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2  ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení členové, dámy a pánové. 

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

předkládáme, je inventurou naší práce i komorového života za období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022. I v tomto 

období, více než bychom si přáli, přinesly vnější okolnosti zásahy do života firem, ale i společnosti. 

Komora je pevně ukotvena na třech pilířích 1) Platforma pro setkávání firem a živnostníků, 2) Spojnice 

mezi školami a firmami, 3) Profesionální úřad. Díky těmto třem „nohám“, na kterých dnes stojíme, je 

Vám Komora stabilním, spolehlivým a užitečným partnerem.  

Velmi rychle jsme reagovali na situaci vzniklou konfliktem na Ukrajině. Přenášeli jsme informace 

ohledně exportu, pomáhali jsme získat Vaše pohledávky v Rusku. Zaměřili jsme exportní webináře na 

alternativní trhy vzhledem k sankcím na trh Ruské federace. Samozřejmostí byla pomoc Ukrajinským 

uprchlíkům, řešení konkrétních případů Vašich Ukrajinských zaměstnanců a jejich rodin. Patří Vám 

velký dík za Váš přístup a nezištnost. Ukrajinu neopouštíme ani nyní a společně s Ukrajinskými 

obchodními komorami jsme uskutečnili dva webináře zaměřené na možnosti a spolupráci firem při 

obnově Ukrajiny. 

Přes složitost situace jsme realizovali naplánované akce zaměřené na vzdělávání zaměstnanců členů 

KHK ZK, propagaci technických a odborných oborů. Realizovali jsme dotazníková šetření z regionálního 

trhu práce.  Se získanými daty pracuje Krajský úřad, např. odbor strategický či školský, i Úřad práce-

krajské pracoviště Zlín. Prezentujeme je na akcích partnerů, zasedání výborů ZLK, naposledy na Krajské 

ekonomické radě Východní Moravy. 

Stále je pro nás aktuální téma Průmyslu 4.0. Na základě požadavků, zejména malých a středních firem 

na celoživotní vzdělávání pro tuto oblast, se stala KHK ZK jedním ze spoluzakladatelů Centra vzdělávání 

pro Průmysl 4.0. Další zakladatelé jsou: Univerzita Tomáše Bati, CE-PA, spol. s r.o., TREXIMA, spol. s r.o. 

(Více str. 6.) 

Na Sněmu HK ČR v září 2021 byl odsouhlasen nový Příspěvkový řád s platností od 1. 1. 2022. Změna 

metodiky výpočtu přinesla změnu výše členského příspěvku. Od roku 1993 tak došlo poprvé k valorizaci 

členských příspěvků. 

Cílem navýšení členských příspěvků je zejména modernizace Komory jako instituce – digitalizace její 

poskytované informační činnosti, zefektivnění její činnosti a řízení. Dále zajištění týmu profesionálů  

a odborníků pro tvorbu stanovisek, analýz, anket k podpoře komunikace vůči státu na všech úrovních, 

pro marketink a propagaci tak, aby se Komora stala ještě silnější a respektovanější institucí v ČR.  

Také KHK ZK díky tomuto mohla rozšířit nabídku pro Vás. Zcela zdarma, jsme našim členům nabídli 

seriál akcí. Mezi nejúspěšnější patřil např. seminář Dodací doložky Incoterms 2020, vedený 

certifikovaným lektorem ICC. Dále školení MS Excel a sociální sítě dle stupně uživatelské znalosti. 

Diskuzní on-line webináře či setkání na aktuální témata, jako Příležitosti Zelené dohody, za účasti 

zástupců ČR v Evropské komisi, Energetika aktuálně s energetickým specialistou Milanem Machem, 

Příkladová studie ke Green Dealu, či Manažeři v náročné situaci s koučem Vladimírem Tukou. 
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Nadále pokračujeme v započaté spolupráci s různými organizacemi, která se nám daří. Můžeme se 

pochlubit děkovným dopisem zaslaným na HK ČR od Krajské hygienické stanice Zlínského kraje za 

spolupráci v období Covidu nebo ze Zastupitelských úřadů Chile, Itálie, Vietnamu a Maďarska za 

organizaci seminářů a setkání s podnikateli. Tímto chceme poděkovat všem pracovnicím Komory za 

jejich dosavadní práci. 

HK ČR stále posiluje svou pozici. Stejně intenzivně, jako v covidovém období hájí Vaše zájmy. Aby důraz 

na potřeby firem byl ještě silnější, dokázala se Komora spojit se Svazem průmyslu a dopravy, 

s profesními svazy s Konfederací malých a středních podniků, aby společně řešili situaci kolem cen 

plynu a elektřiny. 

Hospodaření KHK ZK za rok 2021 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 2021 skončilo s kladným hospodářským výsledkem. 

K 31. 8. 2022 tvoří naší komorovou rodinu 246 členů. Každý z Vás je pro nás důležitý, vážíme si každého 

společného partnerství. Děkujeme Vám za to, že spoluutváříte podnikatelské prostředí v ČR. 

Přejeme Vám hodně zdaru a úspěchu nejen v podnikání. 

 

„Naším cílem je soudržná, silná a vlivná podnikatelská komunita.“ 

 

 

 

 

 

Robert Zatloukal 

předseda představenstva 

Krajské hospodářské komory Zlínského kraje 

 

 

 

 

 

Iveta Táborská 

ředitelka 

Krajské hospodářské komory Zlínského kraje 
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Zpráva představenstva o činnosti KHK ZK od 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 byla schválena 

na 12. shromáždění delegátů dne 28. 11. 2022. 

Součástí zprávy představenstva o činnosti KHK ZK 2022 je i část roku 2021. 

V období září až prosinec 2021 proběhly na střediscích tyto stěžejní akce 

Středisko Zlín: 

Semináře: 7. 9. Pravidla původu zboží 

                14. 10. Pracovní právo a personalistika 

                19. 10. Intrastat 

Akce:        3. 11. Veletrh práce a vzdělávání Zlín 

 

Středisko Uherské Hradiště: 

Akce:  7. 10.  Shromáždění členů 

  4. 11.  Technický jarmark v Uherském Hradišti a okolí 

               12. 11.  Technický jarmark v Uherském Brodě a okolí 

Středisko Vsetín: 

Akce:  15. 10. Technický jarmark v Rožnově pod Radhoštěm 

22. 10. Technický jarmark ve Valašském Meziříčí 

5. 11.   Technický jarmark ve Vsetíně a okolí 

Další úspěšné akce 

• 9. setkání Teritoriálních paktů zaměstnanosti ve Zlíně, 16. - 17. 9. 2021 

KHK ZK se v roce 2021 stala hostitelem a organizačním garantem pro celorepublikové setkání 

Teritoriálních paktů zaměstnanosti. Akce proběhla prezenční formou ve dnech 16. - 17. 9. 2021. 

Zúčastnilo se jí 32 hostů ze 13 Teritoriálních paktů ČR, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí  

i Zlínského kraje. První den byl věnován především aktivitám paktů v jednotlivých krajích  

a příležitostem pro dalších programovací období. Se zástupci MPSV bylo dohodnuto vypracování 

společného stanoviska k tvorbě a podmínkám budoucích výzev vhodných pro Teritoriální pakty 

zaměstnanosti, přičemž pakty mohou být nápomocny se systémovými projekty. Cílem jednání 

následujícího dne bylo vytvoření strategie dalšího rozvoje Teritoriálních paktů zaměstnanosti. 

