

tři nové členy. 

V současné době má středisko Vsetín 60 členů - 16 fyzických osob a 44 právnických subjektů . Mezi 

novými členy je společnost IMT Technologies & Solutions s. r. o. z Valašského Meziříčí, Endum CZ s. r. 

o. z Mořkova a Synemis Tools s. r. o. z Valašského Meziříčí. 

Středisko Vsetín se aktivně podílí na projektu IKAP. Připravilo tři Technické jarmarky. 

V květnu 2019 se celně certifikační činnost kanceláře rozšířila na dva dny v týdnu což bylo kladně 

ohodnoceno firmami, které tuto službu potřebují. 

Z  uvedeného grafu jednoznačně vyplývá, že ve středisku došlo ke stabilizaci celně certifikačních služeb, 

přínosem je nárůst ověřených certifikátů. 
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CERTIFIKÁTY O PŮVODU ZBOŽÍ – MĚSÍČNÍ VÝNOSY 

 

 

 

 

 

Středisko Vsetín 

Certifikáty 

(Kč) 

KS Odvod 

Praha (Kč) ATA 

Odvod 

Praha (Kč) Výdělek (Kč) 

Říjen 2018 18 300  9 150    9 150 

Listopad 2018 19 950  9 975    9 975 

Prosinec 2018 15 200  7 600    7 600 

Leden 2019 15 000 32 7 500    7 500 

Únor 2019 24 800 44 12 400    12 400 

Březen 2019 23 400 48 11 700    11 700 

Duben 2019 33 700 66 16 850    16 850 

Květen 2019 35 000 66 17 500    17 500 

Červen 2019 35 300 77 17 650    17 650 

Červenec 2019 35 800 68 17 900 12 000 6 000 23 900 

Srpen 2019 37 200 67 18 600    18 600 

Září 2019 40 200 78 20 100    20 100 

Říjen 2019  41600 63  20800     20800 

Celkem 375 450 609 187725 12 000 6 000 187 725 
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VZDĚLÁVACÍ ČINNOST   

Semináře a akce - celkem 3 akce, 18 účastníků 

 

 

 

 

 

 

PŘIPRAVUJEME - 11.12.2019    Obrana proti atakům daňové exekuce (Daně) 

PLÁN ČINNOSTI OKRESNÍHO STŘEDISKA VSETÍN KHK ZK NA ROK 2020. 

Hlavní cíle: 

- komunikace a spolupráce s členskou základnou 

- spolupráce se samosprávou a státní správou (obecní úřady, úřady práce) 

- spolupráce se základními a odbornými školami 

- podpora vnitrokomorové spolupráce a kooperace členů KHK ZK 

- rozšíření členské základny 

- zviditelnění střediska Vsetín 

- vzdělávací akce pro členy 

- akce na podporu odborného vzdělávání 

Plánované akce: 

I.  čtvrtletí: Seminář pro oblast zahraničního obchodu 

Setkání personalistů  

Zasedání Rady střediska 

II. čtvrtletí  Seminář z oblasti měkkých dovedností 

Zasedání Rady střediska 

Girls Day‘s 

III. čtvrtletí  Technické jarmarky Rožnov, Valašské Meziříčí, Vsetín 

Setkání personalistů na zvolené téma 

Zasedání Rady střediska 

IV. čtvrtletí  Seminář pro oblast zahraničního obchodu 

   Zasedání Rady střediska 

   Shromáždění členů  

 

 

Datum Název akce Místo 

Počet 

osob 

15.10.2018 Jak obchodovat se Slovenskem Val.Meziříčí 10 

1.11.2018 

Konzultační den „ Jak koupit nebo prodat 

firmu“ Val.Meziříčí 
4 

6.11.2018 Jak přežít mezigenerační obměnu  Val.Meziříčí 4 

12.6.2019 Jak správně vést lidi, vztahy na pracovišti Val.Meziříčí zrušeno 
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Zapojení firem střediska Vsetín do projektů KHK ZK a Institutu KHK ZK, z.ú. 

- Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce ve Zlínském kraji II. 

- Vzdělávání zaměstnanců Krajské hospodářské komory Zlínského kraje 

- Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje 

- Projekt implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 

 

8.4 Činnost Okresního střediska Zlín 

Činnost střediska 1 a 4 jsou vzhledem ke své lokalizaci úzce provázány. Okresní středisko Zlín poskytuje 

standardní informační, poradenské a vzdělávací služby.  

Celkem bylo uspořádáno 9 seminářů a workshopů s účastí 149 osob. Mezi nejúspěšnější semináře 

patřily např. Intrastat, Pravidla původu zboží, Aktuální otázky pracovního práva. 

Další službou je výkon celně-certifikačních agend, Mýto a Czech Point. 

V rámci celně- certifikačních agend byly provedeny tyto úkony:  

▪ vystavení Karnetů ATA – počet: 10 , výnos. 72 tis. (50 % z výnosu je odváděno HKČR) 

▪ vystavení Certifikátů o původu zboží – počet: 3301 , výnos: 1 571 tis Kč (50 % z výnosu je 

odváděno HKČR)  

 

Mýto: Na Kontaktním místě pro MYTO CZ bylo vydáno 1536 vráceno 1360 jednotek OBU a provedeno 

2530 úkonů.  

Za uvedené služby je poskytována KHK ZK smluvní měsíční paušální odměna ve výši 46 500Kč.  

Od 1.12.2019 dojde ke změně mýtného systému 

Předregistrace do nového systému MYTO CZ je možná od 23.09.2019 

Provoz nového satelitního mýtného systému bude v ČR zahájen od 1. prosince 2019 

Vratná kauce za nové palubní jednotky činí 2 468 Kč 

Od 1. ledna 2020 dojde k rozšíření zpoplatněných úseků o vybrané silnice 1. třídy 

Stávající palubní jednotky (vydávané společností KAPSCH) budou funkční jen do 30. listopadu 2019 

995 289 Kč
1 084 828 Kč

1 295 041 Kč
1 163 099 Kč

1 571 251 Kč

153 719 Kč 130 578 Kč 53 719 Kč 57 851 Kč 71 901 Kč

2015 2016 2017 2018 2019

Výnosy z certifikátů a ATA karnetů za 
období 01-10

Výnosy z certifikátů Výnosy z ATA karnetů
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Czech Point:  V rámci agendy Czech Point bylo provedeno 429 úkonů - vidimace, legalizace či vydáno 

výpisů z registrů veřejné správy, v hodnotě 22 430 Kč. 

 

 

 

Ve středisku Zlín je v současné době registrováno 142 členů. 

 

9 PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2019 

9.1 Projekty ekonomické migrace – Režim Ukrajina a ostatní státy 

Kontaktní centrum pro východní trhy je trvalým projektem KHK ZK a Zlínského kraje, který se zabývá 

proexportní podporou a nabízí pomoc při zaměstnávání cizinců v českých firmách. KCVT 

přijalo v období 1.1.2019 - 31.10.2019 celkem 246 žádostí o zařazení 1062 ukrajinských pracovníků 

v rámci Režimu Ukrajina. Výnos pro KHK ZK za toto období činí 284.000,-Kč. Firmy mají zájem 

především o tyto profese – svářeči, obsluha strojů a zařízení, zedníci, řidiči, pracovníci v oblasti 

kovovýroby, provozní zámečníci a elektrikáři, brusiči nástrojů a kovů, stavební montéři. 

Od 1. září 2019 spadá Režim Ukrajina do Programu kvalifikovaný zaměstnanec, který kromě 

zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny, zahrnuje další státy, jako je např. Bělorusko, Filipíny, Indie, 

Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Černá Hora. 

KCVT poskytuje v rámci svých služeb rovněž bezplatný konzultační a informační servis firmám, 

institucím a organizacím, které chtějí vstoupit na některý z trhů. V období leden-říjen 2019 obdrželo 

KCVT více než 80 dotazů zaměřených na: 

• certifikaci výrobků pro trh Celní unie 

• dovoz a vývoz zboží, celní formality 

• vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí 
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Placené služby realizované v daném období 

• Zajištění víza do Ruska (20x) 

• Vyřízení certifikátů pro trh Celní unie (5x)  

• Vyhledávání obchodních partnerů (v rámci B2B v Rusku a na základě individuálních poptávek) 

• Zpracování žádostí v rámci Režimu Ukrajina a doporučení pro ostatní státy (260x) 

Akce a aktivity uskutečněné v daném období 

• Seminář „Obchodní příležitosti na trhu Skandinávie“ (20.2.2019) 

• Podnikatelská mise Zlínského kraje do Jaroslavské a Vologodské oblasti (19.-24.5.2019) 

• Incomingová mise podnikatelů ze Smolenské oblasti ve Zlínském kraji, podpis dohody o 

spolupráci mezi obchodními komorami (10.10.2019) 

• Seminář zaměřený na zaměstnávání cizinců z třetích zemí v českých firmách (30.10.2019) 

Plánované akce do konce roku 2019: 

• Incomingová mise zástupců ruské společnosti Chartija (18.-21.112019) 

• Seminář „Obchodní příležitosti v Mexiku a Kolumbii“ (27.11.2019) 

Plánované akce v roce 2020: 

• Podnikatelská mise do zahraničí (duben-květen, Gruzie) 

• Exportní semináře zaměřené na Blízký a Dálný Východ – ve spolupráci s MZV ČR 

• Pracovní cesta do Jaroslavle (podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, školství a sportu) 

• Seminář k zaměstnávání zahraničních pracovníků a slučování rodin 

• Program kvalifikovaný zaměstnanec - zpracování žádostí (průběžně) 

 

9.2 Projekt „Krajský exportní specialista“ 

KHK ZK se koncem roku 2018 zapojila do projektu Krajský exportní specialista, který zavedla pilotně 

v pěti krajích Hospodářská komora České republiky a její regionální síť ve spolupráci s Ministerstvem 

zahraničních věcí ČR. V roce 2019 se projekt rozšířil o další  kraje, nyní jsou zapojeny hospodářské 

komory v těchto krajích: Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Jihočeský, Pardubický 

a Plzeňský. 

