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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení členové, dámy a pánové,
v minulé Zprávě o činnosti představenstva jsem se zaměřil na to, z čeho vychází naše práce a
co je obsahem našich cílů – platforma pro setkávání firem a živnostníků, spojnice mezi školami
a firmami, profesionální úřad. KHK ZK je i nadále respektovanou organizací a drží si své pevné
místo mezi organizacemi ve Zlínském kraji. V letošním roce prohloubila svou spolupráci
s městy Zlín a Rožnov pod Radhoštěm, kdy se stala jedním z partnerů pro zpracování strategie
rozvoje těchto měst.
Ohlédnu-li se za letošní činností KHK ZK, je výrazně poznamenána, tak jako všichni a všechno,
koronavirovým obdobím. Na to, jak jsme si se situací poradili, bych se rád zaměřil v této Zprávě
o činnosti představenstva.
Listopad a prosinec 2019 byly obdobím dobíhajících akcí na podporu technického vzdělávání,
vzdělávání zaměstnanců členských firem, seminářů a přípravy závěrečného účtu hospodaření.
Proběhl audit, který konstatoval, že účetnictví je řádně vedeno v souladu s účetními předpisy
a podává věrný a poctivý obraz o hospodaření společnosti. Celkové hospodaření za rok 2019
skončilo s kladným hospodářským výsledkem.
První dvě čtvrtletí roku 2020 byly pro nás a firmy novou zkušeností. Na takovou situaci byl
málokdo připraven. O to víc si cením úlohy, kterou zde Komora na celorepublikové i krajské
úrovni sehrála. Hlásíme-li se k tomu, že jsme komunikační platformou mezi firmami, v tomto
období se to ukázalo se vším všudy, že tomu tak opravdu je. Byli jsme s Vámi v denním
kontaktu. Pro lepší přehlednost v informacích jsme dali novou podobu našemu týdennímu
newsletteru, který dostáváte. Aktivně jsme využívali web a Facebook pro předávání informací.
Zřídili jsme telefonickou právní poradnu, pomáhali jsme řešit individuální potřeby firem,
zodpověděli jsme stovky dotazů. Už v prvním březnovém týdnu vznikla hodinová on-line
setkání firem v týdenním intervalu. Zde si firmy předávaly informace, vyměňovaly si své
zkušenosti, inspirovaly se, jak zvládnout danou situaci. Tato on-line setkání pokračují dále
v měsíčním intervalu, vždy na předem dané téma. Konkrétní zkušenosti firem z těchto setkání
jsme zobecnili a zpracovali do materiálu „Desatero pro podnikatele, jak zvládnout nečekanou
situaci“, která je ke stažení na webových stránkách KHK ZK. Stejně tak jsme on-line formou
uspořádali několik setkání personalistů nad tématy - jak komunikovat s lidmi v této době, jak
organizovat postupná uvolňování vládních nařízení apod. I tento způsob komunikace přerostl
v pravidelná setkání. Zajímali jsme se o Vás, o Vaše potřeby a názory, na základě nichž HK ČR
vytvářela tlak na vládní pomoc.
Byla to celá řada aktivit, která se setkávala s kladným ohlasem nejen našich členských firem.
Za informační a konkrétní pomoc firmám v regionu dostala KHK ZK slovní ocenění od
prezidenta HK ČR, Vladimíra Dlouhého.
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Jako profesionální úřad přijala KHK ZK v době vládních nařízení taková opatření, abychom Vám
zajistili na všech střediscích standardně poskytované služby na úseku certifikátů o původu
zboží, Czech Pointu a výběru mýtného. Ne všechny Komory v ČR takto reagovaly. Rád zmíním
poděkování našim pracovnicím – Ivetě Táborské, Jitce Binarové, Lence Maňáskové a Ladislavě
Malované za vstřícnost a ochotu v této nestandardní době. Poděkování přišlo e-mailem od
firem Moravia Cans a. s., Aircraft Industries, a.s., Oldřich Mališka.
Ukázali jsme, že umíme být i spojnicí mezi školami a firmami. Obrátili se na nás, nezávisle na
sobě, celkem 4 studenti třetích ročníků obchodní školy ze Zlína a maturitního oboru střední
odborné školy ze Vsetína, kteří měli dohodnuté povinné čtrnáctidenní praxe ve firmách či
úřadech. Díky doznívající situaci vyvolané koronavirem nemohli z různých důvodů nastoupit
na dohodnutou praxi. Podařilo se nám zajistit pro ně náhradní praxi i se zapojením KHK ZK.
Plán aktivit na první pololetí 2020 byl poměrně obsáhlý. To, co nám příroda připravila, zastavilo
všechny, nejen nás. Některé akce jsme museli pro letošní rok zrušit, jako například plánovanou
misi do Gruzie. Většina akcí však byla pouze odložena na pozdější termín.
Od června běží KHK ZK na plné obrátky. Mohu jen konstatovat, že žádný z projektů komory
není ohrožen tím, že by nestihl naplnit podmínky projektu. Naopak roste zájem o zapojení do
projektu Vzdělávání zaměstnanců členů KHK ZK. Projekt Zvýšení uplatnitelnosti mladých na
trhu práce, zaměřený na čerstvé absolventy, je již vyčerpán. V rámci projektu Narovinu ve
Zlínském kraji zajišťujeme stáže pro dívky, studující technické obory. Znovu se rozbíhá program
Kvalifikovaný zaměstnanec týkající se zrychleného režimu vyřízení pracovního pobytu pro
zahraniční pracovníky. Firmy mají stále zájem a Kontaktní centrum pro východní trhy, které
projekt administruje, denně registruje nové uchazeče. V tuto chvíli nemůžeme vyjet na
zahraniční mise, o to více máme seminářů věnovaných podpoře exportu.
Udrželi jsme komoru v chodu a díky tomu nemáme ani ohroženo její financování.
Drží se i členská základna. V tuto chvíli nám oznámily pouze dvě firmy ukončení své činnosti.
Vážíme si toho, že i v tak náročné době jsme rozšiřovali členskou základnu. Jejich slova,
zdůvodňující vstup do komory byla pro nás radostí a odměnou. „Členství v komoře nám dává
smysl. Vidíme, kolik užitečného a využitelného dostaneme za tak málo peněz, jakým je roční
členský příspěvek. Komora je pro nás příležitost.“
KHK ZK je organizační složkou Hospodářské komory ČR, která svůj vliv na utváření podmínek
podnikatelského prostředí uplatňuje především připomínkováním návrhů zákonů.
Uplatňování tohoto vlivu vůči vládě a to, že HK ČR stojí za podnikateli, nešlo v době koronaviru
přehlédnout.
V červenci 2020 proběhly volby do vedení HK ČR. Post prezidenta obhájil Vladimír Dlouhý.
Viceprezidenty se stali - Roman Pommer, Michal Štefl, Radek Jakubský, Zdeněk Zajíček, Tomáš
Prouza. Do představenstva HK ČR byl za KHK ZK zvolen Robert Zatloukal - předseda KHK ZK
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a ředitel firmy Promens a.s. Do smírčího výboru byl zvolen Igor Gerek - generální ředitel firmy
MESIT asd, s.r.o.
Jsem rád, že i v letošní Zprávě o činnosti představenstva KHK ZK, za období 1. 11. 2019 – 1. 9.
2020 mám pro Vás, jako členy komorové rodiny, dobré zprávy. Za to bych chtěl poděkovat
svým kolegům v představenstvu KHK ZK. Poděkování patří také pracovnicím na střediscích Zlín,
Uherské Hradiště a Vsetín v čele s ředitelkou Ivetou Táborskou.
Podstatní jste ovšem Vy, naše členské firmy. Děkujeme všem, kteří vytváří toto partnerství.
Aktivity KHK ZK stále sledují jeden cíl – být partnerem pro rozvoj podnikání. Vážíme si toho, že
i nadále tvoříme naši současnost a budoucnost společně.
Přeji Vám hodně zdaru a úspěchu nejen v podnikání.