Konference paktů zaměstnanosti ČR 2021 byla spolufinancována Zlínským krajem. 

• Založení organizace Centrum vzdělávání pro Průmysl 4.0, z.ú. 

Smyslem založení Centra vzdělávání pro Průmysl 4.0 (dále CVP) a předmětem jeho hlavní činnosti je 

rozšiřování znalostí a kompetencí nutných pro uplatnění v Průmyslu 4.0 - konzultační, poradenská, 

expertní a vzdělávací činnost. Cílem je dosáhnout koordinovaného řešení problémů na regionálním 

trhu práce, přes zapojení zaměstnavatelů, regionálního školství a ostatních vzdělávacích institucí.  

Vytvoření CVP bylo zařazeno mezi strategické projekty Zlínského kraje a bylo podpořeno 

prostřednictvím voucheru asistence v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II.  CVP vzniklo 
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30. 11. 2021 zápisem v rejstříku ústavů, jeho zakladateli jsou KHK ZK, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

TREXIMA, spol. s r.o. a CE-PA, spol. s r.o. 

• Udělení Merkurových medailí v roce 2021, ocenění získali: Zlatá medaile – Stanislav Pernický, 

Stříbrná medaile – Stanislav Blaha, Bronzová medaile – Iveta Táborská.  

Členská základna: 

K 31. 12. 2021 měla KHK ZK celkem 295 členů  

PO  208  FO   87 

Výsledek hospodaření roku 2021:  

Výsledek hospodaření je ziskový ve výši 818 tis. Kč. 

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

Volební shromáždění delegátů konané 29. 11. 2021, zvolilo výkonné orgány KHK ZK na tříleté 

funkční období - viz str. 8. 
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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 31. 8. 2022 celkem 246 právnických a fyzických podnikatelských subjektů. 

 

3.1 Témata 
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Organizační struktura KHK ZK 

PŘÍLOHA P1: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KHK ZK V ROCE 2022 

 

4 VÝKONNÉ ORGÁNY KHK ZK 

Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje 

Jedná se o nejvyšší orgán Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. Shromáždění delegátů tvoří 

delegáti zvolení orgány okresního střediska. 

Představenstvo Krajské hospodářské komory Zlínského kraje 

Představenstvo Krajské hospodářské komory Zlínského kraje je statutární orgán Krajské hospodářské 

komory Zlínského kraje. 

Předseda 

• Robert Zatloukal, fyzická osoba - Ing. Robert Zatloukal  

+420 573 776 001, info@khkzk.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.  

• Jiří Klouda, TNS SERVIS s.r.o.  

• 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 Zlínského kraje 

Dozorčí rada Krajské hospodářské komory Zlínského kraje je kontrolním orgánem Krajské hospodářské 

komory Zlínského kraje. 

Předseda 

• Tomáš Dudák, SPUR a.s. 

Členové 

• Daniel Hruška, DEZA, a.s. 

• Rudolf Fojtík, CAMO, spol s r. o.  

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.  

• Radek Hauerland, Česká zbrojovka a.s. (členství zahájeno 29. 6. 2022)  

• Tomáš Stoszek, Česká zbrojovka a.s. (členství ukončeno k 17. 3. 2022) 

Rada Okresního střediska č.3 - Vsetín 

Předseda Rady: 

• Petr Kopecký – ZVI, a.s. (funkce předsedy do 24. 8. 2022) 

• Jan Gottfried, Mayer&Cie.CZ, s.r.o. (kooptován do funkce předsedy 24. 8. 2022) 

Členové Rady: 

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

• Romana Železníková, Modrý Maják, z.s. 

• Aleš Kubíček, OA a VOŠ Valašské Meziříčí 

• Libor Pavelka, RETIGO s.r.o. 
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• Daniel Hruška, DEZA, a.s. 

• Otta Grebeň, AUSTIN DETONATOR s.r.o. 

Rada Okresního střediska č. 4 – Zlín 

Předseda Rady: 

• Robert Zatloukal, fyzická osoba - 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. 

• David Běhal, advokát (členství zahájeno 30. 5. 2022) 

• Jiří Klouda, TNS SERVIS s.r.o.  

5 ČINNOST VÝKONNÝCH ORGÁNŮ KHK ZK 

Informace o činnosti výkonných orgánů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje v roce 2022. 

Představenstvo zasedalo v roce 2022 celkem 4x s následujícím programem.  

Jednání č. 1: dne 21. 3. 2022 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, volba ověřovatelů 

2. Účetní závěrka k 31. 12 2021 a Zpráva o průběhu auditu 

3. Přijetí nových členů 

4. Nominace na Merkurovy medaile 

5. Kontrola úkolů  

6. Zpráva o činnosti a hospodaření 

7. Volba členů Správní rady Institutu KHK ZK, z.ú. 

8. Různé 

Jednání č. 2: dne 30. 5. 2022  

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  

 

 

 



 
 
 
 
 

12 
 
 

Jednání č. 3: dne 19. 9. 2022 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, volba ověřovatelů 

2. Příprava Shromáždění delegátů 

3. Přijetí nových členů 

4. Kontrola úkolů 
5. Zpráva o činnosti a hospodaření 
6. Různé  

Jednání č. 4: se uskuteční dne 28. 11. 2022 
 

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  

• Spolupráce na definici budoucích kompetencí v projektu Kompetence 4.0. 

• Podíl na dotazníkovém průzkumu Překážky v zaměstnávání cizinců 

• Účast ve verifikačních skupinách projektu Predikcí trhu práce 

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

Sekce dopravní  

Předseda sekce: Zdeněk Procházka 

Počet členů: 8 

Zpravodaj: Vlastislav Čech 

Sekce projednávala: 

• Dopravní sekce KHK ZK se ve sledovaném období sešla 2x: 

2. 3. 2022 ve firmě ČSAD Uherské Hradiště a 8. 6. 2022 v prostorách firmy Advokátní kanceláře 

Petráš Rezek s.r.o. 

• Na zasedání 2. 3. 2022 byly projednávány informace o stavu dopravní infrastruktury na Moravě. 
Libor Lukáš, předseda SRDIM ve své prezentaci seznámil přítomné členy DS KHK ZK se stavem 
dopravní infrastruktury v následujících bodech:  

• Současný stav přípravy a realizace dopravní infrastruktury 

• Problémy dopravní infrastruktury 

• Aktivisté – podávání námitek k dopravním stavbám 

• Dálnice D1 stavba 137 Říkovice – Přerov 
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• Česko-slovenské dopravní spojení D49 – R6 Hulín – Púchov / TEN T 

• Přehled projektů ŘSD ČR ve Zlínském kraji 

• Dálnice D49, Dálnice D55 

• Železniční infrastruktura 

• Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice 

• Modernizace a elektrizace železničních tratí SLOVÁCKO 

• Vodní doprava - Baťův kanál  

• Na zasedání 8. 6. 2022 bylo projednáváno:  

• Užití práva ve stavebním řízení 

• Možnosti uplatnění náhrady škody (zejména plnění ze strany pojišťovny) 

• Výhody zastoupení advokátem při přestupkovém řízení 

• 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 

Sekce projednávala:  

• Pozitivní dopady krize na dlouhodobý nedostatek zaměstnanců. Zejména pak vliv válečného 

konfliktu na Ukrajině, který ve svém důsledku pozitivně ovlivnil trh práce v oblasti obchodu a služeb 

a pomohl tak zmírnit dosavadní situaci dlouhodobě ovlivňující výkon firem. 