Mezi hlavní činnosti Krajského exportního specialisty (zkráceně KES) patří: 

• „Point of First Contact“ pro podnikatele a firmy, 

• orientace v systému podpory exportu, 

• exportní poradenství, 

• pomoc při sestavení a realizaci ročního exportního plánu. 
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9.3 Projekt Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje 

Smyslem projektu je publikovat zajímavá data o 

zaměstnanosti a zaměstnatelnosti lidí ve Zlínském kraji ve 

vazbě na vzdělávání. Sbíráme data z různých zdrojů i 

z vlastního šetření a dáváme je do souvislostí. V rámci 

vymezených okruhů je zajišťováno celkem 9 datových 

monitorů, soustředěných do 4 oblastí. 

• Zaměstnatelnost mladých 

• Klíčové profese Zlínského kraje 

• Vzdělávání dospělých pro trh práce 

• Pracovní poptávka malých zaměstnavatelů 

Data jsou sbírána z různých zdrojů (ČSÚ, ÚP, MŠMT, KÚ, 

ISPV apod.) případně je prováděno vlastní dotazníkové 

šetření. Publikována jsou za pomoci moderního 

nástroje na bázi MS PowerBI, umožňující interaktivní práci 

přímo se zobrazovanými daty on-line.   

Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem, společností TREXIMA spol. s r.o. Je financován 

z Operačního programu Zaměstnanost v období 1.4.2017-30.9.2019, nicméně provoz publikačního 

portálu Svět práce v moderních souvislostech na www.motnitorzk.cz chceme zachovat i v budoucnu 

a hledáme další finanční zdroje. 

Činnosti v roce 2019 

• Provoz publikačního portálu Svět práce v moderních souvislostech na www.monitorzk.cz 

• Publikace nových výstupů u těchto datových monitorů 

o Rozsah a formy spolupráce škol se zaměstnavateli (vlastní dotazníkové šetření 

u středních škol Zlínského kraje) 

o Hodnocení připravenosti absolventů SŠ, VOŠ a VŠ (vlastní dotazníkové šetření o 

spokojenosti zaměstnavatelů s úrovní školní přípravy absolventů) 

o Přechod žáků na trh práce a do dalšího studia (přehled o úspěšnosti absolventů 

jednotlivých studijních oborů na trhu práce) 

o Žáci středních a vyšších odborných škol (struktura SŠ studijních oborů a počty žáků ve 

Zlínském kraji)  

o Studenti vysokých škol ze Zlínského kraje (jaké obory studují a kde) 

o 30 klíčových profesí Zlínského kraje (vizualizované informace k profesím, které mají 

vysoký potenciál uplatnitelnosti v regionu) 

o Rekvalifikace (struktura rekvalifikací nezaměstnaných a jejich uplatnění) 

o Infrastruktura odborného vzdělávání a uznávání kvalifikací (komplexní informace 

o možnosti získat profesní kvalifikaci ve Zlínském kraji) 

o Pracovní poptávka malých zaměstnavatelů (vlastní dotazníkové šetření mapující 

potřeby drobných zaměstnavatelů a strukturu zaměstnanců) 

• Popularizace výstupů – prezentace na konferencích a významných akcích, školení uživatelů, 

komunikace s médii, navazování spolupráce s dalšími kraji 

http://www.motnitorzk.cz/
http://www.monitorzk.cz/
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Výsledky 

• KHK ZK vytvořila unikátní webový portál, 

obdobný portál v ČR zatím neexistuje 

• Zlínský kraj má jako jediný kraj v ČR zmapovanou 

úroveň spolupráce škol a firem formou 

kvantifikovaného výstupu i řadu dalších 

informací, jako je např. spokojenost 

zaměstnavatelů s úrovní školní přípravy 

absolventů či sledování počtu absolventů 

jednotlivých studijních oborů s vazbou na jejich 

míru nezaměstnanosti 

• Karty klíčových profesí se staly běžně využívaným 

nástrojem 

o Infomačních a poradenských středisek 

ÚP ve Zlínském kraji 

o Centra kariérového poradenství, 

zřízeného Zlínským krajem pro rozvoj 

kariérového poradenství na ZŠ a SŠ 

o Karty se dostávají i do ZŠ, kde je používají 

učitelé předmětu Svět práce  

• Datové monitory využívá Zlínský kraj při tvorbě strategických dokumentů kraje 

• Publikační portál zaznamenal více než 7 tisíc návštěv a téměř 4 tisíce unikátních uživatelů 
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Plán činnosti pro rok 2020 

• Pokračování v provozu Datové platformy zaměstnanosti z vlastních zdrojů KHK ZK  

o realizace dotazníkových šetření 

o vyhodnocení výsledků dotazníkových šetření, sběr dat pro aktualizaci monitorů  

o zpracování aktualizací a publikování výsledků 

9.4 Projekt Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Zlínského 

kraje 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Zlínského 

kraje. Jedná se o další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, resp. členskými 

firmami, a to v následujících oblastech: 

• obecné IT 

• měkké a manažerské dovednosti 

• jazykové vzdělávání,  

• právní, ekonomické a účetní kurzy,  

• technické a odborné vzdělávání. 

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 60. Realizace projektu byla 

zahájena 1. 9. 2017 a bude ukončena 31.8.2020. 

Činnosti v roce 2019: 

• Realizace kurzů ve spolupráci s dodavateli vzdělávání v oblasti obecného IT, měkkých 

a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, právních, ekonomických a účetních kurzů 

a technického a jiného odborného vzdělávání pro celkem 29 členských firem: 

➢ Obecné IT – MS Office – 9 uzavřených kurzů (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS 

Outlook apod.) 

➢ Měkké a manažerské dovednosti – 25 kurzů (v rámci modulů Mistr, Mistr II, Mistr III, 

Manažer, Lean prakticky, Lean prakticky II, Obchodní zástupce, Obchodní zástupce II, 

Reklama a marketing a akreditovaný kurz Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců) 

➢ Jazykové kurzy – 43 kurzů anglického, německého a ruského jazyka (k 31.8.2019 ukončeno 

22 kurzů, stále probíhá 21 kurzů) 

➢ Právní, ekonomické a účetní kurzy – 10 uzavřených kurzů (kurzy v rámci modulů Legislativa 

pro podnikatele a živnostníky a Finanční řízení a kalkulace nákladů, akreditovaný kurz 

Mzdové účetnictví) 

➢ Technické a jiné odborné vzdělávání – účast 17 osob v kurzech zaměřených na oblast 

svařování 

• Zpracování zprávy o realizaci č. 3 a č. 4 včetně žádosti o platbu  

• Průběžné kontaktování dalších členských firem s nabídkou zapojení se do projektu 
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Plán činnosti na rok 2020 

• Zpracování zprávy o realizaci č. 5 za období 09/2019–02/2020 (březen 2020) a na ni navázanou 

žádost o platbu 

• Zpracování závěrečné zprávy o realizaci č.6 za období 03/2020–08/2020 (září–říjen 2020) 

a na ni navázanou žádost o platbu 

• Monitorování a zápis indikátorů do systému IS ESF 

• Realizace uzavřených kurzů v oblasti: měkké a manažerské kurzy (Manažerské dovednosti 

pro předáky, kurz Pracovní diagnostika) 

• Realizace uzavřených kurzů v oblasti: jazykové kurzy – cca 21 uzavřených jazykových kurzů 

v zapojených firmách (Trexima – 4 kurzy, Aircraft – 8 kurzů, CBG Automation – 1 kurz, Lázně 

Luhačovice – 2 kurzy, CAMO – 1 kurz, Cobbler – 1 kurz, ČSAD UH – 4 kurzy) 

• Kontrola a archivace projektové dokumentace 

 

9.5 Projekt Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Zlínského 

kraje II 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Zlínského 

kraje. Jedná se o další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, resp. členskými 

firmami, a to v následujících oblastech: 

• obecné IT, 

• měkké a manažerské dovednosti, 

• jazykové vzdělávání,  

• právní, ekonomické a účetní kurzy,  

• technické a odborné vzdělávání. 

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 110. Realizace projektu byla 

zahájena 1. 7. 2019 a bude ukončena 30. 6. 2022. 

