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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení členové, dámy a pánové,
do rukou se Vám dostává Zpráva představenstva o činnosti Krajské hospodářské komory
Zlínského kraje za období 1. 9. 2020 – 1. 9. 2021. Období činnosti KHK ZK sledované v této
zprávě spadá z velké části do vládních opatřeních v souvislosti s covidovou situací. Témata
Komory zůstala stejná, jen naše práce dostala jinou formu. Ze seminářů se staly webináře,
aktivity v oblasti podpory odborného vzdělávání se většinou odehrály v on-line prostoru,
z plánovaných exportních akcí se staly videokonference. Přímý kontakt s firmami dostal
e-mailovou nebo telefonickou podobu.
Významným počinem bylo začlenění Krajské hospodářské komory Zlínského kraje do
Krizového štábu Zlínského kraje. KHK ZK tak sehrála důležitou roli v přenosu informací mezi
firmami a krizovým štábem. Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje jsme
firmy informovali o postupech a výkaznictví testování zaměstnanců na COVID-19 a odpovídali
na dotazy. Postřehy z praxe jsme předávali a dále komunikovali s HK ČR.
Zavedli jsme on-line setkání ,,Zeptejte se hejtmana“. Uskutečnila se dvě setkání s průměrnou
účastí 80 firem. Témata dosavadních setkání se týkala COVIDU-19 a očkování. Další on-line
setkání jsou plánována. Věříme, že témata se již budou týkat podpory podnikání
a infrastruktury Kraje.
Z předešlých Zpráv představenstva o činnosti víte, že mnohé aktivity zaměřené pro Vás, členy,
jsou financovány z Evropských sociálních fondů, Operačního programu Zaměstnanost. Ve
sledovaném období byly ukončeny projekty Vzdělávání zaměstnanců členů KHK ZK, Zvýšení
uplatnitelnosti mladých na trhu práce ve Zlínském kraji II., Zvýšení zaměstnanosti osob
pečujících o malé děti a IKAP. Objem financí, které šly přímo k zapojeným členům byl ve výši
25 318 000 Kč.
Hospodaření za rok 2020 prošlo kontrolou auditora. Ten konstatoval, že účetnictví je řádně
vedeno v souladu s účetními předpisy a podává věrný a poctivý obraz o hospodaření
společnosti. Celkové hospodaření za rok 2020 skončilo s kladným hospodářským výsledkem.
Uplynulé období poznamenáno covidovou pandemií nebylo snadné. Na druhou stranu jasně
ukázalo, jak silným partnerem je pro své členy Hospodářská komora České republiky. Stejně
tak s hrdostí pohlížím na činnost Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. Za to chci
poděkovat kolegům v představenstvu a pracovnicím na střediscích Zlín, Uherské Hradiště
a Vsetín.
Říká se, že lepší, než slyšet je vidět. Podívejte se na naše propagační video ZDE,
(https://www.khkzk.cz/media/userfiles/1406-2-MASTERKHK_2.mp4), či na medailonky
úspěšných žen pracujících v technických oborech, které vzniklo v rámci podpory technického
vzdělávání ZDE. ( GIRLS DAY 2021 - YouTube).
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K 1. 9. 2021 tvoří naší komorovou rodinu 290 členů. Každý z Vás je pro nás důležitý, vážíme si
každého společného partnerství. Jste našim hnacím motorem. Děkuji Vám za to, že
spoluutváříte podnikatelské prostředí v ČR.

Přejeme 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. 9. 2020 – 1. 9. 2021 byla schválena na
11. shromáždění delegátů dne 29. 11. 2021.
Součástí zprávy o činnosti představenstva 2021 je i část roku 2020.

V období září až prosinec 2020 proběhly na střediscích tyto stěžejní akce
Středisko Zlín:
Semináře:

10. 9. Velká novela zákoníku práce 2020
24. 9. Intrastat
1. 10. Právní minimum pro personalisty

Členská základna:
K 31. 12. 2020 měla KHK ZK celkem 296 členů
PO 207
FO 89

Výsledek hospodaření roku 2020:
Výsledek hospodaření je ziskový ve výši 633 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. 2021 celkem 290 právnických a fyzických podnikatelských subjektů.
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3.1 Témata

7

Organizační struktura KHK ZK
PŘÍLOHA P1: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KHK ZK V ROCE 2021

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. (členství ukončeno k 3. 4. 2021)

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.
Radomír Bureš, REC Group, s.r.o.
Igor Gerek, MESIT holding, a.s.
Tomáš Stoszek, Česká zbrojovka a.s. (členství zahájeno 12. 5. 2021)
Radek Hauerland, Česká zbrojovka a.s. (členství ukončeno k 3. 4. 2021)

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. (členství ukončeno k 5. 6. 2021)
Lubomír Zelinger, Ing. Lubomír Zelinger
Jiří Klouda, TNS SERVIS s.r.o. (členství zahájeno 6. 6. 2021)

5 ČINNOST VÝKONNÝCH ORGÁNŮ KHK ZK
Informace o činnosti výkonných orgánů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje v roce 2021.
Představenstvo zasedalo v roce 2021 celkem 5krát s následujícím programem.

Jednání č. 1: dne 8. 2. 2021 – formou videokonference
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, volba ověřovatelů
Přijetí nových členů
Představení projektu – Centrum vzdělávání pro Průmysl 4.0
Různé

Jednání č. 2: dne 22. 3. 2021 – formou videokonference
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, volba ověřovatelů
Účetní závěrka k 31. 12. 2020 a Zpráva o průběhu auditu
Přijetí nových členů
Nominace na Merkurovy medaile
Kontrola úkolů
Zpráva o činnosti a hospodaření
Centrum vzdělávání pro Průmysl 4.0
Různé

Jednání č. 3: dne 17. 5. 2021
Program jednání:
1.
Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, volba ověřovatelů
2.
Přijetí nových členů
3.
Zpráva o činnosti a hospodaření
4.
Kontrola úkolů
5.
Různé
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Jednání č. 4: se uskuteční dne 11. 10. 2021
Jednání č. 5: se uskuteční dne 29. 11. 2021

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.
Zapojení členů do připomínkování návrhů zákonů.
Definovala oblasti vzdělávání pro vznik Centra vzdělávání pro průmysl 4.0.
Podílela se na vzájemném přenosu informací a spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského
kraje a Krajským úřadem Zlínského kraje v covidovém období.