Robert Zatloukal
předseda představenstva
Krajské hospodářské komory Zlínského kraje

Iveta Táborská
ředitelka
Krajské hospodářské komory Zlínského kraje
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Zpráva o činnosti představenstva od 1. 11. 2019 – 1. 9. 2020 byla schválena na
10. shromáždění delegátů dne 30. 11. 2020.
Z tohoto důvodu zahrnuje Zpráva o činnosti představenstva i část roku 2019.

V období listopad a prosinec 2019 proběhly na střediscích tyto stěžejní akce
Středisko Zlín:
Semináře:

5. 11. Zákoník práce v roce 2020 ve znění novelizací
12. 11. Velká novela zákona o obchodních korporacích
10. 12. Jak připravit firmu na nečekané životní a pracovní události

Středisko Uherské Hradiště:
Akce:

7. 11. Uherské Hradiště Technický jarmark
15. 11. Uherský Brod Technický jarmark

Členská základna:
K 31. 12. 2019 měla KHK ZK celkem 303 členů
PO 210
FO 93

Výsledek hospodaření roku 2019:
Výsledek hospodaření je ziskový ve výši 1 838 tis. 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, sdružujícím 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 1. 9. 2020 celkem 296 právnických a fyzických podnikatelských subjektů.
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3.1 Témata
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Organizační struktura KHK ZK
PŘÍLOHA P1: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KHK ZK V ROCE 2020

4 VÝKONNÉ ORGÁNY KHK ZK
Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory
Jedná se o nejvyšší orgán Krajské hospodářské komory. Shromáždění delegátů tvoří delegáti zvolení
orgány okresního střediska.

Představenstvo Krajské hospodářské komory
Představenstvo Krajské hospodářské komory je statutární orgán Krajské hospodářské 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 hospodářské komory
Dozorčí rada Krajské hospodářské komory je kontrolním orgánem Krajské hospodářské 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.
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 2020.
Představenstvo zasedalo v roce 2020 celkem 3krát s následujícím programem.

Jednání č. 1: dne 23. 3. 2020 – zrušeno z důsledku koronaviru
Jednání č. 1: dne 11. 5. 2020 – formou videokonference
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatelů
Účetní závěrka k 31. 12 2019 a Zpráva o průběhu auditu
Přijetí nových členů
Nominace na Merkurovy medaile
Kontrola úkolů
Zpráva o činnosti a hospodaření
Různé

Jednání č. 2: dne 21. 9. 2020
Program jednání:
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, volba ověřovatelů
Příprava Shromáždění delegátů
Přijetí nových členů
Schválení zápisu ze zasedání per rollam ze dne 28. 8. 2020
Sekce
Kontrola úkolů
Zpráva o činnosti a hospodaření
Různé

Jednání č. 3: se uskuteční dne 30. 11. 2020
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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 Teritoriálního paktu zaměstnanosti Zlínského kraje (TPZ) a hodnocení
pětiletého období činnost TPZ. Připomínkování návrhu priorit pro nové pětileté období TPZ.
Doporučila a prosazovala kompatibilitu aktivit TPZ (tam, kde to charakter umožňuje) s Akčním
plánem RIS3.
Zapojení členů do připomínkování návrhů zákonů.

V letošním roce zasedala sekce korespondenčně, a to 6x.

Sekce dopravní
Předseda sekce: Radislav Kusák
Počet členů: 8
Zpravodaj: nebyl jmenován
Sekce projednávala:
• Plán zimní údržby Zlínského kraje.
Předseda sekce je stálým hostem ve Výboru pro dopravu v ZK a členem Komise rady ZK pro dopravní
obslužnost.

Sekce obchod, služby a cestovní ruch
Předseda sekce: Marek Chrástek
Počet členů: 12
Zpravodaj: nebyl jmenován
Sekce projednávala:
V prvním pololetí roku 2020 byla velká zkouška pro všechny. Obzvláště pak pro obchod a služby. Z
rychlostního stupně šest dobře promazané převodovky byl zařazen první stupeň a někde to sklouzlo i
do neutrálu. A právě taková situace nás nutí zpozornět, začít více přemýšlet a mít se na pozoru. Pro
podnikání je to dobrá zpráva, i když ve špatných časech. Nejhorší je žít si v poklidu s mnoha četnými
možnostmi různých pobídek, dotací v dobrých časech a bůh ví čeho socialistického počínání. Tato vážná
krize nám připomněla, že podnikání má nejvyšší přidanou hodnotu pro společnost, protože právě
kreativita a podnikání umožňuje rozvoj měst a obcí a společnosti všeobecně. Proto podpora v tak
výjimečné situaci je na místě, ale příště prosím važme a dělejme rezervy na neočekávané nástrahy.
Všem přeji nadhled a mnoho zdaru ve vašem podnikání.
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7 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
KHK ZK měla k 1. 9. 2020 celkem 16 pracovníků v zaměstnaneckém poměru, z toho jsou 4 pracovnice
na mateřské (rodičovské) dovolené.

7.1 Úřad KHK ZK
Iveta Táborská, ředitelka KHK ZK
Bohdana Lavrovičová, ředitelka Kontaktního centra pro východní trhy
Olga Šišková, specialista trhu práce, projekt Narovinu ve Zlínském kraji
Radka Štalmachová, koordinátorka cílových skupin, projekt Narovinu ve Zlínském kraji
Petra Volaříková, projektový manažer, projekt Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské hospodářské
komory Zlínského kraje I, II
Lucie Vlčková, projektový asistent
Pavla Stachová, koordinátor odborných aktivit, IKAP (do 31. 8. 2020)
Alena Dvorská, odborný pracovník, IKAP (do 31. 8. 2020)
Gabriela Pavlasová, specialista zaměstnanosti (mateřská dovolená od 17. 7. 2020)
Renata Mikšaníková, projektový pracovník, (rodičovská dovolená, ukončení PP 31. 8. 2020)
Renáta Stříbná, projektový manažer (mateřská dovolená, ukončení PP 31. 8. 2020)

7.2 Okresní středisko Uherské Hradiště
Ladislava Malovaná, ředitelka, certifikační služby, Czech Point

7.3 Okresní středisko Vsetín
Iveta Táborská, ředitelka
Alena Dvorská, certifikační služby, organizační a projektový pracovník

7.4 Okresní středisko Zlín
Jitka Binarová, pověřena řízením, certifikační služby, organizační pracovník, zástup MYTO CZ
Lenka Maňásková, služby MYTO CZ, Czech Point
Romana Kozubíková, certifikační služby, projektová manažerka (rodičovská dovolená)

7.5 Outsourcing služeb
Hana Stehlíková, účetnictví
Tomáš Karhan, IT
Hexxa, PR
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8 ČINNOST KHK ZK 2020
Činnost KHK ZK vychází z naší vize. Do ročních plánů rozpracováváme kromě standardních služeb,
pravidelné i jednorázové akce, vzdělávací semináře, spolupráci s organizacemi. Také díky projektové
činnosti se počet úspěšných akcí rozrůstá. Podrobný kalendář akcí a aktivit v roce 2020 je k dispozici
v příloze PŘÍLOHA P4: KALENDÁŘ AKTIVIT V ROCE 2020.