Činnosti v roce 2019: 

• Oslovení členských firem s nabídkou zapojení svých zaměstnanců do vzdělávacích kurzů 

v rámci projektu a příjem přihlášek 

• Výběr právní kanceláře na administraci VŘ a uzavření smlouvy s vítěznou právní kanceláří 

• Zpracování průzkumu cen 

• Příprava a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů  

Plán činnosti na rok 2020 

• Vyhodnocení výběrového řízení a uzavření smluv s vítěznými dodavateli vzdělávání  

• Zpracování zprávy o realizaci č. 1 za období 07/2019–12/2019 (leden 2020) a na ni navázanou 

žádost o platbu 

• Zpracování zprávy o realizaci č.2 za období 01/2020–06/2020 (červenec 2020) a na ni 

navázanou žádost o platbu 
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• Realizace otevřených a uzavřených kurzů v oblasti: IT kurzy, Měkké a manažerské dovednosti, 

Jazykové vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání 

(nelze nyní přesně specifikovat – harmonogram kurzů bude stanoven až po realizaci VŘ 

a podpisu smlouvy s vítěznými dodavateli) 

• Monitorování a zápis indikátorů do systému IS ESF 

 

9.6 Projekt Kontaktné centrá Česko-slovenskej hospodárskej spolupráce 

V rámci mezinárodní spolupráce byl podán projekt přeshraniční spolupráce s hospodářskou 

komorou v Žilině a KHK Moravskoslezského kraje, ten je zaměřen na výměnu zkušeností, 

kontaktů a informací mezi podnikateli v příhraničních regionech.  Projekt byl zahájen 1. 2. 2018 a bude 

ukončen 31. 1. 2020 a je financován z Operačního programu Interreg V-A SK-CZ. 

Činnosti v roce 2019: 

• Činnost infobodu, tj. kontaktního centra Česko-slovenské hospodářské spolupráce ve Zlíně 

(spuštění nových webových stránek, komunikace s partnery a zajištění propagačních 

materiálů) 

• Spolupráce s partnerem projektu, Žilinskou regionální komorou SOPK, na přípravě Workshopu 

cestovního ruchu 

• Realizace konference Vsetínský inspirátor, zúčastnilo se 50 osob 

• Realizace ROADSHOW Infobodu/semináře:  

12.3.2019 Obchod se Slovenskem z pohledu uplatňování DPH- 10 účastníků 

 9. 4. 2019 Komunikace jako klíč k úspěchu – 18 účastníků 

13.5.2019 Zaměstnávání cizinců a specifika vysílání Čechů do zahraničí – 15 účastníků 

11.6.2019 Jaké jsou aktuální novinky v online světě a jak vyladit svůj web, aby vám přinášel 

užitek? – 34 účastníků 

• Setkání partnerů projektu ve Zlíně 29. 4.2019, v Ostravě 27.3.2019 a v Žilině 26.2.2019 

• Oslovení a následné zpracování medailonků členských firem KHK ZK. Medailonky budou 

použity do společného katalogu firem KHK ZK, KHK MSK a SPOK ŽRK 

 

Plán činnosti 2020 

• Monitorovací období – 1.7.2019 -31.1.2020 

• Předložení závěrečné monitorovací zprávy do 31.3.2020 

9.7 Projekt IKAP (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 

Zlínský kraj) 

Nositelem projektu IKAP je Zlínský kraj, KHK ZK je do projektu zapojena jako partner s finančním 

příspěvkem (jediný z celkem 20 partnerů, který není školou). Úkolem KHK ZK je především organizovat 

akce pro žáky, rodiče a veřejnost, které mají za cíl podpořit orientaci žáků na studium technických 

oborů, informovat o nabídce vzdělávání a o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce. Kromě 

tradičních akcí jako jsou technické jarmarky nebo dny řemesel však budou připravovány i další akce 

jako např. Veletrhy práce a vzdělávání, Girl’s Day (akce na podporu uplatňování dívek v technických 
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profesích) nebo Inspirace středoškolákům (inspirativní příběhy zajímavých profesí 

spojené s prohlídkou technologicky vyspělých pracovišť ve firmách). KHK ZK má rovněž zajistit tzv. 

síťování škol a zaměstnavatelů, především v oblasti klíčových profesí Zlínského kraje. Aktivity jsou 

realizované celém Zlínském Kraji.  

Projekt IKAP byl zahájen 1.4.2018 a potrvá do 30.8.2020. Je financován z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Činnosti v roce 2019: 

• Inspirace středoškolákům – únorová akce proběhla ve čtyřech městech (Vsetín, Zlín, Kroměříž, 

Uherské Hradiště jako exkurze žáků 2. – 3. ročník gymnázií u významného zaměstnavatele 

regionu (Woco a.s., Trelleborg Wheel systém Czech Republics a.s., Chropyňská strojírna, 

Aircraft Industries, a.s.) 

• 5.6.2019 proběhla Konference kariérových a výchovných poradců. Jejím hlavním tématem bylo 

hledání možností většího zapojení dívek – absolventek do technických a STEM oborů. 

• 6.6.2019 byl zorganizován Den otevřených dveří u vybraných významných zlínských firem se 

sídlem v průmyslovém areálu SVIT. Do akce se zapojily čtyři firmy a jedna střední škola. Do 

firem (Konform-Plastic, s.r.o., FLOW TECH, s.r.o., Kovárna VIVA a.s., GENICZECH-M, spol. s r.o.) 

se přišlo podívat 91 osob z řad středních škol a veřejnosti;  

• 7. 6. 2019 byla pro žáky 7. – 8. tříd základních škol zorganizována exkurze do pěti vybraných 

zlínských firem (Konform – Plastic, s.r.o., FLOW TECH, s.r.o., Kovárna VIVA a.s.,    GENICZECH-

M, spol. s r.o., ZPS – Frézovací nástroje, s.r.o.). Do akce se přihlásilo pět základních škol. Do 

firem se přišlo podívat sto dvacet žáků. 

• Během měsíce října 2019 proběhly tři akce Technických jarmarků ve městech Rožnov pod 

Radhoštěm (2.10.2019), Valašské Meziříčí (9.10.2019), Vsetín (16.10.2019), kde se jich 

zúčastnilo bezmála tisíc žáků z 8. – 9. tříd z dvaceti čtyř základních škol, kteří navštívili 26 

regionálních firem. V listopadu následovaly akce v Uherském Hradišti a Uherském Brodě.  

• V listopadu proběhly dva dvoudenní Veletrhy práce a vzdělávání ve Zlíně a v Kroměříži. Ve Zlíně 

se zapojilo 42 vystavovatelů z řad středních škol, 21 vystavovatelů z řad firem a 6 institucí. 

V Kroměříži se zapojilo 14 vystavovatelů z řad firem a 31 z řad středních škol. 

9.8 Narovinu ve Zlínském kraji 

Obsahem projektu jsou aktivity, jejichž cílem je v regionu Zlínského kraje napomoci snížení rozdílů 

v postavení žen a mužů na trhu práce. Budou zajištěny stáže studentek technických a přírodovědných 

oborů ve firmách (STEM), budou provedeny genderové analýzy trhu práce a uskutečněny osvětové 

akce pro podporu rovného postavení mužů a žen na trhu práce. Dále bude zpracován vzorový firemní 

manuál managementu mateřské/rodičovské dovolené. 

Projekt byl zahájen 1.10.2019, potrvá do 31.3.2022, partnerem projektu je společnost TREXIMA, spol. 

s r.o. 
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Činnosti v roce 2019: 

• Zahájení realizace projektu, obsazení pracovních pozic 

• Nastavení spolupráce s partnerem, příprava partnerské smlouvy 

• Nákup zařízení (notebook, mobilní telefon) 

• Nastavení harmonogramu činností 

• Zahájení činností na tvorbě analýzy trhu práce a firemního materiálu pro management MD/RD 

Plán činnosti 2020 

• Zpracování genderové analýzu trhu práce ve Zlínském kraji 

• Příprava firemního manuálu pro management MD/RD  

• Stáže pro ženy v oborech STEM (10 měsíčních stáží) 

• Zpracování zpráv o realizaci a žádostí o platbu 

 

9.9 Dohoda o spolupráci v oblasti zaměstnanosti – Pakt zaměstnanosti Zlínského 

kraje. 

Pakt zaměstnanosti byl uzavřen 30. 3. 2016 mezi Zlínským Krajem, Krajskou hospodářskou komorou 

Zlínského kraje, Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou ÚP Zlín, Okresní hospodářskou komorou 

Kroměříž a Regionální radou odborových svazů ČMKOS Zlínského kraje, Institutem KHK ZK. Pakt plní 

úlohu koordinátora akcí jednotlivých signatářů a členů Výkonné rady, které naplňují priority a cíle 

v oblasti pracovního trhu ve Zlínském kraji. Realizuje též vlastní akce. Často je v roli 

spolupořadatele.  Hlavní priority Paktu jsou : 

1. Struktura a kvalita odborného vzdělávání odpovídající potřebám Zlínského kraje 

2. Lidé pro profese, které region potřebuje  

3. Adekvátní, dostupná a dospělou populací využívaná nabídka dalšího vzdělávání 

4. Data pro efektivní rozhodování o zaměstnanosti a vzdělávání pro trh práce 

5. Rozvoj služeb 

Aktivity naplňující jednotlivé priority byly rozpracovány do Akčního plánu Paktu zaměstnanosti 

na období 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019. Plán je čtvrtletně vyhodnocován. 

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje na roky 2020 až 

2023 – připomínkovaní analytické a návrhové části dokumentu, uplatnění 

podnětů do návrhové části dokumentu. 

• Účast na celorepublikových setkání Paktů zaměstnanosti, s cílem vytvořit základní strukturu 

strategie rozvoje trhu práce na národní a regionální úrovni. 

• Zasedání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti – zápisy na http://www.institutkhkzk.cz/. 

Činnost Paktu byla na žádost KHK ZK podpořena dotací od Zlínského kraje ve výši 190 000,00 Kč. 