V letošním roce zasedala sekce korespondenčně, a to 2krát.

Sekce dopravní
Předseda sekce: Zdeněk Procházka
Počet členů: 8
Zpravodaj: nebyl jmenován
Sekce projednávala:
• Dopravní sekce KHK ZK obnovila svou činnost.
• Novým předsedou dopravní sekce se stal Ing. Zdeněk Procházka z ČSAD Uherské Hradiště a.s.
Prostřednictvím dopisu byla oslovena celá členské základna KHK ZK s výzvou o zapojení se do této
sekce.
• Dopravní sekce se bude scházet každé 3 měsíce a na svých zasedáních se bude věnovat podpoře
veřejné dopravy oproti individuální dopravě, otázkám nedostatku řidičů a jejich pracovních
podmínek, koordinaci uzavírek v regionu, dotační politice KÚ ZK v oblasti veřejné dopravy (silniční
a drážní), dopravní nehodovosti v regionu ZK ve srovnání s celou ČR.
• 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: Ivona Huňková
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Sekce projednávala:
• Diskuse napříč odbornou veřejností v obchodě, službách a cestovním ruchu po druhé vlně covidové
pandemie, která tento segment zasáhla ničivou silou.
• Je shoda na neochotě nést rizika plynoucí ze smluvních závazků v době, kdy vláda rozhoduje
o činnosti a nečinnosti daném oboru podnikání.
• Odliv kvalifikované pracovní síly v důsledku aktuální situace. Je nezbytné hledat cesty, jak do
daného oboru přivést pracovníky ze zahraničí.
• Pozitivní zprávou pro cestovní ruch je, že se Zlínský kraj stal toto léto jednou z oblíbených destinací
českých turistů. A je nutné rozvíjet podmínky pro cestovní ruch v tomto kraji v budoucnu.

7 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
KHK ZK měla k 1. 9. 2021 celkem 11 pracovníků v zaměstnaneckém poměru.

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, koordinátor cílových skupin, projekt Narovinu ve Zlínském kraji
Petra Volaříková, projektový manažer, projekt Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské hospodářské
komory Zlínského kraje II
Lucie Vlčková, projektový asistent
Romana Kozubíková, koordinátor odborných aktivit, IKAP II

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

7.5 Outsourcing služeb
Hana Stehlíková, účetnictví
Tomáš Karhan, IT
Hexxa, PR
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8 ČINNOST KHK ZK 2021
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 2021 je k dispozici
v příloze PŘÍLOHA P4: KALENDÁŘ AKTIVIT V ROCE 2021.

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 11 570 tis. Kč (50 % z výnosu je odváděno HKČR)

•

Vystavení Certifikátů o původu zboží – počet: 360, výnos: 201 tis. Kč (50 % z výnosu je odváděno
HKČR)

Zatímco vývoj tržeb v oblasti certifikátů jde v tomto roce pozitivním směrem, nadále přetrvává výrazně
nižší zájem o vystavování ATA karnetů, než tomu bylo v minulých letech. Tato oblast celně-certifikačních
služeb je i letos výrazně ovlivněna omezením osobní účasti zástupců firem na zahraničním obchodu,
neboť se jedná o dokument využívaný zejména při osobní prezentaci výrobků v zahraničí.
V rámci agendy Czech POINT byly v tomto roce dosud provedeny tyto úkony:
•

Vidimace, legalizace – počet: 282, výnos: 8 520 Kč

•

Vydání výpisů z registrů veřejné správy – počet: 61, výnos: 5 460 Kč
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Celkové výnosy zachycuje níže uvedený graf:

I v tomto roce pokračuje trend nárůstu tržeb v oblasti agendy Czech POINT, kdy byly vykázány tržby
k 31. 8. 2021 ve výši 13 980 Kč oproti částce 9 750 Kč ke stejnému dni předchozího roku a lze
předpokládat, že konečné tržby ke konci roku budou oproti loňsku opět vyšší.
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 89 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, je garantem Dopravní sekce KHK ZK a zajišťuje aktivity na podporu
technického vzdělání a provádí výkon celně - certifikačních agend.
V rámci celně-certifikačních agend byly provedeny tyto úkony:
▪

vystavení Karnetů ATA – počet: 0, výnos: 0

▪

vystavení Certifikátů o původu zboží – počet: 458, výnos: 220 tis. Kč (50 % z výnosu je odváděno
HKČR)
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Středisko Vsetín pokračuje v oblasti vystavování Certifikátů o původu zboží i nadále nárustem této
služby pro MSP. Středisko je vyhledáváno novými firmami a dále rozvíjí a zdokonaluje tuto službu pro
podnikatele.
V rámci vzdělávací činnosti střediska Vsetín se v průběhu nouzového stavu semináře nekonaly.
V současném období středisko připravuje Technické jarmarky, které se budou konat 15. října
v Rožnově pod Radhoštěm, 22. října ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně.
Dopravní sekce KHK ZK obnovila svou činnost. Pracovnice střediska Vsetín je tajemnicí sekce, zajišťuje
a koordinuje schůzky sekce. Dopravní sekce zasedá vždy co tři měsíce.
V Okresním středisku Vsetín je v současné době registrováno 57 členů.