8.1 Činnost Úřadu KHK ZK
Úřad KHK ZK zabezpečuje, řídí a koordinuje činnost okresních středisek prostřednictvím ředitele Úřadu
KHK ZK (Bc. Iveta Táborská). Zajišťuje komunikaci s partnery, samosprávou, státní správou a členskými
firmami. Realizuje projektovou činnost.

8.2 Činnost Okresního střediska Uherské Hradiště
Okresní středisko Uherské Hradiště se nachází v těsné blízkosti centra města, v areálu bývalých kasáren
v Uherském Hradišti. Středisko poskytuje informační, konzultační a poradenské služby, organizuje
vzdělávací akce, aktivity na podporu technického vzdělání a provádí výkon celně-certifikačních agend
a agendy Czech POINT.
V rámci celně-certifikačních agend byly v tomto roce dosud provedeny tyto úkony:
•

Vystavení Karnetů ATA – počet: 1, výnos 4 tis. Kč (50 % z výnosu je odváděno HKČR)

•

Vystavení Certifikátů o původu zboží – počet: 352, výnos: 178 tis. Kč (50 % z výnosu je odváděno
HKČR)

Pokles výnosů v oblasti ATA karnetů je způsobený vládními opatřeními a situací na celosvětových trzích
v důsledku koronavirové pandemie v 1. pololetí tohoto roku. Právě prezentace společností a servisní
zásahy v zahraničí, jsou nejčastějším důvodem pro podávání žádostí o vystavení karnetů ATA.
V rámci agendy Czech POINT byly v tomto roce dosud provedeny tyto úkony:
•

Vidimace, legalizace – počet: 180, výnos: 5 400,00 Kč

•

Vydání výpisů z registrů veřejné správy – počet: 41, výnos: 4 350,00 Kč
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Celkové výnosy zachycuje níže uvedený graf:

Již výsledky ke konci prvního pololetí tohoto roku naznačovaly mírný nárůst tržeb v oblasti agendy Czech
POINT, kdy byly vykázány tržby k 30. 6. ve výši 6 700 oproti částce 5 680 Kč ke stejnému dni předchozího
roku a lze předpokládat, že konečné tržby ke konci roku budou oproti loňsku vyšší.
V rámci činnosti střediska byl uspořádán seminář na téma - ,,Pravidla původu zboží“, pořádaný na
základě konkrétního požadavku jedné z uherskohradišťských firem. Tradičně pořádaný Dámský
velikonoční jarmark byl bohužel krátce před konáním zrušen z důvodu aktuální epidemiologické
situace.
Okresní středisko Uherské Hradiště je aktivně zapojeno v Poradním sboru a v Dohodě o spolupráci
uzavřené s kontaktním pracovištěm úřadu práce Uherské Hradiště. Podílí se tak na přípravách a
průběhu akcí zaměřených na sektor školství a přispívá tím k posílení spolupráce a respektování potřeb
pracovního trhu a místních firem školami a institucemi odborného vzdělávání. Pracovnice střediska je
také výkonným pracovníkem marketingové skupiny regionu Slovácko, která se zabývá propagací a
podporou cestovního ruchu celého Slovácka.
V Okresním středisku Uherské Hradiště je v současné době registrováno 92 členů.

8.3 Činnost Okresního střediska Vsetín
Okresní středisko Vsetín se nachází v přilehlé budově u vstupní recepce firmy DEZA a.s. na Masarykově
ulici čp. 753 ve Valašském Meziříčí. Středisko poskytuje informační, konzultační a poradenské služby,
organizuje vzdělávací akce, aktivity na podporu technického vzdělání a provádí výkon celněcertifikačních agend.
V rámci celně-certifikačních agend byly provedeny v tomto roce dosud tyto úkony:
•

Vystavení Karnetů ATA – počet:1, výnos: 5 tis (50 % z výnosu je odváděno HKČR)

•

Vystavení Certifikátů o původu zboží – počet: 401, výnos: 173 tis. Kč (50 % z výnosu je odváděno
HKČR)
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Středisko Vsetín zaznamenalo v roce 2019 nárůst 86% v oblasti vystavování Certifikátů o původu zboží
oproti roku 2018.
V rámci činnosti střediska byly uspořádány 2 semináře.
7. 1. 2020 se uskutečnil seminář ,,INCOTERMS 2020“, kterého se zúčastnilo 30 zaměstnanců firmy
DEZA a.s. a 30. 1. 2020 se konal seminář „Kolektivní vyjednávání a odborové organizace“. Podnět na
konání semináře s tímto tématem byl podán na diskusi Shromáždění delegátů střediska Vsetín, které
se konalo v listopadu 2019. Semináře se účastnilo 10 firem střediska Vsetín.
Okresní středisko Vsetín je aktivně zapojeno v Poradním sboru úřadu práce Vsetín a je partnerem
projektu Mikroregionu Valašsko – Místní akční plány rozvoje vzdělávání Vsetínsko II – pracovní
skupina Kariérní poradenství. Podílí se tak na přípravách a průběhu akcí zaměřených na žáky, rodiče,
ale především na zvýšení odbornosti kariérních poradců ZŠ. Propojuje místní firmy s místními ZŠ a
regionálními institucemi odborného vzdělávání. Samotné aktivity doplňují činnost KHK ZK v rámci
projektu IKAP.
V Okresním středisku Vsetín je v současné době registrováno 59 členů.

8.4 Činnost Okresního střediska Zlín
Okresní středisko Zlín se v nachází v bývalém areálu Svit ve Zlíně. Středisko poskytuje informační,
konzultační a poradenské služby, organizuje vzdělávací akce, aktivity na podporu technického vzdělání,
provádí výkon celně-certifikačních agend, agendy Czech POINT a MÝTO CZ.
V rámci celně-certifikačních agend byly provedeny tyto úkony:
•

Vystavení Karnetů ATA – počet: 1, výnos. 4 tis. Kč (50 % z výnosu je odváděno HKČR)

•

Vystavení Certifikátů o původu zboží – počet: 2 357, výnos: 1 140 tis. Kč (50 % z výnosu je
odváděno HKČR)
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Středisko Zlín má standartně ze všech středisek KHK ZK nejvyšší počet ověřených certifikátů. V rámci
HK ČR se v roce 2019 umístilo v počtu vystavených certifikátů na 8. místě (oproti roku 2018 je to
zlepšení o jedno místo).
V rámci agendy Czech POINT byly v letošním roce provedeny tyto úkony:
•

Vidimace, legalizace - počet: 128, výnos: 5 760 Kč

•

Vydání výpisů z registrů veřejné správy – počet: 163, výnos: 8 320 Kč

Celkové výnosy zachycuje níže uvedený graf:

Kontaktní místo pro Mýto CZ poskytuje tyto zákaznické služby: podává informace o systému
elektronického mýtného, umožňuje zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného v režimu
placení předem, následného placení nebo režimu osvobozeném od úhrady mýtného, umožňuje
uzavření, změny a ukončení dohody o podmínkách následného placení včetně přijímání bankovních
záruk, umožňuje výdej a vrácení elektronického zařízení (palubní jednotky) a další služby dle smlouvy.
Za uvedené služby je poskytována KHK ZK smluvní měsíční paušální odměna ve výši 55 000Kč.
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Od 1. 12. 2019 byl pro výběr mýtného spuštěn nový satelitní systém SEM.
Mýtný systém provozovaný společností KAPSCH byl ukončen k 30. 11. 2019. Od 1. 12. 2019 je
provozovatelem nového mýtného systému společnost CzechToll. Ke snadnému zvládnutí přechodu
z jednoho systému na druhý započala 22. 9. 2019 celorepublikově předregistrace vozidel do nového
systému společnosti CzechToll. V tomto přechodném období byla provozována kontaktní místa obou
společností souběžně. Po tuto dobu bylo zřízeno další pracoviště, došlo k personálnímu posílení a
prodloužení úředních hodin od 7:30 do 19:00 hodin. Přechod na nového poskytovatele mýtného
systému na našem kontaktním místě proběhl zcela bez problémů k plné spokojenosti klientů.
Přeregistrováno bylo 470 tisíc vozidel.
V rámci činnosti střediska OS Zlín bylo uspořádáno 7 seminářů - Celní řízení, změny pro rok 2020, Kupní
smlouva v mezinárodním obchodním styku, Dodací doložky Incoterms 2020, Moderní obchodní
etiketa, Pravidla původu zboží, Generační převod a Pozemní komunikace. Byly zrealizovány nejen
semináře, které se pro velký zájem opakují každoročně, ale byly zajištěny i semináře nové, zajímavé,
odrážející potřeby členů.
V Okresním středisku Zlín je v současné době registrováno 145 členů.