 

9.10 Připravované projekty 

• IKAP II (projekt by měl navazovat na stávající akce v IKAP I po dobu dalších tří let, tj. do 

listopadu 2023) 

http://www.institutkhkzk.cz/pakt-zapisy.php
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10 ÚSPĚŠNÉ AKCE ROKU 2019 

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje byla úspěšná v poskytovaných službách, kterým byla 

věnována pozornost v kapitole 7. Pozici silného partnera úspěšně obhájila také na setkáních 

s významnými aktéry, kteří se zabývají zaměstnaností, vzděláváním, businessem, strategií rozvoje 

a další.  Mimo zmíněné zorganizovala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje v roce 2019 mnoho 

úspěšných akcí, kterým je věnována pozornost níže. 

10.1 Seminář k zaměstnávaní cizinců 30.10.2019 

 

 

Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje uspořádala 

ve Zlíně 30.10.2019 seminář k zaměstnávání cizinců v ČR, kterého se zúčastnilo na šest desítek zástupců 

firem, organizací a agentur. Seminář byl zaměřen na zásadní změny související s projekty ekonomické 

migrace, zejména pak na Program kvalifikovaný zaměstnanec, který se kromě Ukrajiny, Srbska, 

Mongolska a Filipín rozšířil o nové lokace – Bělorusko, Kazachstán, Moldavsko a Černá Hora. Činnost 

zastupitelských úřadů a postup při podávání žádosti představil účastníkům Jiří Kvasnička z MZV ČR. 

Kateřina Štěpánková s MPSV hovořila o roli ÚP a zavedení nového mzdového kritéria pro cizince, které 

je stanoveno na 1,2 násobku zaručené mzdy. Firmy se také zajímaly o hlavní změny v novele zákona o 

pobytu cizinců, které představil Ondřej Brychta z Ministerstva vnitra ČR. Živá diskuze proběhla na téma 

kontrol oblastních inspektorátů práce, o kterých informoval zástupce Státního úřadu inspekce práce 

Michal Kubík. Během semináře byly rovněž představeny aktivity asistenčních kanceláří hospodářské 

komory OSPRO ve Lvově a MONTO v Bělehradě, které pomáhají firmám při náboru zahraničních 

pracovníků i komplexním zajištění procesu vyřízení pracovního víza. Hospodářská komora od začátku 

projektu zpracovává na 80% všech podaných žádostí o zaměstnaneckou kartu. KHK Zlínského kraje je 

v porovnání s ostatními krajskými komorami na 3. místě v počtu přijatých žádostí. 
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10.2 Technické jarmarky 9-10.2019 

 

  

V rámci projektu IKAP uspořádá během měsíce října a listopadu Krajská hospodářská komora Zlínského 

kraje sérii Technických jarmarků 2019. Akce proběhne v pěti městech Zlínského kraje – Rožnov pod 

Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Uherské Hradiště a Uherský Brod. 

Technické jarmarky jsou koncipovány jako exkurze ve významných regionálních firmách. Cílovou 

skupinou jsou žáci základních škol, převážně 8. – 9. tříd, které navštíví v jednom dni vždy dvě firmy, ve 

kterých získají informace nejen o navštívené společnosti a jejich výrobních programech, ale také 

o důležitých dovednostech a znalostech, které jsou směrodatné pro budoucí zaměstnanecký poměr, 

aktuálně požadovaných pracovních pozicích, a dalších zaměstnaneckých benefitech. Součástí exkurze 

v každé firmě je i prezentace spolupracující střední školy, která žáky na pracovní pozice připraví. 

Každoročně má více než 1 500 žáků 8. – 9. tříd základních škol možnost získat aktuální informace, které 

mu pomohou při rozhodovávání o budoucím povolání a o výběru střední školy, která jej na vybranou 

pracovní pozici připraví. Do akce se zapojí 36 významných regionálních zaměstnavatelů a 25 středních 

škol. 

Technický jarmark Vsetín 16. 10. 2019 

Tradičně velkému zájmu se těšil i jarmark ve Vsetíně. Tentokráte se zapojily firmy Galvamet spol. s r.o., 

Hirschmann Czech s.r.o., H B Delta s.r.o., Irisa v.d., Kovar a.s., Stimzet, TES Vsetín s.r.o., Trimill, WOCO 

STV s.r.o., ZV-Nástroje s.r.o. , společně se SPŠ Strojnickou a SOŠ J. Sousedíka ve Vsetíně.  

Záměrem technického jarmarku je zvýšit motivaci žáků 8. a 9. tříd ke studiu technických oborů tím, že 

jim bude představeno konkrétní pracovní prostředí významných regionálních zaměstnavatelů. 

Možnost vidět moderní technologie, výrobní program, vybavení provozů, ale i firemní kulturu a péči o 

zaměstnance může významně ovlivnit rozhodování žáků o budoucím povolání.    

Technický jarmark Valašské Meziříčí 9. 10. 2019 

Své moderní provozy zpřístupnily žákům 8. a 9. tříd ZŠ významné firmy, konkrétně DEZA a.s., Block a.s., 

CBG Automation s.r.o., Ponast spol. s r.o., Jelínek výroba nábytku s.r.o., MP Krásno, Mlékárna Valašské 

Meziříčí, PWO spol. s r.o., ROBE lighting s.r.o., které byly i hlavním partnerem akce. V prostorách firem 

se prezentovaly ISS-COP VM, OA VOŠ VM, SPŠ Stavební VM, Gymnázium VM. Školy, v jejichž vzdělávací 

nabídce se odráží požadavky  firem regionu po pracovní síle v oblasti stavebnictví, strojírenství, 

elektrotechniky, chemie a  potravinářství. 
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Technický jarmark Rožnov pod Radhoštěm 02. 10. 2019  

Rožnovské firmy působící v oblasti strojírenství, elektrotechniky, mikroprocesorové techniky se 

otevřely žákům osmých a devátých tříd základních škol z Rožnova pod Radhoštěm a okolí. Své studijní 

obory přímo ve firmách představili žákům zástupci středních škol a učilišť. Ve spolupráci s významnými 

zaměstnavateli regionu a středními školami si Technický jarmark určil za cíl předvést moderní 

technologie, pracovní pozice a ukázat technické obory jako vysoce perspektivní. 

Díky této akci žáci zúčastněných základních škol získali názornou představu o tom, že mohou nadále 

žít, studovat a pracovat v regionu a přitom se podílet na výrobcích, které se nikde jinde na světě 

nevyrábí. Do letošního ročníku se na Rožnovsku zapojili společnosti BROSE CZ, spol.s r.o., INNOVATIVE 

SENSOR TECHNOLOGY s.r.o., NXP Semiconductor Czech Republic s.r.o., RETIGO s.r.o., Stroza s.r.o., ZPV 

Rožnov, s.r.o. na akci spolupracovaly Gymnázium Rožnov p/R, SŠIEŘ Rožnov p/R, SPŠ Strojnická Vsetín. 

V Uherském Hradišti se do akce (7.11.2019) zapojí tři významné společnosti (Aircraft Industries, a.s., 

Mesit holding, a.s., Thermacut, k.s.) a sedm základních škol, v Uherském Brodě (14.11.2019) se již 

tradičně zapojí jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod 

a Střední odborné učiliště Uh. Brod spolu se šesti základními školami. 

 

10.3 Shromáždění členů OS 

 

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OS Vsetín proběhne 6.11.2019 

 

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OS Uh. Hradiště 23. 10. 2019 

  

Letošní Shromáždění členů OS Uherské Hradiště uspořádané ve středu 23.10.2019, proběhlo 

v poněkud odlišném duchu, než jsou členové OSUH zvyklí. 

Lišilo se nejen místem konání, kterým se pro tento rok stalo Kongresové centrum společnosti REC 

Group s.r.o. ve Starém Městě, ale i samotným průběhem akce. Začátek se nesl ještě v tradičním pojetí. 

Po přivítaní přítomných zástupců členských firem a úvodním slovu předsedkyně Rady OSUH Ing. Ivonu 
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Huňkové a předsedy Představenstva KHK ZK Ing. Roberta Zatloukala následovala prezentace činnosti 

a hospodaření OSUH za uplynulý rok ředitelkou OSUH Ing. Ladislavou Malovanou. 

Poté seznámila přítomné s činností a hospodařením KHK ZK za předcházející období ředitelka KHK ZK 

Bc. Iveta Táborská. Součástí prezentací byl také plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2020. 

Následovala volba delegátů na 9. Shromáždění delegátů KHK, volba kandidátů na 32. Sněm HK ČR 

a návrh kandidáta do Smírčí komise HK ČR, čímž byla oficiální část jednání zakončena. Setkání členů 

OSUH však tímto neskončilo. 

Přítomní pokračovali živou a neformální debatou, kterou ukončil až příchod finalisty soutěže Česko 

Slovensko má talent kouzelníka TOMASIANA. V následující hodině se všichni přítomní ponořili do tajů 

mikromagie a stali se součástí uchvacujícího vystoupení, během kterého mizely nejen věci, ale mnozí 

ztráceli i vlastní dech. 

 

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OS Zlín 6. 6. 2019  

 

  

Shromáždění členů Okresního střediska Zlín KHK ZK se letos odehrálo na půdě společnosti Continental 

Barum s.r.o. v Otrokovicích. 