8.4 Činnost Okresního střediska Zlín
Okresní středisko Zlín se v nachází v bývalém areálu Svitu 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: 2, výnos. 21 tis. Kč (50 % z výnosu je odváděno HKČR)

•

Vystavení Certifikátů o původu zboží – počet: 2 715, výnos: 1 408 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 2020 umístilo v počtu vystavených certifikátů na 9. místě z 24 ověřovacích míst.
V rámci agendy Czech POINT byly v letošním roce provedeny tyto úkony:
•

Vidimace, legalizace - počet: 130, výnos: 7 350 Kč

•

Vydání výpisů z registrů veřejné správy – počet: 175, výnos: 9 500 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), příjem žádostí o poskytnutí
slevy z mýtného, příjem reklamací, stížností a podnětů a další služby dle smlouvy.
Za uvedené služby je poskytována KHK ZK smluvní měsíční paušální odměna ve výši 55 000 Kč.
Vzhledem k vládním nařízením, týkajících se situace spojené s pandemií COVID-19, nebylo možno
pořádat semináře, proto OS Zlín přešlo na realizace webinářů. V rámci činnosti střediska OS Zlín bylo
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tedy uspořádáno 5 webinářů – Velká novela zákona o korporacích, Home office, Nejzajímavější dotace
v roce 2021, Pracovní právo z pohledu zaměstnavatele, Zákoník práce v roce 2021.
V Okresním středisku Zlín je v současné době registrováno 144 členů.

9 PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2021
9.1 Projekty ekonomické migrace – Program kvalifikovaný zaměstnanec
Kontaktní centrum pro východní trhy (dále jen KCVT) 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. 2021 - 31. 8. 2021 celkem 200 žádostí o zařazení 753 ukrajinských
pracovníků v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina). Výnos pro KHK ZK za
toto období činí 274 800 Kč. Firmy mají zájem především o profese – svářečů, obsluhu strojů a zařízení,
zedníků, řidičů MKD, pracovníků v oblasti kovovýroby, provozních zámečníků a elektrikářů, brusičů
nástrojů a kovů, stavebních montérů.
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
2021 obdrželo KCVT více než 50 dotazů zaměřených na:
•
•
•
•
•

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

Placené služby realizované v daném období
•
•

Analýza trhu dodavatelů ze zemí Celní unie (obalový materiál)
Zpracování žádostí zaměstnavatelů o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec
(200krát)

Akce a aktivity uskutečněné v daném období
•
•

Kulatý stůl s MPO ČR, prezentace aktivit a zahraniční spolupráce (15. 2. 2021)
Mezinárodní tendry, webinář (11. 3. 2021)

•

Obchodní příležitosti v Indonésii, webinář (20. 4. 2021)

•

Program kvalifikovaný zaměstnanec a adaptačně integrační kurzy pro cizince (21. 4. 2021)

•

Online B2B jednání s firmami ze Smolenské oblasti (28. 6. 2021)

•

Návštěva maďarské delegace vedené vládním komisařem pro rozvoj města a obcí, téma: Smart
cities, zapojení firem ZK (13. 8. 2021)
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Plánované akce do konce roku 2021:
•

Návštěva velvyslance a delegace z Chile ve Zlínském kraji - předání ocenění firmě Satturn
Holešov (7. - 8. 9. 2021)

•

Návštěva velvyslance Indie (říjen 2021)

•

Seminář/webinář k zaměstnávání cizinců ve firmách (říjen 2021)

•

Online B2B s ruskými firmami (Vologodská a Nižnenovgorodská oblast, ve spolupráci s KHK
Moravskoslezského kraje (listopad 2021)

Plánované akce v roce 2022:
•

Podnikatelská mise do Gruzie

•

Exportní semináře/webináře zaměřené na třetí země

•

Seminář/webinář k zaměstnávání zahraničních pracovníků

•

Zpracování žádostí o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec

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, soustředěných do 4 oblastí.
•
•
•
•

Zaměstnatelnost mladých
Klíčové profese Zlínského kraje
Vzdělávání dospělých pro trh práce
Pracovní poptávka malých zaměstnavatelů

Portál byl vytvořen díky dotaci z Operačního programu Zaměstnanost v letech 2017-2019. Od ledna
2020 je provoz publikačního portálu zajišťován KHK ZK bez dotací. Probíhá aktualizace datových
monitorů vyjma dotazníkových šetření, které jsou spojeny s vyšší finanční náročností.
Činnosti v roce 2021:
•
•

•

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
Publikování odborných článků souvisejících s aktualizovanými daty nebo problematikou
zaměstnanosti Zlínského kraje, zejména v návaznosti na projekt Narovinu ve Zlínském kraji

Plán činnosti na rok 2022:
•

Hledání zdrojů pro financování provozu portálu z nových operačních programů EU, případně
zdrojů kraje

9.4 Projekt Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Zlínského
kraje
Projekt byl zaměřen na zvýšení kvalifikace zaměstnanců členů KHK ZK. Jednalo 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 byl financován z Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 60. Realizace projektu byla
zahájena 1. 9. 2017 a ukončena 31. 10. 2020. Celková délka projektu se na základě žádosti o změnu
prodloužila z původních 36 měsíců na 38 měsíců. V roce 2021 došlo k předložení a schválení závěrečné
zprávy o realizaci a závěrečné žádosti o platbu.
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V projektu se proškolilo ve 194 kurzech celkem 1 522 účastníků - zaměstnanců 34 členských firem.
Přidělená dotace byla vyčerpána v maximální možné výši (vyčerpáno 11 595 614 Kč, schválená
maximální výše dotace 11 595 636 Kč, nedočerpáno zůstalo 22 Kč).