• Vliv covidové epidemie, válečných konfliktů a momentálního napětí ve světe, spolu 

s nehospodárným přístupem a sliby politiků, přehnané jistoty veřejnosti a zaměstnanců na skokový 

nárůst inflace, která výrazně ovlivní situaci firem a živnostníků v následujícím období. 

• Dopady nárůstu cen energií, kdy obchod a služby již dlouhodobě platní vstupy energií srovnatelné 

se západní Evropou, přestože marže a výstupy jsou dlouhodobě podhodnoceny.  

7 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

KHK ZK měla k 31. 8. 2022 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, koordinátor odborných aktivit, IKAP II 

Šárka Grygerová, koordinátor odborných aktivit, IKAP II 

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

komory Zlínského kraje II 

Lucie Vlčková, projektový asistent 

Romana Kozubíková, rodičovská dovolená 
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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 

8 ČINNOST KHK ZK 2022 

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 2022 je k dispozici 

v příloze PŘÍLOHA P4: KALENDÁŘ AKTIVIT V ROCE 2022. 

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: 3, výnos 27 272 Kč (50 % z výnosu je odváděno HKČR) 

• Vystavení Certifikátů o původu zboží – počet: 372, výnos: 208 tis. Kč (50 % z výnosu je odváděno   

HKČR)  
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Nadále pokračuje pozitivní vývoj tržeb v oblasti certifikátů, kdy byly k 31. 8. vykázány tržby ve výši           

208 tis. Kč oproti 201 tis. Kč ke stejnému dni předchozího roku. Došlo také k nárůstu tržeb za vystavení 

ATA karnetů, což je způsobeno zejména vyšší účastí firem na zahraničních výstavách a veletrzích. 

V rámci agendy Czech POINT byly v tomto roce dosud provedeny tyto úkony:  

• Vidimace, legalizace – počet: 47, výnos: 1 620 Kč 

• Vydání výpisů z registrů veřejné správy – počet: 27, výnos: 3 400 Kč 

• Autorizovaná konverze dokumentu – počet: 16, výnos: 810 Kč 

Celkové výnosy zachycuje níže uvedený graf: 

 

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 včetně projektu IKAP. 
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Pracovnice střediska je také výkonným pracovníkem marketingové skupiny regionu Slovácko, která se 

zabývá propagací a podporou cestovního ruchu celého Slovácka. Pravidelně se účastní akcí pořádaných 

na podporu rozvoje podnikání v Uherském Hradišti, kterých se účastní zástupci města, podnikatelů  

i vzdělávacích institucí. 17. 5. 2022 se uskutečnilo diskuzní fórum radnice a podnikatelů „Hranatý stůl“ 

na téma Překážky v podnikání v Uherském Hradišti, za účasti a prezentace Okresního střediska Uherské 

Hradiště KHK ZK. 

V rámci činnosti střediska proběhl seminář na téma Dodací doložky INCOTERMS 2020, které bylo pro 

členy zdarma (na účastníky z nečlenských společností se tato výhoda nevztahovala). 

V Okresním středisku Uherské Hradiště je v současné době registrováno 69 členů. Oproti loňskému 

roku došlo ke snížení o 20 členů, což bylo ovlivněno složitými podmínkami pro podnikání v důsledku 

doznívající covidové situace a zavedením nového Příspěvkového řádu HK ČR. 

Připravované akce do 12/2022: Technický jarmark v Uherském Hradišti 4. 11. a 10. 11. v Uherském 

Brodě.  

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: 5, výnos: 59 tis. Kč (50 % z výnosu je odváděno HKČR) 

▪ vystavení Certifikátů o původu zboží – počet: 396, výnos: 217 tis. Kč (50 % z výnosu je odváděno 

HKČR) 

 

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. 
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V rámci vzdělávací činnosti střediska Vsetín se 11. 5. 2022 uskutečnil seminář na téma Dodací doložky 

INCOTERMS 2020, který se konal v zasedací místnosti generálního ředitele firmy Deza a.s. Semináře se 

zúčastnilo 5 firem s celkovým počtem 27 účastníků. (3 firmy – členské a 2 nečlenské). Pro členské firmy 

byl seminář zdarma. 

Pracovnice střediska Vsetín je tajemnicí Dopravní sekce KHK ZK, zajišťuje a koordinuje schůzky sekce. 

Dopravní sekce KHK ZK se pravidelně schází, co tři měsíce. Zasedání se konají ve firmách členů dopravní 

sekce KHK ZK. 

V Okresním středisku Vsetín je v současné době registrováno 49 členů. Oproti loňskému roku byl 

zaznamenán pokles členské základny o 8, což bylo ovlivněno složitými podmínkami pro podnikání 

v důsledku doznívající covidové situace a zavedením nového Příspěvkového řádu HK ČR. 

Připravované akce do 12/2022: Technický jarmark v Rožnově pod Radhoštěm 5. 10., 12. 10. ve 

Valašském Meziříčí a 9. 11. ve Vsetíně.  

8.4 Činnost Okresního střediska Zlín 

Okresní středisko Zlín se  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: 4, výnos. 27 tis. Kč (50 % z výnosu je odváděno HKČR) 

• Vystavení Certifikátů o původu zboží – počet: 1 886, výnos: 1 037 tis. Kč (50 % z výnosu je 

odváděno HKČR) 

 

Středisko Zlín má standartně ze všech středisek KHK ZK nejvyšší počet ověřených certifikátů. V rámci 

HK ČR se v roce 2021 umístilo v počtu vystavených certifikátů na 7. místě z 24 ověřovacích míst. 

V roce 2022 došlo vlivem konfliktů na Ukrajině k mírnému poklesu ověřených certifikátů. 
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V rámci agendy Czech POINT byly v letošním roce provedeny tyto úkony:  

• Vidimace, legalizace - počet: 157, výnos: 4 710 Kč 

• Vydání výpisů z registrů veřejné správy – počet: 190, výnos: 11 600 Kč 

Celkové výnosy zachycuje níže uvedený graf: 

 

Kontaktní místo pro MYTO 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. 

Zájemcům dále dle dodatku ke smlouvě s HK ČR nabízíme a vystavujeme PROFIT kartu, a od 1. 2. 2022 

zajišťujeme také registrace do polského mýta. Za PROFIT kartu jsme v letošním roce vyinkasovali částku 

cca 12 000,- Kč.  

V rámci činnosti střediska Zlín bylo uspořádáno 8 seminářů: Celní řízení - změny pro rok 2022, Zákoník 

práce – praktické dopady a výhled změn v roce 2022, Pracovněprávní dokumenty a vnitřní předpisy 

zaměstnavatele, Pravidla režimu práce na Home office a jeho úskalí z hlediska BOZP, Pravidla původu 

zboží, Nejzajímavější dotace v roce 2022, Vyhrazená technická zařízení a nový zákon č.250/2021 Sb.   

a Dodací doložky Incoterms 2020 (pro tento seminář byl pozván certifikovaný lektor ICC a byl pro členy 

zcela zdarma). 