Dne 6.6.2019 mohlo být shromáždění uskutečněno v netradičním prostředí díky pozvání Ing. Libora 

Lázničky, jednatele Continental Barum s.r.o. a zároveň místopředsedy představenstva KHK ZK. Přítomní 

měli možnost nejen získat zajímavé informace o vzniku firmy a jejím vývoji do současnosti, ale mohli si 

také prohlédnout proces výroby pneu od míchání směsi po výstupní kontrolu přímo ve výrobních 

provozech firmy. 

VII. shromáždění členů Okresního střediska Zlín KHK ZK poté pokračovalo standardním programem. 

Shromáždění vzalo na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření, zvolilo delegáty na 9.shromáždění 

delegátů KHK ZK a nominovalo delegáty na 32. sněm HK ČR. 

Přítomní členové pozitivně hodnotili nový formát akce, který přinesl uvolněnou atmosféru a obohatil 

program shromáždění o zajímavé informace a podněty.  Vyjádřili rovněž poděkování hostitelské firmě 

i vedení KHK ZK za zajímavý nápad a výbornou organizaci akce. 
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10.4 DNY ŘEMESEL 2019 5.6.2019 

 

  

Jednou z akcí, kterou pořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, byly v prvním červnovém 

týdnu i Dny řemesel. 

Třídenní akce, které se účastnilo přes tři sta lidí, byla určena pro kariérové a výchovné poradce, 

pedagogické pracovníky, žáky základních i středních škol, ale také pro širokou veřejnost. 

 

První den proběhla konference kariérových a výchovných poradců. Základním tématem setkání bylo 

hledání odpovědí na otázku, zda odbourání genderových předsudků nemůže být jedním z řešení 

při hledání dalších zdrojů pracovní síly. Konference svými přednáškami podpořilo osmnáct 

vystupujících z řad zaměstnavatelů, středních škol, Univerzity T. Bati ve Zlíně, ale také z neziskových 

organizací (Czechitas, z.s., Gender Studies, o.p.s., Regio – výzkumné a rozvojové centrum, z.ú.) a dalších 

organizací, které se problematikou kariérového poradenství zabývají (Centrum kariérového 

poradenství Zlínského kraje, Krajská pedagogicko-psychologická poradna ve Zlíně, IPS ÚP KoP Zlín). 

KHK ZK zde představila výsledky své práce na projektech souvisejících se zaměstnaností ve Zlínském 

kraji (Datová platforma Zlínského kraje, Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce ve Zlínském kraji 

II, Kompetence 4.0). Konference se účastnilo bezmála devadesát účastníků. 

Akce pokračovala dnem otevřených dveří ve vybraných vyspělých průmyslových firmách sídlících 

v areálu Svit ve Zlíně. Návštěvníci si mohli prohlédnout moderní výrobní prostory firem Geniczech-M, 

spol. s r.o., Flow Tech, s.r.o., Kovárna VIVA, a.s a Konfrom Plastic, s.r.o. Možnost navštívit moderní 

a vyspělá pracoviště využilo téměř sto osob z řad studentů středních škol a veřejnosti. 

Třetí den proběhly exkurze určené žákům základních škol. Sto dvacet dětí z pěti základních škol 

navštívilo prostory firem Geniczech-M, spol. s r.o., Flow Tech, s.r.o., Kovárna VIVA, a.s., Konfrom 

Plastic, s.r.o., ZPS – Frézovací nástroje, a.s., odkud si odneslo nejen spoustu zajímavých informací, 

ale také mnoho zážitků a drobné firemní dárečky. 

Akce byla financována z Projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

pro území Zlínského kraje“ a pro všechny návštěvníky byla zdarma. 
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10.5 Podnikatelská mise do Jaroslavské a Vologodské oblasti 19.-24.5.2019 

 

  

KHK Zlínského kraje ve spolupráci se Zlínským krajem uspořádali v termínu 19.-24.5.2019 

podnikatelskou misi do Ruska vedenou hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem. Cílem mise bylo 

získat nové obchodní kontakty v Jaroslavské a Vologodské oblasti, seznámit se s podnikatelským 

prostředím v Rusku a podmínkami pro obchodování s ruskými partnery.  

Během pětidenního pobytu navštívila zlínská delegace Rybinsk, Jaroslavl, Tutaev, Vologdu a Čerepovec. 

Podnikatelé měli možnost představit svoje firmy během podnikatelských fór a seminářů, na které 

navazovala individuální B2B jednání s ruskými firmami a prohlídky vybraných podniků. Program pro 

podnikatele byl připraven ve spolupráci s Obchodně-průmyslovými komorami Jaroslavské 

a Vologodské oblasti. 

Podnikatelskou delegaci tvořily nejen průmyslové firmy, ale i společnosti z oblasti lázní, zdravotnictví 

a cestovního ruchu. Tato skupina zasedla ke kulatým stolům společně s ruskými představiteli z odboru 

zdravotnictví, cestovního ruchu, se zástupci klinik, nemocnic a lázní. Podnikatelé si prohlédli prenátální 

centrum nově vybudované nemocnice v Jaroslavli, lázeňskou léčebnu a rodinnou kliniku ve Vologdě 

nebo zdravotnické zařízení společnosti «Severstal» v Čerepovci. 

Zástupci firem z oblasti průmyslu navštívili v Jaroslavli česko-ruský podnik zabývající se výrobou forem 

pro automobilový průmysl «Pneuform-Rus», OOO «Protemol» a ОАО «Оptimech» ve Vologdě nebo 

slévárénský závod АО «Череповецкий литейно-механический завод» v Čerepovci. 

Hejtman Zlínského kraje se setkal s gubernátory Jaroslavské a Vologodské oblasti a představiteli 

navštívených měst. V Jaroslavli podepsal dohodu o spolupráci mezi Zlínským krajem a Jaroslavskou 

oblastí. Dohodu o spolupráci KHK Zlínského kraje s Obchodně-průmyslovou komorou Vologodské 

oblasti podepsala ve Vologdě dne 22.5.2019 Bohdana Konečná, ředitelka Kontaktního centra 

pro východní trhy. Misi podpořili osobní účastí J.E. Vítězslav Pivoňka, velvyslanec ČR v Moskvě, Karel 

Kühnl, generální konzul v Petrohradu, Luboš Laštůvka, ekonomický konzul ze ZÚ v Petrohradu 

a Vladimír Kyncl z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 
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10.6 Konference Vsetínský inspirátor 22.5.2019 

 

 

Prostory vsetínských Maštalisek zaplnili ve středu 22.5.2019 účastníci mezinárodní konference s 

názvem Vsetínský inspirátor aneb co se děje v odborném vzdělávání u nás i na Slovensku. Po úvodním 

slovu ředitelky Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Bc. Ivety Táborské představil Ing. Branislav 

Čulák projekt Kontaktné centrá česko-slovenskej hospodárskej spolupráce, díky kterému se akce 

uskutečnila. S velkou odezvou se setkal příspěvek Praktické zkušenosti se systémem duálního 

vzdělávání na Slovensku, který přednesl Ing. Dušan Haluška, koordinátor pro systém duálního 

vzdělávání na Slovensku.  

Druhý blok byl věnován úrovni odborného vzdělávání z pohledu škol, firem a absolventů a byly zde 

představeny výstupy zajímavých dotazníkových šetření. Ing. Lucie Janošová představila výsledky 

šetření u středních škol o úrovni spolupráce škol a firem ve Zlínském kraji v oblasti odborného 

vzdělávání a kariérového poradenství. Bc. Olga Šišková informovala o tom, jak jsou dle výstupů 

dotazníkového šetření zaměstnavatelé našeho regionu spokojeni s úrovní školní přípravy absolventů 

středních, vyšších odborných a vysokých škol, Ing. Hana Záhorovská představila výstupy z šetření o 

pracovním uplatnění absolventů Univerzity Tomáše Bati. 

Třetí blok se zaměřil na konkrétní možnosti podpory zaměstnavatelů při spolupráci se školami na 

odborném výcviku. Mgr. Veronika Pešatová představila příklady dobré praxe projektu EU Talent při 

vytváření podmínek pro praktickou výuku u malých a středních podniků, Mgr. Martina Kaňáková 

podala přehled daňových úlev pro zaměstnavatele a rovněž informaci o možnostech proškolení 

instruktorů praktického vyučování prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání. O reálné 

zkušenosti ze zavádění prvků duálního vzdělávání do praxe se podělil Mgr. Karel Sekyra, zástupce 

ředitele SSIEŘ Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Mojmír Kahánek z firmy Brose. Na závěr informovala Bc. 

Olga Šišková o nových možnostech spolupráce, které se od září otevírají školám i firmám v našem kraji 

díky projektu Kompetence 4.0. 
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10.7 Slovensko-Česko, křižovatka dopravních, ekonomických a ekologických 

záujmov 16.5.2019 

 

 

Dne 16.05.2019 v  Holiday Inn Žilina proběhla mezinárodní konference "Slovensko-česko, křižovatka 

dopravních ekonomických a ekologických zájmů. 

 

10.8 Dámský velikonoční jarmark v Kunovicích 14.4.2019 

 

  

V prostorách Pánského dvoru v Kunovicích se konal již 4. ročníku Dámského velikonočního jarmarku, 

který již tradičně pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci s městem 

Kunovice. 