9 PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2020
9.1 Projekty ekonomické migrace – Program kvalifikovaný zaměstnanec
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. 2020 - 31. 8. 2020 celkem 92 žádostí o zařazení 337 ukrajinských pracovníků
v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina). Výnos pro KHK ZK za toto období
činí 110 tis. Kč. Firmy mají zájem především o profese – svářeči, obsluha strojů a zařízení, zedníci, řidiči,
pracovníci v oblasti kovovýroby, provozní zámečníci a elektrikáři, brusiči nástrojů a kovů, stavební
montéři.
Program kvalifikovaný zaměstnanec zahrnuje kromě zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny také státy:
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 ze zahraničních trhů. V období leden-srpen
2020 obdrželo KCVT více než 40 dotazů zaměřených na:
•
•
•
•

Certifikaci výrobků pro trh Celní unie
Dovoz a vývoz zboží, celní formality
Vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí
Založení pobočky v zahraničí

Placené služby realizované v daném období
•
•

Vyřízení certifikátů pro trh Celní unie (3x)
Zpracování žádostí zaměstnavatelů o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec (100x)
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Akce a aktivity uskutečněné v daném období
•

Kulatý stůl s velvyslancem Arménie za účasti firem (16. 6. 2020)

•

Seminář ,,Obchodní spolupráce na východních trzích“ – Rusko, SNS a Čína (18. 6. 2020)

Plánované akce do konce roku 2020:
•

Seminář k zaměstnávání zahraničních pracovníků (3. 9. 2020)

•

Seminář „Obchodní příležitosti ve Vietnamu“ (23. 9. 2020)

•

Podnikatelské fórum v Žilině, B2B se slovenskými firmami (19. 10. 2020)

•

Workshop Soft skills v rámci proexportní politiky pro firmy

Plánované akce v roce 2021:
•

Podnikatelská mise do Gruzie (duben/květen)

•

Exportní semináře zaměřené na Blízký a Dálný Východ – ve spolupráci s MZV ČR (březen, září)

•

Seminář k zaměstnávání zahraničních pracovníků

•

Zpracování žádostí o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec (průběžně)

9.2 Projekt Krajský exportní specialista
KHK ZK se v roce 2018 zapojila do projektu Krajský exportní specialista, mezi jehož hlavní činnosti patří:
•

„Point of First Contact“ pro podnikatele a firmy

•

Orientace v systému podpory exportu

•

Exportní poradenství, komunikace se zastupitelskými úřady v zahraničí

•

Pomoc při sestavení a realizaci ročního exportního plánu

9.3 Projekt Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje
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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

Realizace projektu, dotovaná z Operačního programu Zaměstnanost, byla ukončena v září 2019. Do
konce roku 2019 byl provoz částečně pokrytý dotací Zlínského kraje. Od ledna 2020 je provoz
publikačního portálu zajišťován KHK ZK bez dotací. Vzhledem k velké finanční náročnosti se proto
v roce 2020 nekonala dotazníková šetření, aktualizace ostatních datovým monitorům byla zajištěna.
Činnosti v roce 2020:
•
•

•

Provoz publikačního portálu Svět práce v moderních souvislostech na www.monitorzk.cz
Aktualizace datových monitorů
o Přechod žáků na trh práce a do dalšího studia
o Žáci středních a vyšších odborných škol
o Studenti vysokých škol ze Zlínského kraje
o 30 klíčových profesí Zlínského kraje
o Rekvalifikace
o Infrastruktura odborného vzdělávání a uznávání kvalifikací
Popularizace výstupů – publikování odborných článků souvisejících s aktualizovanými daty

Plán činnosti na rok 2021:
•
•

Hledání zdrojů pro financování provozu portálu
Aktualizace datových monitorů

9.4 Projekt Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Zlínského
kraje
Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace zaměstnanců členů KHK ZK. 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. 10. 2020. Realizace projektu byla o 2 měsíce prodloužena
na základě žádosti o změnu.
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Činnosti v roce 2020:
•

•
•
•

Realizace kurzů ve spolupráci s dodavateli vzdělávání v oblasti obecného IT, měkkých
a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání a technického a jiného odborného
vzdělávání pro celkem 32 členských firem:
➢ Měkké a manažerské dovednosti – 7 kurzů (v rámci kurzů Manažerské dovednosti pro
předáky a Pracovní diagnostika a vzdělávacího modulu Obchodní zástupce II)
➢ Jazykové kurzy – 22 kurzů anglického, německého a ruského jazyka
➢ Obecné IT – MS Office – účast 9 osob v kurzu zaměřeného na MS Office
➢ Technické a jiné odborné vzdělávání – účast 36 osob v kurzech zaměřených na oblast
svařování, základy aplikace Solidworks a pyrotechnika a účast cca 20 osob v kurzech
na zbrojní průkazy
Zpracování zprávy o realizaci č. 5 včetně žádosti o platbu a závěrečné zprávy o realizaci č. 6
včetně žádosti o platbu
Průběžné kontaktování dalších členských firem s nabídkou zapojení se do projektu v oblasti
technického vzdělávání s cílem dočerpat finanční prostředky v rámci výše přidělené dotace
Ukončení projektu, 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 KHK ZK. 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 2020:
•

•

Realizace výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů v rámci 4 dílčích částí: část 1:
Obecné IT – MS Office, část 2: Měkké a manažerské dovednosti, část 5: Účetní, ekonomické a
právní kurzy, část 6: Jazykové kurzy a podepsání smluv s vítěznými dodavateli vzdělávání
Nastavení harmonogramu modulů, resp. kurzů s dodavateli vzdělávání a realizace kurzů ve
všech oblastech vzdělávání pro celkem 26 zapojených firem:
➢ Měkké a manažerské dovednosti – realizace cca 65 kurzů (v rámci vzdělávacích
modulů Projektový manažer, Obchodní zástupce, Sociální sítě jako nástroj budování
značky, Koordinátor štíhlé výroby, Manažer, Mistr, HR specializace – Recruiting
a kurzů Mindfulness + zvládání stresu a emocí a Specialista hodnocení a odměňování
zaměstnanců)
➢ Obecné IT – MS Office – realizace cca 20 kurzů v oblasti MS Office – MS Excel, MS
Word, MS Powerpoint, MS Outlook, MS Note
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•
•