9.5 Projekt Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Zlínského
kraje II
Projekt navazuje na úspěšný projekt, ukončený v říjnu 2020 (viz kapitola výše). Projektové aktivity jsou
opět zaměřeny na 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 2021:
•

•
•

Nastavení harmonogramu modulů, resp. kurzů s dodavateli vzdělávání a realizace kurzů ve
všech oblastech vzdělávání pro celkem 41 zapojených firem:
o Měkké a manažerské dovednosti – realizace cca 70 kurzů (v rámci vzdělávacích modulů
Projektový manažer, Obchodní zástupce, Sociální sítě jako nástroj budování značky,
Online marketing, Koordinátor štíhlé výroby, Manažer, Mistr, HR specializace –
Recruiting) a 1 kurzu Profesionální komunikace a prezentace
o Obecné IT – MS Office – realizace 1 kurzu v oblasti MS Office
o Jazykové kurzy – realizace 19 kurzů anglického a ruského jazyka
o Účetní, ekonomické a právní kurzy: realizace 2 kurzů v rámci vzdělávacího modulu
Controllingová akademie
o Technické a jiné odborné vzdělávání – účast 11 osob v otevřených kurzech (oblast
svařování a obsluhy CNC obráběcích strojů)
Zpracování zprávy o realizaci č. 4 včetně žádosti o platbu za období 01/2021–06/2021
Průběžné kontaktování dalších členských firem s nabídkou zapojení se do projektu

Plán činnosti na rok 2022:
•
•
•
•
•

Zpracování zprávy o realizaci č. 5 za období 07/2021–12/2021 (leden 2022) a na ni navázanou
žádost o platbu
Zpracování zprávy o realizaci č. 6 za období 01/2022–06/2022 (červenec 2022) 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
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9.6 Projekt IKAP II (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro
Zlínský kraj)
Nositelem projektu IKAP II je Zlínský kraj, KHK ZK je do projektu zapojena jako partner s finančním
příspěvkem. Projekt navazuje na aktivity IKAP, realizované v letech 2018-2020.
Krajský akční plán identifikuje klíčová opatření pro rozvoj vzdělávání Zlínského kraje. Stanovuje priority
a jednotlivé kroky vedoucí k dosažení cílů vzdělávací politiky na území Zlínského kraje na základě
potřebnosti, naléhavosti a přínosů, a má přispět ke zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání.
Mezi klíčovými tématy je oblast polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství, odborného
vzdělávání, spolupráce se zaměstnavateli, podnikavosti, inkluze a také podpora gramotností, ICT
kompetencí a výuky cizích jazyků.
Pro podnícení zájmu žáků o vzdělání, které má vysoký potenciál v regionu z hlediska uplatnitelnosti na
trhu práce (polytechnické vzdělávání), pro tvorbu zázemí pro výměnu zkušeností výchovných
a kariérových poradců, v rámci prevence a intervence předčasných odchodů ze vzdělávání, v návaznosti
na další aktivity na podporu kariérového poradenství v regionu budou pořádány akce pro žáky
základních a středních škol. KHK ZK zabezpečuje činnosti v rámci klíčové aktivity (dále jen KA) 5.2.
Obsahem KA 5.2 jsou akce pro podporu a rozvoj kariérového poradenství.
V rámci projektu jsou realizovány následující akce:
•

Inspirace středoškolákům (inspirativní příběhy zajímavých profesí spojené s prohlídkou
technologicky vyspělých pracovišť ve firmách)
• Girls day (akce na podporu uplatňování dívek v technických profesích)
• Konference pro kariérové a výchovné poradce (předání aktuálních informací k pracovním
příležitostem, propojení firem a kariérových a výchovných poradců, podpora STEM oborů)
• Technické jarmarky (exkurze žáků ZŠ ve firmách)
• Veletrh práce a vzdělávání (přehlídka středních škol a firem - Zlín, Kroměříž)
Aktivity jsou realizovány v celém Zlínském Kraji.
Projekt IKAP II byl zahájen 1. 1. 2021 a potrvá do 30. 11. 2023. Je financován z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Činnosti v roce 2021:
•
•
•
•

Inspirace středoškolákům
GIRLS DAY
Technické jarmarky
Konference pro kariérové a výchovné poradce – Dne 10. 6. 2021 proběhla on-line konference
pro kariérové a výchovné poradce s názvem „Transformace HR a nábor zaměstnanců“. Cílem
akce bylo podpořit spolupráci kariérových a výchovných poradců se zaměstnavateli v regionu
a dále zajistit aktuální informace o pracovních příležitostech, podmínkách a potřebných
dovednostech absolventů. Nedílnou součástí akce byla podpora STEM oborů. Akce se
zúčastnilo přes 30 osob. Kariéroví a výchovní poradci, pedagogové a další účastníci měli
možnost zhlédnout prezentace společností ON Semiconductor Czech Republic s.r.o., Česká
zbrojovka a.s., Aircraft Industries a.s., mmcité a.s., Promens Zlín a.s. a EDHOUSE s.r.o. Dále se
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dozvěděli o výstupech projektů KOMPETENCE 4.0 a NAROVINU VE ZLÍNSKÉM KRAJI, které
představila paní Olga Šišková z Krajské komory. Činnost Centra kariérového poradenství
Zlínského kraje představila paní Jana Galová. Účastníci byli dále seznámeni
s akcemi, které pro žáky základních a středních škol připravuje KHK ZK na druhou polovinu
června a dále na podzimní období.
Plán činnosti:
• 2021
o Veletrh práce a vzdělávání Kroměříž (6. 10. 2021)
o Veletrh práce a vzdělávání Zlín (3. 11. 2021)
o Technické jarmarky – Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín,
Uherské Hradiště, Uherský Brod
• 2022
o Inspirace středoškolákům
o Girls day
o Konference pro kariérové a výchovné poradce
o Technické jarmarky
o Veletrh práce a vzdělávání

9.7 Narovinu ve Zlínském kraji
Obsahem projektu jsou aktivity, jejichž cílem je podpora žen v technických profesích a snižování 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 2021:
•

•
•
•

Popularizace výstupů projektu, tj. analýzy Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje
a příručky Rodičovství jako příležitost pro zaměstnavatele i zaměstnance formou publikování
odborných článků (portál Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, e-mailový
Informační servis KHK ZK, portál Zlínského kraje ZKOLA aj.) a prezentací na odborných
seminářích Platformy rodinné politiky Zlínského kraje, jednání Paktu zaměstnanosti Zlínského
kraje apod.
Realizace stáží studentek technických oborů vysokých škol ve firmách regionu v oblasti
průmyslového inženýrství, chemických technologií, stavebnictví, IT
Sběr podkladů od stážistek pro zpracování analýzy případových studií
Edukační činnost – realizace on-line seminářů k problematice žen a mužů na pracovním trhu
Zlínského kraje pro pracovníky ÚP, Zlínského kraje, kariérové poradce škol, zaměstnavatele
i širší veřejnost
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Plán činnosti 2022:
•