Další 3 semináře uskutečnilo středisko Zlín v součinnosti s projektem Vzdělávání zaměstnanců členů 

KHK ZK, a to MS Excel pro mírně pokročilé, MS Excel pro středně pokročilé a Sociální sítě. 

Středisko Zlín rovněž spolupracovalo na realizaci akcí Inspirace středoškolákům a Technický jarmark, 

které byly zajištěny v rámci projektu IKAP II. 
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V Okresním středisku Zlín je v současné době registrováno 128 členů.  

Připravované akce do 12/2022: Veletrh práce a vzdělávání Zlín 2. 11. 2022. 

9 PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2022 

9.1 Projekt Kontaktní centrum pro východní trhy 

Kontaktní centrum pro východní trhy (dále jen KCVT) je trvalým projektem KHK ZK a Zlínského kraje, 

funguje na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Cílem KCVT je podpora proexportních aktivit firem 

v regionu a vyhledávání nových obchodních příležitosti pro malé a střední firmy. Kromě toho centrum 

pomáhá při zaměstnávání a adaptaci zahraničních pracovníků. Zapojilo se rovněž do pomoci 

ukrajinským uprchlíkům v ZK a do řešení aktuální situace související s uprchlickou krizí. Pomoc 

spočívala především v: 

• Oslovení a komunikace s firmami, které měly možnost poskytnout ubytování 

• Koordinace ubytování se Zlínským krajem, později s KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci 

Ukrajině) 

• Zapojení firem a zaměstnanců KHK ZK do sbírky, kterou koordinoval oblastní spolek ČČK  

ve Zlíně – finanční prostředky byly použity na kompletaci trauma setů (odeslány do Lvova)  

a balíčků se základním vybavením pro uprchlíky v ZK  

• Informační servis firmám, které měly zájem o zaměstnání uprchlíků, řešení konkrétních situací 

• Vytvoření kontaktního centra v sídle KHK ZK s nabídkou konzultací a možnostmi zaměstnání 

středně a vysoce kvalifikovaných ukrajinských uprchlíků 

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

institucím a organizacím. V období leden-srpen 2022 řešilo KCVT dotazy zaměřené 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 

• Zajištění certifikace na elektrické výrobky  

• Zpracování žádostí zaměstnavatelů o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec  

Akce a aktivity uskutečněné v daném období 

• Webinář „Zaměstnávání cizinců v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec“ (24. 2. 2022) 

• Webinář „Obchodní příležitosti ve Vietnamu v době (post)covidové“ (23. 3. 2022) 

• Seminář „Pobyt, zaměstnávání a adaptace ukrajinských občanů v ČR“ (20. 4. 2022) 

• Přijetí tchajwanské delegace TECO v KHK ZK, prezentace vybraných firem (3. 5. 2022) 

• Česko-slovenské podnikatelské fórum, zapojení KHK ZK (Žilina, 26. 5. 2022) 

• Návštěva italské delegace z CAMIC, prezentace vybraných firem (27. 5. 2022) 
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• Prezentace KHK ZK na Česko-ukrajinském online fóru (31. 5. 2022) 

• Kulatý stůl s velvyslankyní Tuniska ve Zlíně, online prezentace tuniských firem a setkání 

s vybranými českými firmami (19. 7. 2022) 

9.2 Program kvalifikovaný zaměstnanec 

KHK ZK je jedním z garantů projektu ekonomické migrace, konkrétně vládního Programu kvalifikovaný 

zaměstnanec.  Cílem programu je usnadnit firmám proces vyřízení zaměstnanecké karty pro středně  

a nízkokvalifikované zahraniční pracovníky a pomoci jim při komunikaci s úřady. 

KHK ZK přijala v období 1. 1. 2022 - 31. 8. 2022 celkem 70 žádostí o zařazení 220 ukrajinských 

pracovníků v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina), který začal fungovat 

na základě požadavků firem v roce 2016. Výnos pro KHK ZK za toto období je 97.150,- Kč. Firmy mají 

zájem především o tyto profese: stavební dělníci, obsluha strojů a zařízení, zedníci, řidiči MKD, 

pracovníci v oblasti kovovýroby, provozní zámečníci, elektrikáři a další. 

Program kvalifikovaný zaměstnanec zahrnuje kromě zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny také státy: 

Bělorusko, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Černá Hora. 

Plánované akce do konce roku 2022: 

• Proexportní seminář (teritoriálně zaměřený)  

• Incomingová mise zástupců gruzínských měst v ZK (říjen 2022) 

• Online webinář a B2B česko-tuniských firem (listopad 2022) 

• Seminář Mezinárodní tendry a měkké dovednosti (říjen 2022) 

Plánované akce v roce 2023: 

• Podnikatelská mise do Gruzie  

• Teritoriální semináře/webináře zaměřené na třetí země  

• Proexportní semináře ve spolupráci s MZV a MPO 

• Seminář/webinář k zaměstnávání zahraničních pracovníků  

9.3 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 zpracování analýz a exportních plánů 
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9.4 Projekt Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje 

 

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 2022: 

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

• Aktualizace datových monitorů (mimo dotazníková šetření) 

• 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 2023: 

• Pokračování v provozu portálu, aktualizace datových monitorů 

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

zdrojů kraje 

9.5 Projekt Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Zlínského 

kraje II 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců členů KHK ZK. Jedná se o kurzy zaměřené 

na další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, resp. členskými firmami, a to v následujících 

oblastech: 

http://www.monitorzk.cz/
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• 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. Původní datum ukončení 30. 6. 2022 bylo na základě žádostí o změnu prodlouženo 

o 1 rok, tzn. realizace aktivit bude probíhat do 30. 6. 2023.  

Činnosti v roce 2022: 

• Nastavení harmonogramu modulů, resp. kurzů s dodavateli vzdělávání a realizace kurzů ve 

všech oblastech vzdělávání pro celkem 21 zapojených firem: 

o Měkké a manažerské dovednosti – realizace 15 kurzů (v rámci vzdělávacích modulů 

Manažer a Mistr, dvoudenních kurzů zaměřených na profesionální komunikaci, 

sociální sítě, prezentační dovednosti, manipulaci a akreditovaného kurzu Personalista) 

o Obecné IT – MS Office – realizace 13 kurzů MS Excel  

o Jazykové kurzy – realizace 30 kurzů anglického, německého a ruského jazyka 

o Technické a jiné odborné vzdělávání – realizace 17 kurzů (periodická školení vazačů, 

manipulačních vozíků a jeřábníků; školení v oblasti střelecké teorie a praxe) 

• Zpracování zprávy o realizaci č. 5 včetně žádosti o platbu za období 07/2021–12/2021  

• Zpracování zprávy o realizaci č. 6 včetně žádosti o platbu za období 01/2022–06/2022 

• Monitorování a zápis indikátorů do systému IS ESF 

• Průběžné kontaktování dalších členských firem s nabídkou zapojení se do projektu 

Plán činnosti na rok 2023: 

• Zpracování zprávy o realizaci č. 7 za období 07/2022–12/2022 (leden 2023) a na ni navázanou 

žádost o platbu 

• Zpracování zprávy o realizaci č. 8 za období 01/2023–06/2023 (červenec-srpen 2023) 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 

• Archivace projektu 

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 
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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, zaměřené zejména na žáky gymnázií) 

• Girl's 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 za podpory okresních středisek KHK ZK.  