„Našim cílem je prostřednictvím této akce pomoci ženám, které by se rády realizovali na trhu práce 

právě výrobou a následným prodejem svých vlastních výrobků, představit sebe i svou práci široké 

veřejnosti, prezentovat své výtvory a možná najít i cestu svého dalšího rozvoje. Mezi desítkami 

vystavovatelek jsou pravidelně zastoupeny ženy na mateřské dovolené, maminky malých dětí ale i 

straší ženy těžce hledající uplatnění na trhu práce, které by ze svého koníčku rády udělaly své 

zaměstnání.“ řekla o akci ředitelka Okresního střediska Uh. Hradiště Krajské hospodářské komory 

Zlínského kraje Ing. Ladislava Malovaná. Na jarmarku měli návštěvníci možnost vybírat ze široké 

nabídky tradičních řemeslných výrobků, kraslic, velikonočních dekorací, výrobků ze dřeva, přírodní 

kosmetiky, výrobků z vosku a medu, regionálních potravin a nápojů. Součástí této velikonoční akce byl 

také bohatý doprovodný program v podobě vystoupení dětského folklorního souboru Malý 

Handrláček, cimbálové muziky Mladá Lintava a ženského pěveckého sboru Jasénčanky. 
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Nedělní odpoledne oživila dvěma vstupy také módní přehlídka jarních i letních modelů butiků dámské 

a dětské módy W-móda a Lili móda společně s modely spodního prádla a plavek butiku „moje-

pradlo.cz“. Mnoho diváků si našla také vystoupení břišních tanečnic tanečního centra Layla, jehož 

tanečnice během několika vstupů předvedly nádherné barevné kostýmy a různorodost tanečních stylů 

břišního tance. O zábavu dětí se postarala Společnost přátel historie Morrigan prostřednictvím 

lukostřelby a ukázky lucetování, dílničky na tvoření z písku, výrobu vlastní směsi koupelových solí, 

zdobení vajíček ubrouskovou metodou a také pestrá sbírka logických a vzdělávacích her. 

 

10.9 Talenty pro firmy„T-PROFI“  6.3.2019 

  

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje uspořádala 3. krajské kolo odborné soutěže Talenty pro 

firmy „T-PROFI“. Akce proběhla 6. března 2019 v Experimentariu Střední průmyslové školy Otrokovice. 

Pět vícegeneračních týmů sestavených z žáků základních a středních škol Zlínského kraje, za 

přítomnosti odborníka ze spolupracující firmy a pedagogického pracovníka, plnilo jednotně zadaný 

úkol s využitím polytechnické stavebnice Merkur. Úkolem bylo sestavit a zprovoznit konstrukci 

funkčního zařízení v časovém limitu 3 hodin. Porota pod vedením Pavla Baďury hodnotila v průběhu 

soutěže přístup k zadání, spolupráci týmu, technické řešení a funkčnost zařízení. Vítězem letošního 

ročníků se stal tým Continental Barum Otrokovice, který tvořili studenti Střední průmyslové školy 

Otrokovice a žáci Základní školy Mánesova taktéž z Otrokovic. Tento tým postoupil do národního kola 

soutěže „T-PROFI“, které se uskutečnilo 25. dubna v Praze. 

Soutěžící i přítomné hosty zcela okouzlil a pobavil tým „Zapálení pro vědu“ ze ZŠ Mánesova, který 

zpestřil čekání na výsledky svou ojedinělou vědeckou show. Po celý den byly otevřeny prostory 

Experimentaria s nabídkou exkurze.  

Cílem soutěže je podpořit polytechnickou výuku. Rozvíjet u žáků ZŠ a studentů manuální dovedností, 

kreativní myšlení a posilovat prestiž technických profesí. Významná je také propagace existující 

spolupráce zaměstnavatelů se středními a základními školami. 

Odbornou soutěž Talenty pro firmy „T-PROFI“ pořádá Hospodářská komora České republiky. Partneři 

soutěže jsou, Střední průmyslová škola Otrokovice a její Experimentarium, AUSTIN DETONATOR Vsetín, 

CONTINENTAL BARUM Otrokovice, KOVÁRNA VIVA Zlín, ČESKÁ ZBROJOVKA Uherský Brod 

a CHROPYŇSKÁ STROJÍRNA. Soutěž podpořil Zlínský kraj. 
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10.10 Seminář „Obchodní příležitosti na trhu Skandinávie“ 20.2.2019 

  

KHK ZK uspořádala 20.2.2019 ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR seminář zaměřený na 

exportní příležitosti na trhu Skandinávie, konkrétně ve Švédsku a Finsku. 

Během semináře zazněly příspěvky zástupce náměstka ministra zahraničních věcí Marka Svobody 

a Bohdany Konečné z Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. Specifika obchodování na 

skandinávském trhu představili Jan Buben, ekonomický diplomat ZÚ Stockholm, a Jana Arhio, 

ekonomická specialistka ZÚ Helsinky. Zastupitelské úřady ČR ve Stockholmu a v Helsinkách plánují pro 

české firmy řadu zajímavých akcí, jako je např. akce s nákupčími ze švédského Vattenfall a ve Finsku se 

dvěma největšími stavebními firmami YIT a SRV. Po ukončení semináře měli účastníci prostor pro 

individuální konzultace se zástupci obou ambasád. 

10.11 Inspirace středoškolákům 4.-.19.2.2019 

  

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje pořádala v rámci projektu IKAP během února 2019 akci 

nazvanou Inspirace středoškolákům. 

Akce proběhla ve čtyřech městech a okresech Zlínského kraje: Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Kroměříž. 

Studenti 3. ročníků gymnázií formou exkurze v průmyslově vyspělé regionální firmě získali informace 

o atraktivních technických profesích včetně informace o tom, jaké vzdělání, znalosti a dovednosti je 

potřeba k takové profesi získat, případně jaké možnosti profesního rozvoje mohou mít přímo 

v průběhu zaměstnání. 

Akce je financována z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území 

Zlínského kraje.  
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10.12 Technické jarmarky 27.9.2018 – 16.11.2018 

 

 

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, která je partnerem Zlínského kraje v projektu 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (IKAP), 

uspořádala sérii regionálních Technických jarmarků ve městech Rožnově pod Radhoštěm 27.září 2018, 

Valašském Meziříčí 12.října 2018 a Vsetíně 19.října 2018., dále v Uherském Hradišti  

9. listopadu 2018 a Uherském Brodě 16. listopadu 2018.  

Akce, která je určena nejen pro žáky základních škol, ale také pro kariérové a výchovné poradce 

základních a středních škol, pomáhá účastníkům s přípravou žáků na budoucí povolání. Přítomní se 

seznámili s konkrétním pracovním prostředím a praktickým životem firmy, což může 

sehrát i významnou roli při rozhodování a výběru vhodného studijního oboru a budování vlastní 

kariéry. 

 V rámci Technických jarmarků se uskutečnily exkurze do firem významných zaměstnavatelů v regionu. 

V každém závodě se žákům představila i vybraná střední škola/učiliště, na které je možné získat 

potřebné vzdělání pro představené pracovní pozice  

Technické jarmarky osobně podporuje poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová, která 

dodává: „Rozhodujte se nejen hlavou, ale i srdcem. Vybrat si obor, který Vás baví, dělat práci, pro 

kterou máte talent, to je polovina budoucího úspěchu. Dívejte se kolem sebe a hledejte 

vzory a inspiraci v úspěšných lidech“.  
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11 ZASTOUPENÍ KHK ZK V REGIONÁLNÍCH ORGÁNECH, 

ORGANIZACÍCH A INSTITUCÍCH 

• Reprezentační role komory se konkrétně promítá v zastoupení Krajské hospodářské komory 

Zlínského kraje v řadě regionálních orgánů, organizací a institucí, což souvisí s uplatněním 

jejího postavení, autority, vlivu a výsledků předchozích forem spolupráce.  

• KHK ZK je zastoupena ve výborech, komisích a radách Zlínského kraje 

• je členem Krajské ekonomické rady Východní Moravy 

• je stálým hostem Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje 

• je členem Regionální stálé konference ZK 

• je členem Poradního sboru Úřadu práce ČR:   

• kontaktní pracoviště Uherské Hradiště – zástupce OS UH 

• kontaktní pracoviště Vsetín – zástupce OS VS, 

• kontaktní pracoviště Zlín – zástupce KHK ZK 

• je členem řídícího výboru Regionální inovační strategie 

• je členem Pracovní skupiny vzděláváni, členem mini týmu I. Na podporu polytechnického 

vzdělávání a mini týmu II. Podpora kariérního poradenství – Krajský akční plán rozvoje 

vzdělávání pro území Zlínského kraje 

• je členem Komise rady ZK pro dopravní obslužnost a stálý host Výboru pro dopravu ZK 

• je členem organizace Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu. Tato organizace 

sdružuje 22 subjektů, převážně obcí z turistického regionu Slovácka  

 

KHK ZK je jedním z iniciátorů a členem: 

Regionální sektorové dohody Zlínského kraje v oblasti plastikářské a gumárenské výroby 

Dohody o spolupráci v oblasti strojírenství a letectví 

Zlínského kreativního klastru 

 

12 REPREZENTAČNÍ ROLE A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

Komora je veřejnoprávní organizace. Jako orgán zájmové samosprávy má hospodářská komora dobré 

výchozí předpoklady, aby mohla působit jako reprezentant podnikatelské sféry v rámci 

ČR i v příslušném regionu. 

Formálně právně je tato pozice podpořena zákonem o HKČR  301/1992Sb. Tím je Hospodářské 

komoře ze zákona svěřeno výjimečné postavení mezi ostatními podnikatelskými organizacemi – 

zájmovými sdruženími, působícími na soukromoprávním základě. 