•
•
•

Pokračování v osvětové a edukační činnosti (realizace prezentací, školení a publikování
odborných článků za účelem zveřejnění zajímavých výstupů analýzy trhu práce a propagace
vytvořeného manuálu Zaměstnanci – rodiče
Dokončení realizace stáží pro studentky technických a přírodovědných oborů
Zpracování analýzy případových studií s účastnicemi stáží
Ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a žádosti o platbu, archivace projektu

9.8 Dohoda o spolupráci v oblasti zaměstnanosti – Teritoriální pakt zaměstnanosti
Zlínského kraje
Teritoriální pakt zaměstnanosti Zlínského kraje (dále jen Pakt) byl uzavřen 30. 3. 2016 mezi Zlínským
Krajem, KHK ZK, Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou ÚP Zlín, Okresní hospodářskou komorou
Kroměříž a Regionální radou odborových svazů ČMKOS Zlínského kraje, Institutem KHK ZK, z.ú. Činnost
Paktu byla v roce 2020 prodloužena podpisem dodatku na další pětileté období, a to do 30. 3. 2026.
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 2021 byly:
1.
2.
3.
4.

Struktura a kvalita počátečního vzdělávání odpovídající potřebám Zlínského kraje
Vzdělávání dospělých
Data pro efektivní rozhodování o zaměstnanosti a vzdělávání pro trh práce
Kvalita života ve Zlínském kraji

KHK ZK má v rámci Paktu úlohu leadera, Institut KHK ZK úlohu nositele aktivit. Na podporu činností
spojených s řízením a organizací Paktu získala KHK ZK pro rok 2021 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.
Významnou událostí bude uskutečnění celostátního setkání teritoriálních paktů, které se bude konat
16. – 17. 9. 2021 ve Zlíně. Realizace akce s názvem „9. setkání Teritoriálních paktů zaměstnanosti“ je
spolufinancována Zlínským krajem.
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9.9 Připravované projekty
Centrum vzdělávání pro Průmysl 4.0 – cílem je vytvoření centra pro vzdělávání, které bude reagovat
na aktuální potřeby firem na vzdělávání zaměstnanců ve vazbě na procesy digitalizace, automatizace
a inovace výrobních technologií. Projekt bude spuštěn pod hlavičkou nově vzniklé instituce Centrum
vzdělávání pro Průmysl 4.0, z.ú., jejíž zakladateli budou KHK ZK, UTB, TREXIMA, spol. s r.o. a CE-PA spol.
s r.o. Zahájení projektu je plánováno na prosinec 2021. Projekt byl zařazen mezi strategické projekty
Zlínského kraje.
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10 ÚSPĚŠNÉ AKCE ROKU 2021
KHK ZK 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 KHK
ZK v roce 2020 mnoho úspěšných akcí, kterým je věnována pozornost níže.

10.1 Shromáždění členů Okresních středisek (OS)
SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OS Zlín 7. 6. 2021
Dne 7. 6. 2021 se konalo IX. shromáždění členů Okresního střediska Zlín KHK ZK. Důležitým bodem
programu byla především volba členů rady OS Zlín KHK ZK na další funkční období a s tím související
volba zástupců OS Zlín v představenstvu a dozorčí radě KHK ZK. Na základě volby členů okresního
střediska se stal předsedou rady OS Zlín KHK ZK opět Ing. Robert Zatloukal. Pokračovat jako členové
rady OS Zlín KHK ZK budou v následujícím období rovněž Ing. Tomáš Dudák, Ing. Josef Křemeček,
Ing. Libor Láznička, Ing. Jaromír Semela a Ing. Lubomír Zelinger. Novým členem rady se stal Ing. Jiří
Klouda, který zaujal místo po Ing. Čestmíru Vančurovi, který se další nominace do rady vzdal. Členové
OS Zlín v čele s předsedou Ing. Robertem Zatloukalem poděkovali Ing. Čestmíru Vančurovi za jeho
dlouhodobou a přínosnou spolupráci.
Na volbu členů rady OS Zlín KHK ZK poté navázal návrh kandidátů do představenstva a dozorčí rady
KHK ZK za OS Zlín. Kandidáty na členy představenstva KHK ZK se stali opět Ing. Libor Láznička, Ing. Josef
Křemeček a Ing. Lubomír Zelinger, kandidátem na člena dozorčí rady pak Ing. Tomáš Dudák.
Kromě důležité volby do orgánů okresního střediska projednali přítomní členové shromáždění i další
body programu, jakými byla zpráva o činnosti a hospodaření, volba delegátů na podzimní
11. Shromáždění delegátů KHK ZK nebo volba kandidátů na 34. sněm HK ČR.
Akce se konala on-line formou, organizátorky si vysloužili uznání za dobrou přípravu a profesionální
zvládnutí on-line hlasování prostřednictvím speciální aplikace, která umožnila přehledné
a transparentní sčítání hlasů.