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 2022 (uskutečněné akce): 

• Inspirace středoškolákům (17. 3. a 7. 4.) 

• Girl's Day (26. 4.) 

• Technický jarmark Zlín (26. 5.) 

• Konference pro kariérové a výchovné poradce (15. 6.) 

Plán činnosti v roce 2022:  

o Veletrh práce a vzdělávání Kroměříž (6. 10.) 

o Veletrh práce a vzdělávání Zlín (2. 11.) 

o Technické jarmarky – Valašské Meziříčí (12. 10.), Rožnov pod Radhoštěm 

(5. 10.), Vsetín (9. 11.), Uherské Hradiště (4. 11.), Uherský Brod (11. 11.) 

Plán činnosti na rok 2023: 

o Inspirace středoškolákům  

o Girls day  

o Konference pro kariérové a výchovné poradce  

o Technické jarmarky  

o Veletrh práce a vzdělávání  
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9.7 Narovinu ve Zlínském kraji 

Obsahem projektu byly aktivity, jejichž cílem byla podpora žen v technických profesích a snižování 

rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. Cílů projektu bylo 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. 

Činnosti projektu probíhaly od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2022, partnerem projektu byla společnost 

TREXIMA, spol. s r.o. 

Činnosti v roce 2022: 

• Dokončení činností projektu (do 31. 3. 2022): 

o Popularizace výstupů projektu zejména formou odborných článků (portál Datová 

platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, e-mailový Informační servis KHK ZK, portál 

Zlínského kraje ZKOLA aj.) a prezentací (např. Konference Síť pro rodinu) 

o Realizace stáží studentek technických oborů vysokých škol ve firmách regionu v oblasti 

průmyslového inženýrství, strojírenství.  

o Sběr podkladů od stážistek v rámci případových studií  

o Zpracování analýzy případových studií Ženy na genderově nestereotypních stážích 

(dostupná na https://www.khkzk.cz/media/userfiles/novinky/Analýza případových 

studií_final.pdf) 

• Zpracování a předložení závěrečné ZOR a ŽOP 

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 Paktu dle akčního plánu:  

1. Struktura a kvalita odborného vzdělávání odpovídající potřebám Zlínského kraje 

2. Vzdělávání dospělých 

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

4. Kvalita života ve Zlínském kraji 

KHK ZK má v rámci Paktu úlohu leadera, Institut KHK ZK úlohu nositele aktivit. 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. 

https://www.khkzk.cz/media/userfiles/novinky/Anal%C3%BDza%20p%C5%99%C3%ADpadov%C3%BDch%20studi%C3%AD_final.pdf
https://www.khkzk.cz/media/userfiles/novinky/Anal%C3%BDza%20p%C5%99%C3%ADpadov%C3%BDch%20studi%C3%AD_final.pdf
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Činnosti v roce 2022 (uskutečněné akce): 

• Krajské kolo soutěže Talenty pro firmy ,,T-PROFI“ (24. 3. 2022) 

Řízení, organizace a monitoring činností Paktu i organizace akce T-PROFI jsou spolufinancovány 

Zlínským krajem. Na podporu činností Paktu získala KHK ZK pro rok 2022 dotaci ve výši  

199 tis. Kč. 

9.9 Další projekty 

Po celý rok probíhá monitoring nových dotačních příležitostí v rámci nového programového období 

2021-2027, zejména Operačního programu Zaměstnanost+ a Operačního programu Jan Amos 

Komenský. První výzvy jsou očekávány na podzim 2022.  
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10 ÚSPĚŠNÉ AKCE ROKU 2022 

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 2022 mnoho úspěšných akcí, kterým je věnována pozornost níže. 

10.1 Shromáždění členů Okresních středisek (OS) 

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OS Zlín 30. 5. 2022   

V pondělí 30. 5. 2022 se uskutečnilo X. shromáždění členů Okresního střediska Zlín KHK ZK. Role 

hostitele se tentokrát ujala společnost Lázně Luhačovice a.s., dlouholetý a stabilní člen KHK ZK, slavící 

letos 30. výročí od svého vzniku. 

Účastníci shromáždění měli možnost prohlédnout si Jurkovičův dům nebo se projít revitalizovanou 

lázeňskou kolonádou a halou Vincentka. Role průvodce se ujal Ing. Jiří Dědek, generální ředitel 

společnosti Lázně Luhačovice a.s., který prohlídku doplnil poutavým výkladem. 

Vlastní jednání X. shromáždění členů Okresního střediska Zlín KHK ZK se uskutečnilo v prostorách 

lázeňského areálu Luhačovic v budově Společenského domu. Jednání proběhlo dle schváleného 

programu, shromáždění vzalo na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření, proběhla volba delegátů na 

listopadové 12. shromáždění delegátů KHK ZK a byli nominováni zástupci na 35. sněm HK ČR, který se 

uskuteční v roce 2023. Proběhla rovněž volba nového člena rady Okresního střediska Zlín KHK ZK. 

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OS Uh. Hradiště 24. 10. 2022 

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OS Vsetín  
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10.2 ON-LINE SETKÁNÍ S PŘEDSEDOU 19. 1. a 25. 1. 2022 

Na základě změny příspěvkového řádu s účinností od 1. 1. 2022 byla uspořádána 2 online setkání  

s předsedou představenstva KHK ZK, Ing. Robertem Zatloukalem, jejímž tématem byl nový příspěvkový 

řád, přínosy členství v komoře, aktuální priority komory a její další směřování. 

10.3 TICHO VE STUDIU 26. 1. 2022 

26. 1. 2022 byl předseda představenstva KHK ZK, Ing. Robert Zatloukal, hostem ve vysílání TVS 

Slovácko, v pořadu Ticho ve studiu. Hlavním tématem rozhovoru byla Hospodářská komora, zejména 

KHK ZK. 

10.4 ON-LINE DISKUZNÍ FÓRUM NA TÉMA GREEN DEAL 14. 2. 2022 

KHK ZK, Svaz průmyslu a dopravy ČR a regionální kancelář agentury CzechInvest uspořádali online 

diskusní fórum na téma Green Deal. Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR  

a BusinessEurope diskutoval s firmami a institucemi nad tímto tématem, nad tím, co pro firmy Green 

Deal znamená, jaká rizika či naopak příležitosti pro jejich činnost Green Deal znamená.  

10.5 KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE TALENTY PRO FIRMY ,,T-PROFI“ 24. 3. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

24. 3. 2022 se v areálu Experimentária Střední průmyslové školy v Otrokovicích utkalo 5 soutěžních 

týmů. Akci pořádala KHK ZK a spoluorganizátorem byla Střední průmyslová škola Otrokovice. 

