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Pozvánka 

Jablonecké podnikatelské fórum 
O šanci na podnikání v příznivějších podmínkách 

• 

čtvrtek 10. května 2018 • Eurocentrum Jablonec • Klub Na Rampě • od 17h 

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou zve všechny podnikatele, kteří nechtějí pasívně přihlížet k zesilujícím 
regulacím podnikatelských činností, (GDPR, EET, daňové balíčky, zásadní změna právní úpravy obchodních společností, 
uplatňování DPH, atd.), k současnému i připravovanému nárůstu samoúčelné byrokracie, odčerpávajícího energii, čas, 
finanční zdroje a podlamujícího nezbytné právní a majetkové jistoty v podnikání. 

Podnikatelské fórum, jehož cílem je návrh a formulace konkrétní strategie k zesílení účinnosti vlivu podnikatelské 
samosprávy na tvorbu podmínek pro podnikání v regionu i ve státě, bude mít následující program:  

 zkušenosti z úspěšných řešení prosazovaných OHK Jablonci nad Nisou v regionálním i státním měřítku; 
 nejzávažnější problémy současného podnikání; 
 příčiny, společenské, hospodářské a politické důsledky dlouhodobých a prohlubujících se deformací 

podnikatelského prostředí v České republice; 
 křest nové publikace o tradicích, současnosti a perspektivách podnikání v regionu; 
 reálné možnosti, subjektivní i objektivní předpoklady k nápravě chyb a problémů a k nastolení kvalitních a 

stabilních podmínek pro podnikání na úrovni evropského standardu; 
 diskuse, přijetí stanoviska k současným problémům podnikatelského prostředí; 
 neformální setkání podnikatelů, studené i teplé občerstvení z regionální produkce. 

K jednání podnikatelského fóra přizveme i představitele politických stran a hnutí, poslance a senátory za Liberecký 
kraj, aby si osobně vyslechli Vaše názory a návrhy. 

Vážená paní, vážený pane,  

srdečně Vás zveme k aktivní účasti na Jabloneckém podnikatelském fóru, která přispěje ke zdaru našeho společného 
úsilí zaměřeného na zlepšení podmínek, ve kterých podnikáme.    

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na úřadu OHK do pátku 4. května 2018. 
 
 
 

         
Za představenstvo OHK v Jablonci nad Nisou                                                                                                                   

Ing. Vladimír Opatrný  
        předseda  

V Jablonci nad Nisou dne 24. 04. 2018 
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