Komora je v rámci ČR největší podnikatelskou organizací, s průřezovým oborovým zastoupením, 

s organizační strukturou zasahující do všech regionů ČR prostřednictvím okresních a krajských (resp. 

regionálních) komor. 
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Je tedy nejen na strukturách HK ČR, ale i jejich členech, volených a výkonných orgánech, jakou komora 

získá autoritu, důvěru a přízeň podnikatelských subjektů, reprezentativní postavení a reálný 

vliv vůči partnerům či orgánům veřejné správy. Reprezentační funkce KHK ZK je cílena na aktivní 

společenské působení. 

S ohledem na charakter komorových struktur, se naše komora angažuje především v regionálních 

záležitostech. Tj. vůči orgánům veřejné správy a podnikatelské veřejnosti ve Zlínském kraji. 

Cílem je prosazovat a hájit zájmy KHK ZK a jejích členů, pozitivně ovlivňovat podmínky pro rozvoj 

podnikání v místním měřítku, získávat a šířit užitečné informace, spolupracovat s orgány veřejné 

správy, případně je ovlivňovat při řešení problémů týkajících se ekonomiky a podnikání. 

Proto má komora hlavní partnery ve strukturách veřejné správy na úrovni obcí, okresu a kraje. 

Pro působení v „domácím prostředí“ má komora v regionu vybudovánu solidní pozici a nezbytné 

zázemí. Za dobu své existence dobře známe zdejší prostředí, disponujeme nezbytným materiálně 

technickým zázemím, dostatečnými informačními zdroji a zkušeným týmem pracovníků. 

Komora má stabilní zázemí členských firem, zejména v průmyslu a tím i významnou část 

zaměstnavatelů. Počtem členů jsme největší regionální podnikatelská organizace. 

Vedle informačních, vzdělávacích, poradenských aj. služeb komora organizuje nebo se podílí na řadě 

společenských akcí podporujících vytváření dobrých neformálních vztahů ať mezi členy nebo dalšími 

osobnostmi z řad politické, společenské nebo podnikatelské sféry:  

• KHK ZK se aktivně podílí na přípravě regionálních soutěží „Firma roku“ a „Živnostník 

roku“ ve Zlínském kraji, 

• je spolu vyhlašovatel a hodnotitel ankety „Férový zaměstnavatel“, 

• podílí se na přípravě návštěv ministrů a zahraničních delegací ve Zlínském kraji, 

• pořádá předvánoční Dámský zámecký jarmark na Zámku Zlín a Velikonoční jarmark v Panském 

dvoře v Kunovicích. V rámci jarmarku nabízí své výrobky dámy, které začaly podnikat s pomocí 

Asistenčního centra pro podporu podnikání žen, 

• účastní se mini veletrhů, výstav jako vystavovatel, 

• jako partner se účastnil Veletrhu Věda Výzkum Inovace v Brně. 

 

13 VZTAH S OSTATNÍMI KOMORAMI A ORGANIZACEMI 

KHK ZK je aktivním článkem komorového systému HK ČR. Cestou úřadu jsou udržovány, případně 

rozvíjeny vztahy s ostatními komorami fungujícími v systému HK ČR.  

Produktivní vztahy partnerské spolupráce jsou s nejbližšími okresními či krajskými komorami 

v Jihomoravském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Spolupráce je navázána také s Okresní 

hospodářskou komorou Kroměříž a Jihočeskou hospodářskou komorou. S komorami spolupracujeme 

v oblasti poradenství, výměny zkušeností, kontaktů, mezinárodních aktivit a zejména v projektové 

problematice. 

KHK ZK spolupracuje dlouhodobě na smluvním základě nebo „ad hoc“ s různými organizacemi 

a institucemi v regionu, např. v orgánech a komisích Zlínského kraje, úzce spolupracuje 

s Univerzitou T. Bati. Je členem Regionu Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu. 
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Spolupracuje s Regionální kanceláří CzechInvestu ve Zlíně, se Sdružením pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje, s Českým statistickým úřadem (Krajskou správou ve Zlíně), 

s Technologickým inovačním centrem ve Zlíně ve věcech souvisejících s podporou inovačních aktivit 

firem a podporou krajské soutěže „Inovační firma roku“, se Sdružením pro rozvoj dopravní 

infrastruktury Východní Moravy. Pragmatická spolupráce je v informační rovině i při řešení 

konkrétních problémů a věcí společného zájmu s řadou dalších úřadů, organizací a institucí. 

Co se týká zahraničních partnerství, má KHK dobré vztahy s regionálními pobočkami Slovenské 

obchodní a průmyslové komory v česko-slovenském příhraničí, nejtěsněji pak s pobočkou SOPK 

v Trenčíně a Žilině. V rámci projektu KCVT se navázaly a rozvíjejí vztahy s obchodně-průmyslovými 

komorami v Jaroslavské a Samarské a Vologodské oblasti a s Hospodářskou komorou Srbska-

regionální kancelář Čačak. 

14 INSTITUT KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Tato nestátní nezisková organizace vznikla rozhodnutím představenstva KHK ZK dne 16. 5. 2016. Jejím 

jediným zřizovatelem je KHK ZK a má formu ústavu. Posláním ústavu je koordinované řešení problémů 

na regionálním trhu práce, podpora zaměstnanosti, vzdělávání a tvorby strategií pro pracovní trh. 

Účelem vzniku je snadnější přístup k případným projektovým výzvám. Komory byly v tomto 

programovacím období vyloučeny z většiny výzev jako oprávněný příjemce. 

Institut Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, z.ú. přistoupil k Paktu zaměstnanosti, stal 

se dalším signatářem a převzal roli nositele Paktu. 

Ředitel Institutu KHK ZK 

• Iveta Táborská 

14.1  Výkonné orgány Institutu Krajské hospodářské komory Zlínského kraje 

Správní rada 

Správní rada Institutu KHK ZK má čtyři členy.  

Předseda 

• Ivona Huňková 

Členové 

• Rudolf Fojtík 

• Robert Zatloukal 

• Petr Kopecký 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada Institutu KHK ZK má tři členy. 

Předseda 

• Tomáš Dudák 

Členové 

• Daniel Hruška 

• Radek Hauerland 
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14.2 Realizované projekty 

Všechny projekty jsou v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

14.2.1 Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce (výzva 55):  

Projekt je zaměřený na Regionální pakty zaměstnanosti. Cílem je realizace aktiv vedoucích ke zvýšení 

zaměstnanosti mladých lidí prostřednictvím jejich propojení s firmami a zajištění stáží ve firmách.  

Doba trvání: 1.3.2017 do 28.2.2019 

• Ukončení realizace projektu v únoru 2019 

• Závěrečné vyhodnocení aktivit, zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu a závěrečné 

žádosti o platbu. Závěrečná zpráva i žádost o platbu byly schváleny 

• Vyhodnocení projektu  

▪ veškeré plánované aktivity projektu byly realizovány 

▪ indikátory projektu byly naplněny na 139,2 % 

▪ 100% využití získané dotace (schválené a proplacené způsobilé výdaje 

projektu činí 99,92 % maximální možné částky dotace) 

14.2.2 Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce II (výzva 84):  

Projekt je pokračováním úspěšného projektu z výzvy č. 55.  

Doba trvání: 1.1.2019 do 31.12.2020 

• Uskutečňují se setkání škol s firmami 

• Probíhají pracovní pohovory „nanečisto“ se studenty  

• Studentům posledních ročníků SŠ/absolventům jsou zajišťovány profesní zkoušky nebo 

rekvalifikace dle aktuálních potřeb 

• Realizují se placené praxe absolventů ve firmách 

 

14.2.3 Zvýšení zaměstnanosti osob pečujících o malé děti  

projekt č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009690 

Činnost doposud: 

1. Školení zaměřená na Motivaci a aktivizaci CS (ve Zlíně, Kroměříži a Ostrožské Nové Vsi) 

2. Školení zaměřená na Zlepšení kompetencí pro trh práce (ve Zlíně, Kroměříži a Ostrožské Nové 

Vsi) 

3. Pracovní psychodiagnostiky (ve Zlíně, Kroměříži a Ostrožské Nové Vsi) 

4. Rekvalifikace – doposud podpořena pouze 1 osoba 

5. Pracovní stáže – doposud podpořeno 6 osob 

 

Celkově jsme projektem doposud podpořili 29 žen, 20 žen má už nyní vyšší podporu než 40 hodin. 
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Září 2019 

6. Dokončení školení - Školení zaměřená na Motivaci a aktivizaci CS (ve Zlíně, Kroměříži a 

Ostrožské Nové Vsi) 

Školení zaměřená na Zlepšení kompetencí pro trh práce (ve Zlíně, Kroměříži a Ostrožské Nové 

Vsi) 

Září – Prosinec 2019 

7. Školení zaměřená na PC gramotnost (ve Zlíně, Kroměříži a Ostrožské Nové Vsi) 

8. Rekvalifikace  

9. Pracovní stáže  

Budoucí činnost: 

Leden – červen 2020 

10. Školení zaměřená na Motivaci a aktivizaci CS (přislíbeno ve Zlíně, Kroměříži a Ostrožské Nové 

Vsi) – nový běh 

11. Školení zaměřená na Zlepšení kompetencí pro trh práce (přislíbeno ve Zlíně, Kroměříži a 

Ostrožské Nové Vsi) – nový běh 

12. Pracovní psychodiagnostiky (přislíbeno ve Zlíně, Kroměříži a Ostrožské Nové Vsi) – nový běh 

13. Rekvalifikace 

14. Pracovní stáže  

Červenec – Listopad 2020 

15. Školení zaměřená na PC gramotnost (přislíbeno ve Zlíně, Kroměříži a Ostrožské Nové Vsi) – 

nový běh 

16. Rekvalifikace  

17. Pracovní stáže  

Ukončení projektu – celkově podpořit 60 osob (s podporou vyšší než 40 hodin) a 25 osob, které získali 

vzdělání po ukončení projektu. 