Do soutěžního klání se zapojily významné regionální firmy Austin Detonator, s. r. o, Continental Barum, 

s. r. o., Česká Zbrojovka, a. s., Global Business, s. r. o. a Kovárna VIVA, a. s., které s sebou přivezly 

soutěžní týmy ze spolupracujících středních a základních škol. 

Po 3 hodinách bylo soutěžní klání ukončeno a nastal čas pro odbornou porotu. V mezičase se soutěžící 

rozhodně nenudili. Nápaditý a vtipný doprovodný program ZŠ Mánesova Otrokovice všem zkrátil 

čekání na výsledky soutěže. 

Vítězný tým: Česká Zbrojovka, a. s., SŠ COPT Uherský Brod, ZŠ Pod Vinohrady. Paní Zuzana Fišerová, 

Členka Rady ZK pro oblast kultury a školství ocenila nasazení a skvělé výkony soutěžících. V rámci 

slavnostního vyhlášení výsledků předala ceny zástupcům všech soutěžních týmů.  
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10.6 INSPIRACE STŘEDOŠKOLÁKŮM 17. 3. A 7. 4. 2022 

 

KHK ZK uspořádala již počtvrté akce pro studenty gymnázií s cílem zvýšit zájem o uplatnění 

v technických oborech. V rámci akcí Inspirace středoškolákům mají studenti možnost poznat zblízka 

zajímavé regionální zaměstnavatele a získat informace o možnosti pracovního uplatnění ve svém 

blízkém okolí.  

V letošním roce se uskutečnily dvě akce. První proběhla 17. 3. 2022 na Vsetínsku, kde studenti  

a studentky gymnázií ze Vsetína a Valašského Meziříčí navštívili firmy ONSEMI nebo CBG 

AUTOMATION.  7. 4. 2022 se uskutečnila druhá akce pro gymnazisty ze Slavičína a Valašských Klobouk, 

kteří se mohli podívat na výrobní pracoviště firem MORAVIA CANS a ZÁLESÍ. Studenti se mohli 

přesvědčit, že i náš region nabízí zajímavé pracovní možnosti a kontakt se špičkovými technologiemi. 

10.7 SEMINÁŘ K POBYTU, ZAMĚSTNÁVÁNÍ A ADAPTACI UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ 

20. 4. 2022   

 

Seminář proběhl ve Zlíně dne 20. dubna 2022 za účasti více než 30 zástupců firem. Registrace uprchlíků, 

vízum dočasné ochrany, zaměstnávání, mechanismus vyplácení příspěvků právnickým osobám  

za ubytování uprchlíků a adaptace Ukrajinců v ZK – to byla hlavní témata semináře. 

S úvodním slovem zahájil akci náměstek hejtmana ZK Lubomír Traub, který zmínil pomoc uprchlíkům 

související zejména se zaměstnáváním středně a vysoce kvalifikovaných ukrajinských občanů nebo 

zapojení kraje do platformy LetJob. S příspěvky na semináři vystoupili zástupci Krajského ředitelství 

policie ZK, Odboru azylové a migrační politiky, úřadu práce, oddělení pro zvláštní úkoly ZK a Centra na 

podporu integrace cizinců. 



 
 
 
 
 

29 
 
 

10.8 GIRL'S DAY 26. 4. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

KHK ZK připravila pro studentky setkání s úspěšnými ženami, které se prosadily v technických  

a přírodovědných oborech. Dopolední část programu se uskutečnila v industriálních prostorách 

bývalého sila a nynějšího sídla NWT, a.s.  

Studentky se seznámily s profesní dráhou tří zaměstnankyň, z nichž dvě ve firmě působí jako manažerky 

v oblasti IT a jedna zastává pozici projektantky pozemních staveb a zároveň je hlavní inženýrkou 

developerského projektu.   

Součástí programu bylo krátké představení Univerzity T. Bati ve Zlíně a zejména exkurze na jednom  

z výzkumných pracovišť univerzity – v laboratořích Centra polymerních systémů. Svou profesi dívkám 

představily dvě úspěšné vědkyně, které působí v Centru polymerních materiálů a v Ústavu informatiky 

a umělé inteligence při Univerzitě T. Bati ve Zlíně.  

Široké možnosti profesního uplatnění i nabídku vzdělávacích aktivit představila gymnazistkám 

zástupkyně neziskové organizace Czechitas. 

10.9 TŘETÍ ONLINE SETKÁNÍ S HEJTMANEM ZLÍNSKÉHO KRAJE 27. 4. 2022  

KHK ZK uspořádala 27. 4. 2022 třetí online call s hejtmanem Zlínského kraje, Ing. Radimem Holišem, 

který odpovídal na dotazy podnikatelů a zástupců institucí. Hlavním tematickým okruhem byla aktuální 

situace v kraji v souvislosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny a jejich adaptací. Další dotazy směřovaly 

na obsazenost Strategické průmyslové zóny Holešov, dopravní situaci v kraji, opravy silnic, rozvoj 

cyklostezek nebo rozvoj technologie blockchain. 
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10.10 ZÁSTUPCI KHK ZK A VYBRANÝCH FIREM SE VE ZLÍNĚ SETKALI  

  S TCHAJWANSKOU DELEGACÍ TECO 2. 5. a 3. 5. 2022 

 

Zlínský kraj navštívila ve dnech 2. a 3. května delegace zástupců Tchajpejské ekonomické a kulturní 

kanceláře v ČR (TECO) na pozvání senátora Tomáše Goláně. Delegaci vedl Liang-ruey KE, vedoucí 

kanceláře. Delegace byla dále zastoupena ředitelem divize vědy a technologie, ředitelkou obchodního 

úseku a tajemnicí pro všeobecné záležitosti.   

Jedním z bodů programu návštěvy bylo obchodní setkání, které v úterý odpoledne zorganizovala  

KHK ZK. V úvodní části vystoupili s prezentací předseda představenstva KHK ZK, Ing. Robert Zatloukal  

a ředitelka Iveta Táborská. Poté následovalo představení vybraných firem - ON SEMICONDUCTOR 

CZECH REPUBLIC, s.r.o., SPUR a.s. a TNS SERVIS s.r.o.  

10.11 TECHNICKÝ JARMARK ZLÍN 26. 5. 2022 

   

KHK ZK připravila na čtvrtek 26. května 2022 pro bezmála 200 žáků a žákyň pěti zlínských základních 

škol exkurze do provozů šesti významných místních firem. Technický jarmark Zlín je již tradiční akce 

určená žákům 7. až 9. ročníků, jejímž cílem je představit moderní pracovní prostředí a možnosti 

pracovního uplatnění v různých odvětvích v našem regionu.  

Žáci spolu s pedagogy tak měli možnost navštívit výrobní prostory firem KOMA MODULAR s.r.o., 

SYKORA, spol. s r.o., greiner packaging slušovice s.r.o., greiner assistec s.r.o., Promens Zlín a.s. a ZLÍN 

ROBOTICS s.r.o.  

http://email-click.mojehruska.cz/public/open/nlink/?u=5191bef4-de95-11e9-842b-0ac387ba2da6&c=1294d011-6829-11ea-a059-ac1f6bc402aa&l=c516acea-cd17-11ec-89b6-ac1f6bc403ad&sid=8c4fa64cbfaf404db9a514176186a6e4
http://email-click.mojehruska.cz/public/open/nlink/?u=5191bef4-de95-11e9-842b-0ac387ba2da6&c=1294d011-6829-11ea-a059-ac1f6bc402aa&l=c516acea-cd17-11ec-89b6-ac1f6bc403ad&sid=8c4fa64cbfaf404db9a514176186a6e4
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Součástí Technického jarmarku Zlín byla také prezentace středních škol. Možnosti studia představili 

žákům zástupci Střední průmyslové školy polytechnické – Centra odborné přípravy Zlín a zástupci 

Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem. 