➢ Jazykové kurzy – realizace 22 kurzů anglického a ruského jazyka
➢ Účetní, ekonomické a právní kurzy: realizace 3 kurzů v rámci vzdělávacího modulu
Controllingová akademie
➢ Technické a jiné odborné vzdělávání – účast cca 15 osob v otevřených kurzech (oblast
svařování a obsluhy CNC obráběcích strojů)
Zpracování zprávy o realizaci č. 2 včetně žádosti o platbu za období 01/2020 – 06/2020
Průběžné kontaktování dalších členských firem s nabídkou zapojení se do projektu

Plán činnosti na rok 2021:
•
•
•
•
•

Zpracování zprávy o realizaci č. 3 za období 07/2020 – 12/2020 (leden 2021) a na ni navázanou
žádost o platbu
Zpracování zprávy o realizaci č. 4 za období 01/2021 – 06/2021 (červenec 2021) a na ni
navázanou žádost o platbu
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
Monitorování a zápis indikátorů do systému IS ESF
Průběžné kontaktování dalších členských firem s nabídkou zapojení se do projektu

9.6 Projekt Kontaktné centrá Česko-slovenskej hospodárskej spolupráce
Projekt, financovaný z Operačního programu Interreg V-A SK-CZ, byl zaměřen na výměnu zkušeností,
kontaktů a informací mezi podnikateli v příhraničních regionech. Hlavním partnerem projektu byla
SOPK v Žilině, KHK ZK měla roli hlavního přeshraničního partnera. Třetím partnerem byla KHK
Moravskoslezského kraje. Realizace projektu probíhala od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2020. Do roku 2020
tak náležel pouze poslední měsíc projektu, jehož činnosti se soustředily především na ukončení aktivit
a přípravu závěrečné zprávy a žádosti o platbu. Zpráva byla odevzdána v březnu 2020. V dalších 5
letech po finančním vypořádání projektu poběží jeho udržitelnost. Zodpovědnost za odevzdávání zpráv
v době udržitelnosti projektu leží na slovenském partnerovi, KHK ZK musí podávat dílčí podklady za
svoji činnost.
Činnosti v roce 2020:
•
•
•

Dokončení a předání publikace – katalog firem Zlínského, Moravskoslezského a Žilinského
kraje
Ukončení aktivit, revize naplnění cílů projektu a indikátorů projektu, doplňování dokumentace
Příprava, zpracování a odevzdání závěrečné zprávy a žádosti o platbu

Plán činnosti 2021:
• Příprava podkladů pro partnera SOPK Žilina pro vytvoření následné monitorovací zprávy

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
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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. Girls Day (akce na podporu uplatňování dívek v technických 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 31. 8. 2020. Je financován z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Činnosti v roce 2020:
•

•

•

•
•

Inspirace středoškolákům – únorová akce proběhla ve čtyřech městech (Vsetín, Zlín, Kroměříž,
Uherské Hradiště), jako exkurze žáků 2. a 3. ročníků gymnázií u významných zaměstnavatelů
Zlínského kraje (ZLÍN ROBOTICS, s.r.o., MESIT holding, a.s., Chropyňská strojírna, a.s.). Akce se
zúčastnilo 143 studentů ze 6 Gymnázií.
Na čtvrtek 23. 4. 2020 byla naplánovaná akce Girsl day, na kterou se přihlásily 73 studentky ze
čtyř gymnázií Zlínského kraje, které měly navštívit firmu Continental Barum s.r.o. v
Otrokovicích. Zde se měly seznámit s některými aspekty genderových stereotypů ve vzdělávání
a s projektem Narovinu ve Zlínském kraji, jehož cílem je snížit rozdíly v postavení žen a mužů
na trhu práce ve Zlínském kraji. Studentkám se také mělo představit pět žen, které zastávají ve
firmě Continental Barum s.r.o. významné pracovní pozice a při následných exkurzích mohly
poznat jejich pracovní zázemí. Usnesením vlády ze dne 12. 3. 2020 byl podle zákona č.69 Sb.
vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s
prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky, který
trvá do konce dubna 2020. V souvislosti s tím byl 20. 3. vyhlášen i zákaz shromažďování osob
a byly uzavřeny všechny školy. Z tohoto důvodu byla akce dne 23. 3. 2020 zrušena.
10. 6. 2020 byl uspořádán Kulatý stůl na téma vzdělávání pro Průmysl 4.0. Na akci se sešlo
celkem dvacet pět zástupců středních škol, jejich spolupracujících firem ze Zlínského kraje a
zástupců společnosti TREXIMA, spol. s r.o., Svazu průmyslu a dopravy ČR, kteří zde spolu s KHK
ZK představili projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Mapování budoucích kompetencí
jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“ (zkráceně
Kompetence 4.0.), který má vytvořit nástroje pro mapování v budoucnu vyžadovaných
kompetencí a následně aktualizovat Národní soustavu povolání. Významnou součástí projektu
je také podpora spolupráce firem a škol s důrazem na implementaci vybraných prvků duálního
vzdělávání do konkrétních učebních oborů se zaměřením právě na kompetence pro Průmysl
4.0.
Síťování škol a firem – vytvořena síť s více jak 200 zaměstnavateli Zlínského kraje, kteří jsou
součástí portálu Průvodce kariérou.
Revize aktivit, naplnění stanovených cílů a indikátorů.
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•

Ukončení projektu, finanční vypořádání projektu, kontrola a archivace dokumentace
k aktivitám projektu.

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. Cílů projektu bude dosaženo zejména prostřednictvím realizace
stáží studentek technických a přírodovědných oborů ve firmách (STEM), zpracováním genderové
analýzy trhu práce, zpracováním vzorového firemního manuálu pro zaměstnance odcházející na
mateřskou/rodičovskou dovolenou a prezentací výstupů formou osvěty.
Projekt byl zahájen 1. 10. 2019, potrvá do 31. 3. 2022, partnerem projektu je společnost TREXIMA,
spol. s r.o.
Činnosti v roce 2020:
•
•
•

•

Zpracování analýzy Ženy a muži na trhu práce ve Zlínském kraji
Zpracování manuálu Zaměstnanci – rodiče (jak podpořit zaměstnance s dětmi)
Zpracování podkladů pro realizaci stáží, informačních materiálů, kontaktování firem a
studentek. Do příprav na realizaci prvního kola stáží vstoupila karanténa a opatření vlády proti
šíření pandemie COVID-19, čímž byly přípravy na 3 měsíce (březen - květen) pozastaveny.
Činnosti byly oživeny v červnu 2020. První kolo stáží bylo nakonec realizováno, byť v mírně
zmenšeném rozsahu oproti plánu (část stáží byla přenesena na rok 2021).
Zahájení osvětových aktivit na podporu šíření výstupů projektu

Plán činnosti 2021:
• Osvětová a edukační činnost (realizace prezentací, školení a publikování odborných článků za
účelem zveřejnění zajímavých výstupů analýzy trhu práce a propagace vytvořeného manuálu
Zaměstnanci – rodiče
• Realizace stáží pro studentky technických a přírodovědných oborů (15měsíčních stáží
s proplacením mzdových nákladů a mentoringu)
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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, z.ú.
Pakt plní úlohu koordinátora akcí jednotlivých signatářů a členů Výkonné rady, které naplňují priority
a cíle v oblasti pracovního trhu ve Zlínském kraji. Díky Paktu jsou koordinovány činnosti různých
institucí a projektů regionu do jednoho smysluplného celku, který je dán akčním plánem.
Priority akčního plánu pro rok 2020 byly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Specializace – klíčové obory kraje
Mateřské a základní školy rozvíjející talenty
Střední školy rozvíjející talenty díky propojení s praxí
Vysoké školy tahounem inovací pro praxi
Vzdělávání dospělých
Kvalita života, produktivita a mzdy

KHK ZK má v rámci Paktu úlohu leadera, Institut KHK ZK úlohu nositele aktivit. Na podporu činností
spojených s řízením a organizací Paktu získal Institut KHK ZK dotaci od Zlínského kraje ve výši 199 tis.
Kč. Na priority Paktu navazuje většina projektů, které KHK ZK nebo Institut KHK ZK realizuje, a to včetně
projektů národního charakteru, jako je např. Kompas nebo Kompetence 4.0.
V roce 2020 aktivovala KHK ZK jednání o prodloužení dohody o spolupráci na další období (platnost
původní smlouvy končí v roce 2021).