14.2.4 Kompas 

Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu 

práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat 

podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje.  

Doba trvání : 1.1.2017 do 31.12.2020 

• proběhla první verifikace vybraných výsledků regionálních predikčních modelů 

• pokračuje spolupráce v rámci úzké skupiny, zaměřená na přípravu webové aplikace projektu 

Kompas 

• vytvoření Regionálního profilu Zlínského kraje – verze 1 
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Plán na rok 2020 

- Zpracování koncepce „Barometr trhu práce pro Zlínský kraj“ 

- Vytvoření finální verze „Metodiky fungování platformy“ s popisem činností na regionální 

úrovni s popisem nastavení komunikace s odborným pracovištěm MPSV 

- Návštěvy u aktérů zařazených do regionální sítě Zlínského kraje – verifikace výsledků 

predikčního modelu na regionální úrovní 

- Roční aktualizace Regionálního profilu Zlínského kraje  

- Prezentace webové aplikace KOMPAS a představování výsledků predikčního modelu na 

regionální úrovní u institucí Zlínského kraje 

 

15 ROK 2020 

Hlavní úkoly Krajské hospodářské komory Zlínského kraje jsou navrženy s ohledem na aktuální úkoly 

vytyčené ve strategii HK ČR, priority KHK ZK s ohledem na regionální podmínky působení, potřeby 

a očekávání členů.  

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje si pro rok 2020 vytyčuje být dominantní podnikatelskou 

samosprávou, která bude účinně prosazovat a hájit zájmy podnikatelů ve Zlínském kraji, v součinnosti 

s ostatními podnikatelskými organizacemi.  

Pro rok 2020 jsou určeny hlavní priority 

• zaměstnanost pro Zlínský kraj a podpora odborného vzdělávání 

• rozvoj podnikatelského prostředí 

• proexportní podpora 

• mediace mezi firmami a institucemi 

• profesionální úřad 

• mediace a propagace KHK ZK 

Zaměstnanost pro Zlínský kraj a podpora odborného vzdělávání 

Zaměříme se na: 

a) zjištění skutečných potřeb podnikatelských subjektů – velkých a malých firem i živnostníků. 

b) práci s kariérními poradci a dalšími subjekty na základě relevantních dat  

c) propagaci technických oborů, pořádání Dnů řemesel a technických jarmarků 

 

Rozvoj podnikatelského prostředí 

Zaměříme se na: 

a) setkání členů odborných Sekcí KHK  ZK 

b) zastoupení KHK ZK v sekcích HK ČR prostřednictvím našich členů 

c) připomínkování zákonů a legislativy 

d) připomínkování strategických dokumentů kraje 
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Proexportní podpora 

Zaměříme se na: 

a) poskytování služeb v rámci KCVT – analýza trhu v zahraničí, vyhledávání a prověřování 

obchodních partnerů, logistické služby, zajištění překladů a certifikátů při vývozu do Ruska a 

zemí Celní Unie, zajištění víza do Ruska a Běloruska  

b) pořádání proexportních akcí 

c) administraci vládního programu Režim Ukrajina 

d) vydávání potvrzení v rámci Režimu ostatní státy (Mongolsko, Filipíny, Srbsko) 

e) podnikatelské mise do zahraničí 

Mediace mezi firmami a institucemi 

Zaměříme se na: 

a) upevnění pozice mezi krajskými institucemi – Krajský úřad, města, kde má komora střediska, 

univerzita 

b) jednání v komisích a výborech Zlínského kraje a dalších organizací 

c) podpora networkingu firem  

d) spolupráce s partnery na publicitě 

Profesionální úřad KHK ZK 

Zaměříme se na: 

a) péči o členy a kvalitní služby 

b) rozšíření členské základny, kontinuální práci s firmami, kvalitní služby pro členy 

c) udržitelnou činnost Komory po stránce finanční, personální a procesní 

d) vzdělávání zaměstnanců, rozvoj lidí, odměny pro pracovníky 

e) pracovní prostředí 
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PŘÍLOHY 

15.1 PŘÍLOHA P1: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KHK ZK V ROCE 2019 
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15.2 PŘÍLOHA P2: PROJEKTY V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE KHK ZK V ROCE 2019 
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15.3 PŘÍLOHA P3: FUNKCIONÁLNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KHK ZK V ROCE 2019 DLE STATUSU KHK ZK 
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PŘÍLOHA P4: KALENDÁŘ AKTIVIT V ROCE 2019 

Realizované aktivity  

25.1. 
zasedání Rady OS Zlín Zlín 

29.1. Celní řízení - změny pro rok 2019 Zlín 

4.2. Inspirace středoškolákům Kroměříž 

8.2. Inspirace středoškolákům Vsetín 

12.2. Aktuální otázky pracovního práva Zlín 

13.2. zasedání Rady OS Uherské Hradiště Uherské Hradiště 

14.2. Inspirace středoškolákům Uherské Hradiště 

19.2. Inspirace středoškolákům Zlín/Otrokovice 

20.2. 

Seminář „Švédsko a Finsko – obchodní příležitosti pro 

české firmy“  Zlín 

27.2. Pravidla původu zboží Zlín 

24.-27.2. Incomingová mise z Jaroslavské oblasti (zemědělství) Zlín 

4.3. zasedání představenstva KHK ZK Zlín 

6.3. T PROFI Otrokovice 

12.3. Zahraniční obchod se Slovenskem UH  

14.3. Jak přežít mezigenerační obměnu Uherské Hradiště 

21.3. Jak ochránit svou firmu před kyberútoky Uherské Hradiště 

26.3. 

Zákon o zpracování osobních údajů aneb adaptace GDPR 

do právního řádu ČR Zlín 

3.4. Investorsko inženýrská činnost a realizace staveb  Zlín 

9.4. Komunikace jako klíč k úspěchu Zlín  

14.4. Dámský velikonoční jarmark Kunovice 

15.4. Girls day Zlín 

17.-19.4. Prezentace regionálních firem v Almaty Kazachstán 

24.4. Dodací doložky INCOTERMS Zlín 

2.5. zasedání Rady OS Uherské Hradiště Uherské Hradiště 

13.5. Zaměstnávání cizinců a specifika vysílán Čechů do zahr. Zlín 

13.5. zasedání představenstva KHK ZK Zlín 

17.5. zasedání Rady OS Zlín Zlín 

20.-24.5. Podnikatelská mise do Jaroslavské a Vologodské oblasti Rusko 
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22.5. Konference Duální vzdělávání Zlín 

6.6. Shromáždění členů OS Zlín Otrokovice 

5.-7.6. Dny řemesel Zlín/Otrokovice 

11.6. Jaké jsou aktuální novinky v online světě a jak vyladit…. Zlín 

12.6. 

Jak správně vést lidi a jak s tím souvisí vztahy na 

pracoviš. Valašské Meziříčí 

září Seminář Chorvatsko a Srbsko Zlín 

4.9. zasedání Rady OS Uherské Hradiště Uherské Hradiště 

9.9. zasedání představenstva KHK ZK Zlín 

10.9. Uzavírání obchodních smluv v souvislosti s GDPR Zlín 

18.9. Připraveni na možnou kontrolu souladu s GDPR Uherské Hradiště 

24.9. INTRASTAT Zlín 

9.10. SJM aneb co to pro mě v businessu znamená Uherské Hradiště 

9.10. Technický jarmark Rožnov p.Radhoštěm 

16.10. Technický jarmark Valašské Meziříčí 

18.10. Jak na Google Analytics a výkonností marketing Uherské Hradiště 

23.10. Technický jarmark Vsetín 

23.10. zasedání Rady OS Uherské Hradiště Uherské Hradiště 

23.10. Shromáždění členů OS Uherské Hradiště Uherské Hradiště 

29.10. Technické zhodnocení investičního majetku Zlín 

30.10. Seminář k zaměstnávání cizinců Zlín 

31.10.-1.11. Veletrh práce a vzdělávání Zlín 
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Plánované akce 

12.11.-13.11. Veletrh práce a vzdělávání Kroměříž 

5.11. Zákoník práce v roce 2020 ve znění novelizací  Zlín 

7.11. Technický jarmark Uherské Hradiště 

12.11. Velká novela zákona o obchodních korporacích Zlín 

15.11. Technický jarmark Uherský Brod 

19.11. Obrana proti atakům daňové exekuce (daně) Valašské Meziříčí 

21.11. Efektivní vymáhání pohledávek (Ligitace) Uherské Hradiště 

25.11. 
zasedání představenstva KHK ZK, Shromáždění 
delegátů Zlín 

27.11. Seminář Latinská Amerika -Mexiko a Kolumbie Zlín 

10.12. 
Kdo je připraven, není překvapen-jak připravit firmu 
na nečekané životní a pracovní události Zlín 

11.12. Obrana proti atakům daňové exekuce (daně) Valašské Meziříčí 

 