10.12 ZÁSTUPCI KHK ZLÍNSKÉHO KRAJE JEDNALI S PŘEDSTAVITELI ČESKO-ITALSKÉ 

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOMORY (CAMIC) 27. 5. 2022 

 

Danilo Manghi, předseda CAMIC a Matteo Mariani, tajemník CAMIC, představili aktivity komory  

a nastínili možnosti budoucí spolupráce. Ta může spočívat například v podnikatelské misi a návštěvě 

vybraného veletrhu v Itálii, B2B jednání s italskými partnery nebo navázaní kontaktů na úrovni 

regionálních obchodních komor.  

Delegaci doprovodila Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu. Setkání se rovněž 

zúčastnili zástupci dvou společností, s nimiž KHK ZK aktivně spolupracuje. Za Lázně Luhačovice a.s. 

vystoupil s prezentací Dalibor Chrastina, marketingový manažer, kliniku reprodukční medicíny IVF Zlín 

Czech Republic představil ředitel David Rumpík společně s koordinátorkou pro italské pacienty Janou 

Točevou. 

10.13 ON-LINE SETKÁNÍ S ENERGETICKÝM SPECIALISTOU MILANEM MACHEM 

27.5.2022 

KHK ZK uspořádala on-line setkání s Milanem Machem, kde proběhla stručná rekapitulace vývoje cen 

energií, informace o nákupech energií na burze, firmy sdílely zkušenosti. Hlavní část byla věnována 

tématu, jak na nákup energií v roce 2023 a doporučení řešení směrem k Hospodářské komoře ČR. 

10.14 WEBINÁŘ VĚNOVANÝ OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S VIETNAMEM 

10. 6. 2021 

Ve středu 23. 3. 2022 uspořádala KHK ZK webinář ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR v Hanoi 

a společností CEKINDO, která na vietnamském trhu aktivně působí a pomáhá zde českým firmám. 

Ekonomický diplomat David Jarkulisch a Jiří Šebek z Cekindo předali zástupcům firem informace  

o aktuální ekonomické situaci, exportních příležitostech, podmínkách vstupu na trh, dopadech 

pandemie Covid na byznys a představili další zajímavá témata.  
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10.15 KONFERENCE PRO KARIÉROVÉ A VÝCHOVNÉ PORADCE - DIGITALIZACE, 

AUTOMATIZACE, GREEN DEAL, UDRŽITELNOST – NOVÉ VÝZVY PRO TRH PRÁCE 

15. 6. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Kariéroví i výchovní poradci ze škol, pedagogové, zaměstnavatelé i širší odborná veřejnost se sešli  

ve středu 15. 6. 2022 na konferenci, jejímž cílem bylo upozornit na rychlý vývoj technologií a měnící  

se potřeby zaměstnavatelů na znalosti a dovednosti žáků a studentů. 

Nabitý program byl zaměřený na využití moderních technologií v průmyslu i jinde, na aktuální trendy 

nebo predikování vývoje regionálního trhu práce i na možnosti, jak přenést požadavky trhu práce do 

vzdělávání. Účastníci měli možnost seznámit se s firmami, které se zaměřují na dopravní technologie, 

chytrá města, autonomní řízení či e-mobilitu. Vystoupili zde i zástupci škol, které reagují na současný 

vývoj novými obory vzdělávání nebo inovativními způsoby výuky či kariérového poradenství. 

10.16 PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST  

FENOMÉN 4.0, 24. 3. 2022, ZLÍN 

KHK ZK byla patronem HR stage – přednáška na téma Trendy na trhu práce. Pořadatelem byla CE-PA, 

spol. s r.o. 

PŘÍLEŽITOSTI ZELENÉ DOHODY PRO PODNIKATELE, 7. 4. 2022, ZLÍN 

KHK ZK ve spolupráci s Eurocentrem Zlín a agenturou CzechInvest Zlín uspořádala přednášku na téma 

Příležitosti Zelené dohody pro podnikatele. Akci moderovala Iveta Táborská, ředitelka KHK ZK. 

ZKUŠENOSTI SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM HENDIKEPOVANÝCH, 17. 5. 2022, ZLÍN 

17. 5. 2022 byla ZLK uspořádána přednáška na téma Překážky a zkušenosti v zaměstnávání lidí 

s hendikepy členských firem KHK ZK.   

CELOREPUBLIKOVÁ KONFERENCE RODINNÁ POLITIKA, 5. 5. 2022, PRAHA 

Přednáška na téma Slaďování rodinného a pracovního života. Pořadatelem bylo MPSV. 

KRAJSKÁ KONFERENCE RODINNÁ POLITIKA, 23. 6. 2022, ZLÍN 

Přednáška na téma Výsledky analýzy Ženy a muži na trhu práce ve Zlínském kraji. Pořadatelem byla 

Platforma prorodinné politiky Zlínského kraje.  
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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 stálým hostem ve Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje 

• Je členem Krizového štábu Zlínského kraje 

• Je členem pro IPRÚ  

• Je členem týmu ITI  

• Je členem Platformy pro rodinnou politiku na MPSV 

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. 
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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. I přes určitý pokles členské základny v roce 2022 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, hodnotitel a organizátor ankety „Férový zaměstnavatel“  

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

• Účastní se prezentačně akcí partnerů (TIC, CE-PA, CzechInvest, UTB, Eurocentrum Zlín) 

• Je partnerem ,,EY Podnikatel roku Zlínského kraje 2022“ 

• Je partnerem a hodnotitelem soutěže Můj první milión 

• Je podporovatelem Dne dobročinnosti 

 

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 



 
 
 
 
 

35 
 
 

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 Žilině, se kterou 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      

• Robert Zatloukal, fyzická osoba - Ing. Robert Zatloukal  

Členové      

• Petr Kopecký, ZVI a.s.      

• Ivona Huňková, EUREGNIA, s.r.o.  

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

Dozorčí rada Institutu KHK ZK má tři členy. 

Předseda 

• Tomáš Dudák, SPUR a.s. 

Členové 

• Daniel Hruška, DEZA, a.s. 

• Rudolf Fojtík, CAMO, spol. s r.o. 

14.2 Realizované projekty 

Všechny projekty jsou financovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost.  

14.2.1 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 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) 
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• Postupná prezentace webové aplikace KOMPAS, příprava a realizace jednotlivých osvětových 

akcí a kampaní na základě zpracované komunikační koncepce a plánu osvěty - 

www.predikcetrhuprace.cz 

Plán činnosti na rok 2023: 

• Finanční a věcné vyhodnocení projektu, kontrola dokumentace, archivace 

• Realizace projektu v roce 2023 není plánována. MPSV předpokládá vytvoření analytických 

pracovišť, jejichž činnosti by navazovaly na projekt, avšak v současné době není k dispozici 

personální ani územní obsazení těchto pracovních pozic 

14.2.2 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 

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.  