9.10 Připravované projekty
•

IKAP II - projekt by měl navazovat na stávající akce v IKAP I po dobu dalších tří let. V průběhu
roku 2020 byly upravovány a upřesňovány plány zapojení jednotlivých partnerů včetně KHK ZK
dle pokynů předkladatele žádosti, tj. Zlínského kraje. Došlo k úpravě harmonogramu projektu.
Zahájení projektu se oddálilo z původního srpna 2020 na leden 2021. Projekt potrvá do
listopadu 2023. Oproti IKAP I jsou aktivity KHK ZK finančně více omezené. Podařilo se však
zahrnout všechny významné aktivity KHK ZK na podporu technického vzdělávání - tj. Technické
jarmarky, Veletrhy práce a vzdělávání, Inspirace středoškolákům i Girls day. Dotace je čerpána
z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, který je spravován Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
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10 ÚSPĚŠNÉ AKCE ROKU 2020
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje byla úspěšná v poskytovaných službách, kterým byla
věnována pozornost v kapitole 8. 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 2020 mnoho
úspěšných akcí, kterým je věnována pozornost níže.

10.1 Shromáždění členů Okresních středisek (OS)
SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OS Zlín 1. 6. 2020

VIII. shromáždění členů OS Zlín KHK ZK se díky pozvání ředitele Ing. Bc. Jiřího Charváta uskutečnilo dne
1.6.2020 v prostorách školy. Tradiční program shromáždění tak byl obohacen zajímavými informacemi
o významné zlínské polytechnické škole, která je členem KHK ZK. Ředitel školy představil přítomným
širokou škálu studijních programů i technické zázemí, které škola svým studentům zajistila pro výuku
odborných předmětů.
VIII. shromáždění členů OS Zlín KHK ZK poté pokračovalo standardním programem. Shromáždění vzalo
na
vědomí
zprávu
o
činnosti
a hospodaření, zvolilo delegáty na 10. shromáždění delegátů KHK ZK a nominovalo delegáty na 33.
sněm HK ČR.
Akce svým formátem navazovala na organizaci shromáždění členů v loňském roce,
a i letos se tento způsob setkal s pozitivními reakcemi. Přítomní ocenili možnost poznat blíže člena KHK
ZK a vyjádřili poděkování letošnímu hostiteli i organizátorům akce.

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OS Uh. Hradiště 11. 11. 2020
SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OS Vsetín proběhne 22. 10. 2020
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10.2 Seminář „Obchodní spolupráce na východních trzích“ 18. 6. 2020

Seminář „Obchodní spolupráce na východních trzích“ proběhl ve Zlíně, ve čtvrtek 18. 6. 2020 s účastí
tří desítek firem nejen ze Zlínského kraje. Mezinárodní spolupráce na národní úrovni, zasedání
mezivládních komisí, perspektivní sektory pro české firmy v Rusku, na Ukrajině, v Arménii a Gruzii –
tato a další témata zazněla v prezentaci ředitele Odboru zahraničně ekonomických politik I. MPO ČR,
Martina Pospíšila. Zástupci firem Jan Ježík a Alexander Romanina předali praktické zkušenosti
související s podnikáním v Rusku, se zajišťováním služeb v oblasti certifikace a logistiky nebo zkušenosti
z jednání s ruskými partnery. Jan Hebnar ze společnosti Sinovia Consult informoval o aktuální situaci
v Číně a upozornil na chyby při jednání a obchodování s čínskými partnery.

10.3 Setkání s velvyslancem Arménie 16. 6. 2020

Setkání s velvyslancem Arménie J. E. Ashotem Hovakimianem, který navštívil Zlínský kraj v úterý 16. 6.
2020. Pan velvyslanec informoval mj. o investičních a obchodních příležitostech na arménském trhu, o
akcích a setkáních na národní úrovni zaměřených na česko-arménskou spolupráci. Hovořil o
arménských projektech na podporu start-upů, podnikatelských inkubátorů a nových technologií.
Zástupci regionálních firem představili svoji činnost, některé firmy vyjádřily konkrétní zájem o navázání
obchodních kontaktů. Iveta Táborská, ředitelka KHK ZK, informovala o činnosti komory, aktuálních
projektech a podpoře technického vzdělávání. Bohdana Lavrovičová představila aktivity na východních
trzích, služby kontaktního centra a spolupráci s obchodními komorami v zahraničí.
27

10.4 Kulatý stůl na téma vzdělávání pro průmysl 4.0 10. 6. 2020

Akce byla organizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání pro území
Zlínského kraje. Na akci se sešlo celkem dvacet pět zástupců středních škol, jejich spolupracujících
firem ze Zlínského kraje a zástupců společnosti TREXIMA, spol. s.r.o., Svazu průmyslu a dopravy ČR,
kteří zde spolu s KHK ZK představili projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Mapování budoucích
kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“ (zkráceně
Kompetence 4.0.), který má vytvořit nástroje pro mapování v budoucnu vyžadovaných kompetencí a
následně aktualizovat Národní soustavu povolání. Významnou součástí projektu je také podpora
spolupráce firem a škol s důrazem na implementaci vybraných prvků duálního vzdělávání do
konkrétních učebních oborů se zaměřením právě na kompetence pro průmysl 4.0. Akce byla zakončena
diskuzním fórem k tématům jako Průmysl 4.0 v odborném vzdělávání, zavádění prvků duálního
vzdělávání nebo spolupráce škola-firma a její případné bariéry.

10.5 Inspirace středoškolákům 5. - 19. 2. 2020

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje pořádala v rámci projektu IKAP během února 2020 akci
nazvanou Inspirace středoškolákům.
Akce proběhla ve čtyřech městech a okresech Zlínského kraje: Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Kroměříž.
Studenti 2. - 3. ročníků gymnázií se setkali se zástupci významných regionálních výrobních společností.
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Studentům byla formou prezentace představena činnost navštívené firmy a ve výrobních prostorách
se mohli seznámit s konkrétní činností. Letošní Inspirace středoškolákům byla již druhým ročníkem
exkurzí. Akce je financována z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro
území Zlínského kraje.