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OS Uh. Hradiště 7. 10. 2021
SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OS Vsetín 20. 10. 2021
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10.2 INSPIRACE STŘEDOŠKOLÁKŮM

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje společně se Zlínským krajem úspěšně realizovali akci
s názvem „Inspirace středoškolákům“. Cílem akce bylo podpořit zájem studentů gymnázií o studium
technických oborů na VŠ.
Vzhledem k epidemiologické situaci bylo přistoupeno k variantě distanční, tj. natočení video reportáže
doplněné o on-line diskuse. 16. dubna 2021 proběhlo natáčení video reportáže ve společnosti ZLIN
ROBOTICS, s. r. o., která je specialistou na průmyslovou automatizaci a robotizaci. 19. dubna 2021
proběhlo natáčení video reportáže v holdingu MESIT, který vyvíjí a vyrábí specializované výrobky pro
vojenský průmysl či letectví. Obě reportáže byly zaslány na všechna gymnázia ve Zlínském kraji a žáci
byli pozváni na následné on-line diskuse.
Následovaly on-line diskuse, kterých se zúčastnilo 92 žáků. Diskutovat mohli se zástupci obou firem,
možnosti studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně představili zástupci Fakulty aplikované
informatiky/Ústavu řízení procesů a Fakulty managementu a ekonomiky/Ústavu průmyslové
inženýrství a informačních systémů. Žáky nejvíce zajímalo uplatnění absolventů, možnosti stáží v
zahraničí nebo zaměstnávání žen. V rámci dotazníku zpětné vazby uvedli přínos této akce i ocenili
možnost diskusí.

10.3 GIRLS DAY

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje společně se Zlínským krajem připravila pro studentky 2.
a 3. ročníku gymnázií a kariérové a výchovné poradce akci GIRLS DAY, jejímž cílem je představit
úspěšné ženy v technických profesích.
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Vzhledem k epidemiologické situaci byla akce pro letošní rok realizována distanční formou, tj. natočení
video reportáže doplněné o on-line diskuse. Osloveny byly technologicky vyspělé firmy ve Zlínském
kraji, které dávají příležitost ženám v technických profesích. Z oslovených firem se zapojily Edhouse
s.r.o., Continental Barum s.r.o. a Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. V těchto firmách byly
natočeny medailonky se 4 ženami, které pracují ve vyšších technických profesích a mohou působit jako
role models. V rámci medailonku představily svou práci, firmu, ve které pracují a svou osobní cestu k
danému oboru. Představily se softwarové inženýrky, vedoucí laboratoře a manažerka kvality. Natáčení
probíhalo 14. května 2021 a video reportáž byla zaslána na všechna gymnázia ve Zlínském kraji.
Žákyně byly dále pozvány na on-line diskuse, které proběhly v červnu. Diskusí se zúčastnilo téměř 50
žákyň.

10.4 TECHNICKÝ JARMARK ZLÍN 3. 6. 2021

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje se dlouhodobě věnuje podpoře odborného vzdělávání
a síťování škol a firem. V rámci těchto aktivit připravuje i pro letošní rok sérii Technických jarmarků,
jejichž cílem je pomoci žákům základních škol při volbě povolání.
Dne 3. 6. 2021 probíhal v bývalém baťovském areálu tradiční Technický jarmark Zlín. Téměř 70 žáků
ze čtyř základních škol navštívilo firmy Kovárna VIVA a.s., KONFORM – Plastic, s.r.o. a ZPS – FRÉZOVACÍ
NÁSTROJE a.s. Pro žáky byly připraveny komentované prohlídky provozů. Součástí akce byla také
nabídka studijních oborů Střední průmyslové školy polytechnické – Centra odborné přípravy Zlín. Žáci
prostřednictvím jarmarku získali autentické informace z reálného provozu.

10.5 ON-LINE KONFERENCE ,,TRANSFORMACE HR A NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ“
10. 6. 2021
KHK ZK společně se Zlínským krajem a firmami uspořádali dne 10. 6. 2021 on-line konferenci pro
kariérové a výchovné poradce s názvem „Transformace HR a nábor zaměstnanců“.
Cílem akce bylo podpořit spolupráci kariérových a výchovných poradců se zaměstnavateli v regionu
a dále zajistit aktuální informace o pracovních příležitostech, podmínkách a potřebných dovednostech
absolventů. Nedílnou součástí akce byla podpora STEM oborů. Akce se zúčastnilo přes 30 osob.
Kariéroví a výchovní poradci, pedagogové a další účastníci měli možnost zhlédnout prezentace
společností ON Semiconductor Czech Republic s.r.o., Česká zbrojovka a.s., Aircraft Industries a.s.,
mmcité a.s., Promens Zlín a.s. a EDHOUSE s.r.o. Dále se dozvěděli o výstupech projektů KOMPETENCE
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4.0 a NAROVINU VE ZLÍNSKÉM KRAJI, které představila Olga Šišková z Krajské komory. Činnost Centra
kariérového poradenství Zlínského kraje představila paní Jana Galová.

10.6 ON-LINE SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI OBCHODNĚ-PRŮMYSLOVÉ KOMORY S FIRMAMI
ZE SMOLENSKÉ OBLASTI 28. 6. 2021
Kontaktní centrum pro východní trhy (KCVT) při KHK ZK uspořádalo v pondělí 28. 6. ve spolupráci se
Smolenskou obchodně-průmyslovou komorou online B2B jednání mezi českými a ruskými firmami,
kterého se účastnila více než desítka českých a smolenských firem z různých oblastí.
V úvodní části zazněly zdravice prezidenta Smolenské obchodně-průmyslové komory Vladimira
Archipenkova a ředitelky KHK ZK Ivety Táborské. Účastníky také přivítal generální konzul Ruské
federace v Brně pan Aleksandr Kalachev.
Bohdana Lavrovičová z KCVT představila zahraniční aktivity komory a účastníky z české strany.
Tato akce navázala na návštěvu podnikatelů ze Smolenské oblasti ve Zlínskem kraji v říjnu 2019 a
podpis deklarace o spolupráci mezi hospodářskými komorami Smolenské oblasti a Zlínského kraje.

10.7 AKCE V DOBĚ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ
10.7.1 PRVNÍ ONLINE SETKÁNÍ S HEJTMANEM ZLÍNSKÉHO KRAJE 14. 4. 2021
KHK ZK uspořádala 14. 4. 2021 první online call s hejtmanem Zlínského kraje Ing. Radimem Holišem.
Testování a očkovací strategie v regionu – taková byla témata prvního setkání ze série „ZEPTEJTE SE
HEJTMANA“.