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. 

 

https://www.predikcetrhuprace.cz/
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Činnosti v roce 2022: 

• Poskytování průběžných konzultací, následně ukončení a vyhodnocení spolupráce škola-firma 

v rámci 8 partnerství mezi středními odbornými školami a zaměstnavateli  

• Příprava finální podoby výstupů  

o  Standard praxe 

o Příklad dobré praxe partnerství firmy a školy (psaný dokument bude doplněn 

videospoty z partnerských škol a firem 

• Realizace akce Sdílení zkušeností a předávání dobré praxe partnerství škol a firem (9.6.2022 ve 

společnosti Continental Barum s.r.o.) 

• Spolupráce na tvorbě odborných článků a letáků k projektu 

Plán činnosti na rok 2023: 

• Finanční a věcné vyhodnocení projektu, kontrola dokumentace, archivace 

15 ROK 2023 

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 2023 pokračovat a rozvíjet tří pilíře na kterých staví – platforma pro setkávání 

firem a živnostníků, spojnice mezi firmami a školami, profesionální úřad.  

Aktuální celosvětová situace a ekonomické prognózy ukazují, že rok 2023 bude složitý nejen pro firmy.  

Komora bude pružně reagovat na danou situaci např. informační, poradenskou, právní službou. 

Pro rok 2023 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) Přípravu nového dotačního období 

b) Zjišťování skutečných potřeb podnikatelských subjektů – velkých a malých firem i živnostníků 

c) Větší zapojení firem do odborného vzdělávání 

d) Propagace technických a odborných oborů prostřednictvím akcí zaměřených na žáky/žákyně a 

studenty/studentky 
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Rozvoj podnikatelského prostředí 

Zaměříme se na: 

a) Setkání členů odborných Sekcí KHK ZK 

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

c) Připomínkování zákonů a legislativy 

d) Připomínkování strategických dokumentů kraje 

Proexportní podpora 

Zaměříme se na: 

a) Rozvoj Kontaktního centra pro mezinárodní spolupráci podle strategie zpracované na období 

2023-2026. Nabídka služeb v rámci tohoto centra - analýza zahraničního trhu, vyhledávání  

a prověřování obchodních partnerů, celní problematika a logistika, zajištění překladů  

a certifikátů při vývozu do zemí Celní unie 

b) Spolupráci s ekonomickými diplomaty zastupitelských úřadů v zahraničí  

c) Pořádání proexportních akcí – teritoriální semináře/webináře, kulaté stoly, prezentace firem  

a individuální setkání se zahraničními partnery 

d) Pomoc a podpora při zaměstnávání a adaptaci cizinců v regionu 

d)   Podnikatelské mise do zahraničí včetně účasti na konferencích, podnikatelských fórech nebo 

B2B v zahraničí (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) Péči o členy a kvalitní služby 

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

c) Udržitelnou činnost KHK ZK po stránce finanční, personální a procesní 

d) Vzdělávání zaměstnanců, rozvoj lidí, odměny pro pracovníky 
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PŘÍLOHY 

15.1 PŘÍLOHA P1: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KHK ZK V ROCE 2022 
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15.2 PŘÍLOHA P2: PROJEKTY V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE KHK ZK V ROCE 2022 
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15.3 PŘÍLOHA P3: FUNKCIONÁLNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KHK ZK V ROCE 2022 DLE STATUTU KHK ZK 
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PŘÍLOHA P4: KALENDÁŘ AKTIVIT V ROCE 2022  

Realizované aktivity  

 

 

13.01.2022 Celní řízení - změny pro rok 2022 Zlín

19.01.2022 Online setkání s předsedou KHK ZK online, Zlín

25.01.2022

Dopady novely zákoníku práce a výhled vývoje pracovněprávní legislativy v 

roce 2022  online, Zlín

25.01.2022 Online setkání s předsedou KHK ZK online, Zlín

04.02.2022 Zasedání Rady OS Zlín Zlín

23.02.2022 Setkání s viceprezidentem HKČR Zajíčkem Zlín

24.02.2022 Online webinář k zaměstnávání cizinců - změny, nejčastější chyby online, Zlín

01.03.2022 Pracovně právní dokumenty a vnitřní předpisy online, Zlín

21.03.2022 Zasedání představenstva a Správní rady Institutu KHK ZK Zlín

23.03.2022 Onlie webinář zaměřený na obchodování s Vietnamem online, Zlín

24.03.2022 Soutěž T-PROFI Otrokovice

05.04.2022 Home office online, Zlín

07.04.2022 Inspirace středoškolákům Luhačovice, Bojkovice

12.04.2022 Pravidla původu zboží Zlín

20.04.2022 Seminář k pobytu, zaměstnávání a adaptaci ukrajinských uprchlíků Zlín

22.04.2022 Zasedání Rady OS Zlín Zlín

26.04.2022 Girls day Zlín

27.04.2022 Online call "ZEPTEJTE SE HEJTMANA" online, Zlín

03.05.2022 Návštěva tchajwanské delegace (TECO) a B2B jednání Zlínský kraj

11.05.2022 Nejzajímavější dotace v roce 2022 online, Zlín

11.05.2022 Dodací doložky INCOTERMS 2020 Vsetín

12.05.2022 Dodací doložky INCOTERMS 2020 Zlín

13.05.2022 Dodací doložky INCOTERMS 2020 Uherské Hradiště

24.05.2022 Webinář "Manažeři a náročná situace" online Zlín

26.05.2022 Technický jarmark Zlín

26.05.2022 Česko-slovenské podnikatelské fórum a B2B jednání Žilina

27.05.2022 Návštěva italské delegace ve Zlíně a B2B jednání Zlín

27.05.2022 Diskuzní stůl na téma dodavatelé energií, nákup energií… online, Zlín

30.05.2022 Shromáždění členů OS Zlín Luhačovice

30.05.2022 Zasedání Představenstva Luhačovice

29.06.2022 Zasedání Rady OS Uh. Hradiště Uherské Hradiště

19.07.2022 Přijetí velvyslankyně Tunisu v sídle KHK ZK, B2B, prezentace firem Zlín

21.07.2022 Vyhrazená technická zařízení a nový zákon č.250/2021 Sb. Zlín
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Plánované akce 

 

 

 

12.09.2022 Intrastat Zlín

19.09.2022 Zasedání Představenstva Zlín

27.09.2022 Mezinárodní konference SK-CZ Žilina

05.10.2022 Povinnosti plynoucí ze zákona o obalech Zlín

12.10.2022 Zaměstnávání a adaptace cizinců - aktuální informace (seminář) Zlín

14.10.2022 zasedání Rady OS Zlín Zlín

říjen Mezinárodní tendry a soft skills exportéra - webinář online

19.-21.10.2022 Incomingová mise zástupců gruzínských měst v ZK Zlínský kraj

24.11.2022 Dotace z OP TAK jako příležitost k rozvoji Vaší firmy Zlín

28.11.2022 Zasedání představenstva a Shromáždění delegátů Zlín

listopad Vysílání firemních pracovníků do zahraničí - seminář Zlín