29

11 ZASTOUPENÍ KHK ZK V REGIONÁLNÍCH ORGÁNECH,
ORGANIZACÍCH A INSTITUCÍCH
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

reprezentační role komory se konkrétně promítá v zastoupení KHK ZK 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 Zlínského kraje pro dopravní obslužnost a stálý host Výboru
pro dopravu Zlínského kraje
je členem organizace Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu. Tato organizace
sdružuje 22 subjektů, převážně obcí z turistického regionu Slovácka
je členem pracovní skupiny Vstřícné město v rámci tvorby Strategie rozvoje statutárního města
Zlína do roku 2030
je stálým hostem ve Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje

KHK ZK je jedním z iniciátorů a členem:
Regionální sektorové dohody Zlínského kraje v oblasti plastikářské a gumárenské výroby
Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a
obuvnického průmyslu
Dohody o spolupráci v oblasti strojírenství a letectví
Zlínského kreativního klastru
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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 HK ČR 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.
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 Dámský 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
Partnerem ,,EY Podnikatel roku Zlínského kraje 2020
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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. Výrazná byla i letošní
spolupráce s HK ČR. 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. Pragmatická spolupráce je v informační rovině i při řešení konkrétních
problémů a věcí společného zájmu s řadou dalších úřadů, organizací a institucí. Snahou je budovat
systémovou spolupráci. Pomocným nástrojem je Dohoda o spolupráci - Pakt zaměstnanosti. Kromě
zastoupení KHK ZK v orgánech a komisích uvedených v kapitole 11, úzce spolupracuje
s Univerzitou T. Bati. V roce 2019 byla podporovatelkou soutěže „Talent marketinkových
komunikací.“ Spolupracuje s Regionální kanceláří CzechInvestu ve Zlíně, zejména nad tématem
cirkulární ekonomiky. Dále se Sdružením pro rozvoj Zlínského kraje při podpoře odborného vzdělávání,
s Českým statistickým úřadem (Krajskou správou ve Zlíně) při získávání dat, 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.
Co se týká zahraničních partnerství, má KHK ZK dobré vztahy s regionálními pobočkami Slovenské
obchodní a průmyslové komory v česko-slovenském příhraničí, nejtěsněji pak s pobočkou SOPK
v Trenčíně a Žilině, s kterými realizovala nebo realizuje projekty. V rámci projektu KCVT se navázaly
a rozvíjejí vztahy s obchodně-průmyslovými komorami. Dohoda o spolupráci byla podepsána
s Jaroslavskou oblastí, se Samarskou oblastí a Lvovskou oblastí. Memorandum o spolupráci pak s
Vologodskou 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.
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
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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

14.2 Realizované projekty
Všechny projekty jsou financovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

14.2.1 Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce ve Zlínském kraji II (výzva 84):
Projekt navazuje na úspěšnou realizaci projektu Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce ve
Zlínském kraji ve výzvě 55. Cílem projektu je navázat na úspěšně realizovaný projekt a nadále
podporovat cílové skupiny (CS). Aktivity jsou na základě zkušeností a provedené analýzy CS
koncipovány tak, aby jí umožnily orientovat se na trhu práce a v požadavcích firem Zlínského kraje.
Byly zvoleny také na základě konzultací s partnery Paktu zaměstnanosti ve Zlínském kraji, doplňují se
s aktivitami ÚP a jejich cílem je zaměstnání osob ve věku 15-24 let a jejich uplatnění na trhu práce.
Doba realizace: 1.1.2019 do 31.12.2020
Činnosti v roce 2020:
•
•
•
•

Probíhaly stáže absolventů ve firmách
Proběhla setkání firem ve školách se studenty
Se studenty byly realizovány pohovory na nečisto
Proběhly rekvalifikační kurzy pro studenty

Plán činnosti na rok 2021:
Projekt 31. 12. 2020 končí. V roce 2021 bude zpracována závěrečná zpráva a proběhne archivace
dokumentů k projektu.
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14.2.2 Zvýšení zaměstnanosti osob pečujících o malé děti (výzva 84)
Projekt je zaměřen na překonání bariér CS (osob pečujících o malé děti) při jejich návratu na pracovní
trh po přerušení kariéry z důvodu mateřství a rodičovství. Těmito bariérami jsou zejména ztráta nebo
omezení odborných kompetencí v důsledku dlouhodobého přerušení zaměstnání a pokles motivace
k profesnímu rozvoji. Další zásadní bariérou je obtížnost sladění péče o dítě a rodinného života
s pracovním nasazením a nedostatečná dostupnost služeb péče o děti. Prostřednictvím aktivit projektu
dojde u CS ke zvyšování či prohlubování dosavadní kvalifikace a kompetencí, posílení motivace
k návratu do zaměstnání a skloubení rodinných a pracovních povinností.
Doba realizace: 1. 12. 2018 do 30. 11. 2020
Činnosti v roce 2020:
Školení zaměřená na Motivaci a aktivizaci CS (ve Zlíně, Kroměříži a Uherském Hradišti).
•
•
•
•
•
•

Školení zaměřená na Zlepšení kompetencí pro trh práce (ve Zlíně, Kroměříži a Uherském
Hradišti)
Pracovní psychodiagnostiky (ve Zlíně, Kroměříži a Uherském Hradišti)
Rekvalifikace – doposud podpořeno 33 osob
Pracovní stáže – doposud podpořeno 27 osob
Rekvalifikace, pracovní stáže a školení cílových skupin budou dále pokračovat do listopadu
2020.
Ukončení projektu, revize indikátorů. Závazek celkově podpořit minimálně 60 osob (s
podporou vyšší než 40 hodin) a 25 osob, které získali vzdělání po ukončení projektu. Tyto
indikátory jsou již nyní splněny.

Plán činnosti na rok 2021:
•

Projekt 30. 11. 2020 končí, v roce 2021 bude zpracována závěrečná zpráva a proběhne
archivace dokumentů k projektu

14.2.3 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 realizace: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020
Činnosti v roce 2020:
•
•

•
•

Proběhla druhá verifikace vybraných výsledků regionálních predikčních modelů
Pokračuje spolupráce v rámci úzké skupiny, zaměřená na doplnění dat v „drátěném modelu“
webové aplikace projektu Kompas – rozvoj obsahu a funkcionalit webové aplikace,
https://abuxc1.axshare.com/, definování především rozmístění funkčních prvků na stránce a
zároveň i funkčnost webu, který tak dosud neprezentuje výsledné grafické řešení
Finální verze Regionálního profilu Zlínského kraje za rok 2019
Zpracování koncepce „Barometr trhu práce pro Zlínský kraj“
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•

Vytvoření finální verze „Metodiky fungování platformy“ s popisem činností na regionální
úrovni s popisem nastavení komunikace s odborným pracovištěm MPSV

Doba realizace: 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022
Vedení MPSV schválilo prodloužení projektu Predikce trhu práce – KOMPAS o dalších 24 měsíců (od 1.
1. 2021 do 31. 12. 2022).
Plán činnosti na rok 2021:
•
•
•
•
•

Doplnění stávající klíčové aktivity o činnosti, a to v rámci KA02 zaměření se na regionální trh
OSVČ, agentury trhu práce
Hloubková verifikace a evaluace predikčního modelu a submodelů na regionální úrovni (v
rámci KA03 a KA04)
Navázání spolupráce s akademickou sférou v rámci ověřování funkčnosti modelu
Koncem roku 2021: osvěta uživatelů predikčního systému trhu práce (v rámci KA15)
Postupná prezentace webové aplikace KOMPAS a představování výsledků predikčního modelu
na regionální úrovní u institucí Zlínského kraje

14.2.4 Kompetence 4.0
Projekt se zaměřuje na podporu institucí trhu práce při adaptaci na změny vyplývající ze 4. průmyslové
revoluce v České republice. V rámci projektu bude vytvořen nástroj (tzv. sektorové kompetenční
pyramidy) pro mapování kompetencí v budoucnu vyžadovaných zaměstnavateli ve vybraných
sektorech hospodářství. Institut KHK ZK je pověřen realizací aktivity, jejímž cílem je podpora spolupráce
firem a škol s důrazem na implementaci vybraných prvků duálního vzdělávání.
Projekt „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení
požadavků trhu práce“ (Kompetence 4.0) je financován z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt
realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci se čtyřmi regionálními partnery:
Institutem Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, Krajským úřadem Ústeckého kraje, Institutem
rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z. s a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s.
Doba realizace: 2. 1. 2019 (partneři 1. 10. 2019) do 31. 12. 2022
Činnosti v roce 2020:
•
•
•
•
•
•
•