10.7.2 DRUHÉ ONLINE SETKÁNÍ S HEJTMANEM ZLÍNSKÉHO KRAJE 12. 5. 2021
Ve středu 12. 5. 2021 uspořádala KHK ZK druhé online setkání s hejtmanem Zlínského kraje Ing.
Radimem Holišem. Tématem bylo i tentokrát testování ve firmách a vývoj očkování. Některé dotazy
však směřovaly i do jiných oblastí, jako je např. odškodnění firem po výbuchu skladů ve Vrběticích.

10.7.3 KHK ZK USPOŘÁDALA ONLINE SETKÁNÍ „JAK NA OČKOVÁNÍ VE FIRMÁCH“ 24. 8. 2021
KHK ZK ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje a Zlínským krajem uspořádala dne
24. 8. 2021 online setkání na téma OČKOVÁNÍ VE FIRMÁCH.
Informace o očkování, situaci s distribucí vakcín a dalším postupu předal firmám Ing. Jiří Lučan,
koordinátor pro očkování ve ZK.
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11 ZASTOUPENÍ KHK ZK V REGIONÁLNÍCH ORGÁNECH,
ORGANIZACÍCH A INSTITUCÍCH
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Reprezentační role komory se konkrétně promítá v zastoupení KHK ZK 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 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 do června 2021
Je stálým hostem ve Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje
Je členem Krizového štábu 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

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.

29

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 KHK ZK 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“ (v roce 2021 nebyla
vyhlašována)
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 (v roce 2021 nebylo realizováno)
Účastní se mini veletrhů, výstav jako vystavovatel
Partnerem ,,EY Podnikatel roku Zlínského kraje 2021“

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
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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. Kromě zastoupení KHK
ZK
v orgánech
a komisích
uvedených
v kapitole
11,
úzce
spolupracuje
s Univerzitou T. Bati. 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. V době vládních opatření s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje.
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, se kterými realizovala nebo realizuje projekty. V rámci projektu KCVT se navázaly
a rozvíjejí vztahy s obchodně-průmyslovými komorami v rámci evropského regionu.

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, 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 (předseda do 29. 1. 2021)
Členové
• Rudolf Fojtík
• Robert Zatloukal (předseda od 29. 1. 2021)
• Petr Kopecký
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Dozorčí rada
Dozorčí rada Institutu KHK ZK má tři členy.
Předseda
• Tomáš Dudák
Členové
• Daniel Hruška
• Radek Hauerland (členství ukončeno k 3. 4. 2021)

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 navázal na úspěšnou realizaci projektu Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce ve
Zlínském kraji ve výzvě 55. Aktivity projektu byly na základě zkušeností a provedené analýzy CS
koncipovány tak, aby jí umožnily orientovat se na trhu práce a v požadavcích firem Zlínského kraje.
Osou projektových činností tvořila organizace pracovních stáží pro absolventy škol u zaměstnavatelů.
Absolventi si mohli rovněž doplnit znalosti a dovednosti o odborné vzdělání formou rekvalifikačních
kurzů nebo absolvováním zkoušek profesní kvalifikace apod.
Doba realizace: 1. 1. 2019 do 31. 3. 2021
Činnosti projektu byly ovlivněny protiepidemickými opatřeními vlády v souvislosti s pandemií
COVID-19. Původně plánované ukončení projektu k 31. 12. 2020 bylo prodlouženo o 3 měsíce do 31.
3. 2021, aby mohly být řádně dokončeny všechny plánované činnosti.
Činnosti v roce 2021:
•
•
•
•

Dokončení rekvalifikačních kurzů, ukončení všech aktivit projektu
Zajištění potřebné dokumentace k projektovým aktivitám
12. - 15. 4. 2021 proběhla kontrola MF na místě (nebyly shledány žádné nedostatky)
Zpracování závěrečné zprávy o realizaci a závěrečné žádosti o platbu, archivace

14.2.2 Zvýšení zaměstnanosti osob pečujících o malé děti (výzva 84)
Projekt byl 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. Aktivity projektu byly cíleny ke
zvyšování či prohlubování dosavadní kvalifikace a kompetencí CS, posílení motivace k návratu do
zaměstnání a skloubení rodinných a pracovních povinností.
Doba realizace: 1. 12. 2018 do 31. 1. 2021
Z důvodu pandemie COVID-19 byl projekt prodloužen o 2 měsíce, tj. do 31. 1. 2021.
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Činnosti v roce 2021:
Téměř všechny projektové činnosti se podařilo zrealizovat i přes pandemii COVID-19 v roce 2020,
v roce 2021 došlo k dokončení několika vzdělávacích kurzů.
•
•
•

Dokončení PC kurzů, ukončení všech aktivit projektu
Zajištění potřebné dokumentace k projektovým aktivitám
Zpracování závěrečné zprávy o realizaci a závěrečné žádosti o platbu, archivace

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. 2022
Činnosti projektu byly prodlouženy rozhodnutím MPSV o dalších 24 měsíců (od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2022).
Činnosti v roce 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
Postupná prezentace webové aplikace KOMPAS a představování výsledků predikčního modelu
na regionální úrovní u institucí Zlínského kraje

Plán činnosti na rok 2022:
•
•
•

Verifikace modelů dosažených výstupů na regionální úrovni, včetně jejich interpretace (v rámci
KA 09)
Osvěta uživatelů výstupů predikčního systému trhu práce a síťovaných aktérů trhu práce
(v rámci KA15)
Postupná prezentace webové aplikace KOMPAS, příprava a realizace jednotlivých osvětových
akcí a kampaní na základě zpracované komunikační koncepce a plánu osvěty

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.
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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 2021:
•

•
•
•

•
•

Uzavření 8 partnerství mezi středními odbornými školami a zaměstnavateli. Tyto subjekty se
zavázaly ke spolupráci podpisem tzv. Deklarace o dlouhodobém partnerství, ve které je
specifikován konkrétní cíl daného partnerství v návaznosti na vybraný studijní obor. Doba
trvání partnerství je 20 měsíců
Tvorba formuláře Standard dobré praxe, vytipování partnerství a příprava jejich pilotního
ověření
Tvorba formuláře Příklad dobré praxe partnerství firmy a školy, vytipování partnerství
a příprava jejich pilotního ověření
Představení projektu a aktuální situace v jednotlivých partnerstvích v regionu odborné
veřejnosti (SŠ, firmy, veřejné instituce) na on-line setkání 8. 6. 2021 - Seznámení odborné
veřejnosti s Metodikou mapování budoucích kompetencí
Tvorba odborného článku o projektu - Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí
Průmyslu 4.0 (publikováno na webových stránkách MPSV, HK ČR, Institutu KHK ZK aj.)
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.)