Rešerše zahraničních studií a trendů na trhu práce ve vazbě na průmysl 4.0
Rešerše projektů s podobnou tématikou, realizovaných v ČR, jako zdroj zkušeností a inspirace
Vytipování vhodných příkladů dobré praxe v kraji se zaváděním prvků duálního vzdělávání
a spolupráce školy a firmy, zpracování dvou příkladů dobré praxe
Výběr 12 prioritních odvětví ZLK (dvoumístný kód CZ-NACE) relevantních z hlediska cílů
projektu a revize seznamu středních odborných škol ZLK s potenciálem zapojení do projektu
Výběr inspirativních zemí pro zpracování Analýzy zahraničních studií a trendů na trhu práce,
nastudování souvisejících materiálů
Tvorba textů pro informační leták projektu
Spolupráce s dodavatelem projektu při výběru prioritních sektorů
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•

•

Tvorba databáze pro nominace odborníků z řad firem, škol či výzkumných organizací pro
jednotlivé prioritní sektory ZLK jako podklad pro síťování odborníků v rámci pracovních skupin
budoucí komunikační platformy
Představení projektu cílovým skupinám (SŠ, firmy) v rámci kulatého stolu projektu IKAP

Plán činnosti na rok 2021:
•
•

•

Výběr a oslovování firem a škol pro zapojení do projektu
Poskytování konzultací v průběhu spolupráce firem a škol k optimálnímu nastavení
procesů při zavádění prvků duálního vzdělávání (výběr profesí a jim odpovídajících oborů
vzdělání, definování požadavků firem na obsah, strukturu a formy odborného vzdělávání,
doporučení pro implementaci požadavků do školních vzdělávacích plánů, tematických
plánů odborného výcviku apod.)
Průběžné zpracovávání návrhů standardů praxe k jednotlivým partnerstvím

15 ROK 2021
Hlavní úkoly KHK ZK odráží strategii HK ČR. Priority KHK ZK jsou voleny s ohledem na regionální
podmínky působení, potřeby a očekávání členů.
KHK ZK bude i v roce 2021 pokračovat a rozvíjet tří pilíře na kterých staví – platforma pro setkávání
firem a živnostníků, spojnice mezi firmami a školami, profesionální úřad.

Pro rok 2021 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)
b)
c)
d)

Přípravu nového dotačního období
Zjišťování skutečných potřeb podnikatelských subjektů – velkých a malých firem i živnostníků
Větší zapojení firem do odborného vzdělávání
Propagaci technických oborů prostřednictvím akcí zaměřených na žáky a studenty

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
36

d) Připomínkování strategických dokumentů kraje

Proexportní podpora
Zaměříme se na:
a) Poskytování služeb v rámci KCVT – analýza zahraničního trhu, vyhledávání a prověřování
obchodních partnerů, logistické služby, zajištění překladů a certifikátů při vývozu do Ruska a
zemí Celní Unie, zajištění víza do Ruska
b) Pořádání proexportních akcí – semináře, kulaté stoly, konference
c) Pokračování ve zpracování žádostí v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec
d) Podnikatelské mise do zahraničí/účast na konferenci nebo B2B v 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 organizacích
c) Podpora networkingu firem
d) Spolupráce s partnery na publicitě

Profesionální úřad KHK ZK
Zaměříme se na:
a)
b)
c)
d)
e)

Péči o členy a kvalitní služby
Rozšíření členské základny, kontinuální práci s firmami, kvalitní služby pro členy
Udržitelnou činnost Komory po stránce finanční, personální a procesní
Vzdělávání zaměstnanců, rozvoj lidí, odměny pro pracovníky
Zlepšení a rozšiřování technického vybavení a PC gramotnosti
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PŘÍLOHY
15.1 PŘÍLOHA P1: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KHK ZK V ROCE 2020

38

15.2 PŘÍLOHA P2: PROJEKTY V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE KHK ZK V ROCE 2020
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15.3 PŘÍLOHA P3: FUNKCIONÁLNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KHK ZK V ROCE 2020 DLE STATUSU KHK ZK
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PŘÍLOHA P4: KALENDÁŘ AKTIVIT V ROCE 2020
Realizované aktivity
07.01.2020 Incoterms

Valašské Meziříčí

15.01.2020 Celní řízení

Zlín

24.01.2020 Rada OS Zlín

Zlín

30.01.2020 Kolektivní vyjednávání a odborové organizace

Valašské Meziříčí

05.02.2020 Inspirace středoškoláků

Uh.Hradiště

06.02.2020 Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku

Zlín

11.02.2020 Inspirace středoškoláků

Kroměříž

12.02.2020 Dodací doložky INCOTERMS 2020

Zlín

12.02.2020 Inspirace středoškoláků

Zlín

19.02.2020 Inspirace středoškoláků

Valašské Meziříčí

19.02.2020 Moderní obchodní etiketa

Zlín

10.03.2020 Pravidla původu zboží

Zlín

11.03.2020 Rada OS Uh.Hradiště

Uh.Hradiště

18.03.2020 Setkání personalistů firem - odměňování pracovníků

Valašské Meziříčí

01.04.2020 Snídaně s právníkem

Valašské Meziříčí

06.05.2020 Změny v zahraničním obchodě

Valašské Meziříčí

11.05.2020 Zasedání představenstva KHK ZK, videokonference

Zlín

15.05.2020 Rada OS Zlín

Zlín

01.06.2020 Shromáždění OS Zlín

Zlín

04.06.2020 Generační převod

Zlín

10.06.2020 Kulatý stůl

Zlín

16.06.2020 Setkání s velvyslancem Arménie

Zlín

18.06.2020 Seminář Obchodní spolupráce s Čínou, Ruskem a SNS

Zlín

23.06.2020 Pozemní komunikace

Zlín

27.08.2020 Seminář Pravidla původu zboží

Uh.Hradiště
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Plánované akce
03.09.2020 Zaměstnávání zahraničních pracovníků

Zlín

10.09.2020 Velká novela Zákoníku práce 2020

Zlín

16.09.2020 Rada OS Uh.Hradiště

Uh.Hradiště

21.09.2020 Zasedání představenstva KHK ZK

Zlín

23.09.2020 Talent pro firmy ,,T-Profi"

Otrokovice

24.09.2020 INTRASTAT

Zlín

29.09.2020 Ochrana informací a bezpečnost ICT služeb formou
nepřetržitého bezpečnostního dohledávání - workshop

Uh.Hradiště

05.10.2020 Rada OS Vsetín

Vsetín

06.10.2020 Zajišťování služebních cest v době pandemie

Zlín

14.10.2020 Technický jarmark Rožnov p. Radhoštěm

Valašské Meziříčí

19.10.2020 Česko-slovenské podnikatelské fórum

Žilina

21.10.2020 Technický jarmark Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

22.10.2020 Shromáždění OS Vsetín

Vsetín

04.11.2020 Technický jarmark Vsetín

Valašské Meziříčí

04.11.2020 Veletrh práce

Zlín

05.11.2020 Technický jarmark Uh. Hradiště

Uh.Hradiště

10.11.2020 Veletrh práce

Kroměříž

11.11.2020 Shromáždění OS Uh. Hradiště

Uh.Hradiště

12.11.2020 Technický jarmark Uh. Brod

Uh.Hradiště

20.11.2020 Rada OS Zlín
Zasedání představenstva KHK ZK, Shromáždění
30.11.2020 delegátů

Zlín
Zlín
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