Přehled uzavřených partnerství:
PARTNERSTVÍ

ŠKOLA

FIRMA

1

Střední průmyslová škola Otrokovice

Teplárna Otrokovice a. s.
Jurášek spol. s r. o.

2

Střední škola – Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod

Česká zbrojovka, a. s.

3

Střední škola informatiky elektrotechniky a
řemesel Rožnov p. Radhoštěm

Brose CZ spol. s.r.o.

4

Střední průmyslová škola polytechnická –
Centrum odborné přípravy Zlín

Continental Barum s.r.o.

5

Střední průmyslová škola polytechnická –
Centrum odborné přípravy Zlín

greiner packaging slušovice s.r.o.

6

Střední škola informatiky elektrotechniky a
řemesel Rožnov p. Radhoštěm

ROBE lighting s.r.o.
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PARTNERSTVÍ

ŠKOLA

FIRMA

7

MESIT střední škola, o.p.s.

MESIT holding, a.s.

8

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná
škola Slavičín

TVD- Technická výroba, a.s.
Groz-Beckert Czech s. r. o.

Plán činnosti na rok 2022:
•

•

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.)
Pilotní ověření formulářů Standard dobré praxe a Příklad dobré praxe partnerství firmy a
školy na vybraných partnerstvích, případně další úpravy, následně jejich shromáždění,
zpracování a finalizace

15 ROK 2022
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 2022 pokračovat a rozvíjet tří pilíře na kterých staví – platforma pro setkávání
firem a živnostníků, spojnice mezi firmami a školami, profesionální úřad.

Pro rok 2022 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
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Rozvoj podnikatelského prostředí
Zaměříme se na:
a)
b)
c)
d)

Setkání členů odborných Sekcí KHK ZK
Zastoupení KHK ZK v sekcích HK ČR prostřednictvím našich členů
Připomínkování zákonů a legislativy
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/webináře, 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 – pouze, pokud nám
to dovolí protiepidemická opatření v dané zemi, potažmo i v ČR

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)

Péči o členy a kvalitní služby
Rozšíření členské základny, kontinuální práci s firmami, kvalitní služby pro členy
Udržitelnou činnost KHK ZK po stránce finanční, personální a procesní
Vzdělávání zaměstnanců, rozvoj lidí, odměny pro pracovníky
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PŘÍLOHY
15.1 PŘÍLOHA P1: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KHK ZK V ROCE 2021
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15.2 PŘÍLOHA P2: PROJEKTY V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE KHK ZK V ROCE 2021
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15.3 PŘÍLOHA P3: FUNKCIONÁLNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KHK ZK V ROCE 2021 DLE STATUTU KHK ZK
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PŘÍLOHA P4: KALENDÁŘ AKTIVIT V ROCE 2021
Realizované aktivity
25.01.2021 Velká novela Zákona o obchodních korporacích (webinář)

Zlín

08.02.2021 Zasedání představenstva KHK ZK

Zlín

16.02.2021 Home office (webinář)

Zlín

19.02.2021 zasedání Rady OS Zlín

Zlín

24.02.2021 Nejzajímavější dotace v roce 2021 (webinář)

Zlín

11.03.2021 Mezinárodní tendry (webinář)
17.03.2021 Zasedání Rady OS Uh. Hradiště

Zlín
Uherské
Hradiště

23.03.2021 Pracovní právo z pohledu zaměstnavatele (webinář)

Zlín

22.03.2021 Zasedání představenstva KHK ZK

Zlín

20.04.2021 Obchodní příležitosti v Indonésii

Zlín

21.04.2021 Webinář Zaměstnávání cizinců

Zlín

04.05.2021 Zákoník práce v roce 2021

Zlín

07.05.2021 Zasedání Rady OS Zlín
12.05.2021 Zasedání Rady OS Uh. Hradiště

Zlín
Uherské
Hradiště

17.05.2021 Zasedání představenstva KHK ZK

Zlín

07.06.2021 Shromáždění členů OS Zlín (on-line)

Zlín

28.06.2021 Online B2B s firmami ze Smolenské oblasti

Zlín

11.-13.8.2021 Návštěva maďarské delegace k tématu smart cities

Zlínský kraj

40

Plánované akce
6.9.-7.9.2021 Návštěva velvyslance Chile v ZK (Satturn, příprava programu)
07.09.2021 Pravidla původu zboží

Zlínský kraj

22.09.2021 Zasedání Rady OS Uh. Hradiště

Zlín
Uherské
Hradiště

04.10.2021 Seminář k zaměstnávání cizinců

Zlín

06.10.2021 Zasedání Rady OS Vsetín

08.10.2021 Jak na Google Analytics (Universal) a výkonnostní marketing

Vsetín
Uherské
Hradiště
Uherské
Hradiště

11.10.2021 Zasedání představenstva KHK ZK

Zlín

19.10.2021 Intrastat

Zlín

25.10.2021 Návštěva velvyslance Indie

Zlínský kraj

09.11.2021 Online B2B s firmami z Vologodské oblasti a Nižního Novgorodu

Zlín

29.11.2021 Zasedání představenstva KHK ZK, Shromáždění delegátů

Zlín

07.10.2021 Shromáždění členů OS Uh. Hradiště
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