OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
V JABLONCI NAD NISOU
Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou, tel: +420 483 346 006, e-mail: info@ohkjablonec.cz

Zpráva o činnosti OHK v Jablonci nad Nisou, rok 2018
Činnosti pro podporu podnikatelů, v první řadě členské základny a podnikatelů z regionu.


řešení aktuálních problémů v podnikatelském prostředí, daňová legislativa, individuální
poradenství, informace z legislativy, novel zákonů a jejich vliv na podnikatelské prostředí a
především připomínkování legislativy na základě námětů a požadavků členů; vychází
pravidelný tiskový materiál zaměřený na aktuální novelizace či problémy, informace jsou
publikovány na webu OHK www.ohkjablonec.cz a webu Kontaktního centra CZ-PL hospodářské
spolupráce www.podnikanivpolsku.cz. OHK v Jablonci nad Nisou spustilo nové webové
prezentace pro lepší informovanost a prezentaci členských firem.



Zabezpečení odborného informačního podnikatelského servisu; řešení individuálních
problémů v podnikání, osobní jednání s příchozími; aktivní vyhledávání partnerů, tvorba a
nabízení možností propagace



vydávání certifikátů o původu zboží pro exportéry v příjemném prostředí - v roce 2018 2678
ks, vystavování karnetů A. T. A. - pro spolehlivý dočasný vývoz zboží - do 19.11.2018 18
dočasných vývozů, nadstandardní služby
Certifikát o původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního
zvýhodnění. Tyto doklady jsou určeny podnikatelům v České republice, kteří potřebují prokázat
skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.
Vystavení tohoto osvědčení vyplývá z dovozních předpisů cílové země nebo z podmínek
kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží.
Potvrzujeme také doklady obchodní povahy, vystavené na území České republiky (např.
obchodní faktury, obchodní smlouvy, dopisy).
Karnet ATA je vícestránkový mezinárodní celní doklad, který umožňuje dočasné vyvezení zboží
do třetích zemí, osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní
vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro
prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 78 zemích světa. Karnet ATA je určen
všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně
vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.



služba CzechPOINT - vydávání dokumentů státní správy - v roce 2018 (v období od 1. 1. do 19.
11. využilo těchto služeb u OHK 398 klientů.

Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.
Tato služba velmi zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům - výpisům
z rejstříků - z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Na pracovišti OHK v Jablonci nad Nisou
vydáváme ověřené výpisy z těchto registrů:
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Obchodního rejstříku
Rejstříku spolků (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík občanských sdružení vedený
MVČR)
Rejstříku nadací
Rejstříku ústavů (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík obecně prospěšných
společností)
Rejstříku společenství vlastníků jednotek
Rejstříku obecně prospěšný společností (obecně prospěšné společnosti vzniklé do
31.12.2013)
Živnostenského rejstříku
Katastru nemovitostí
Katastru nemovitostí – výpis snímku z katastrální mapy
Rejstříku trestů (fyzických a právnických osob)
Registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Registru Ministerstva životního prostředí – MA ISOH (správa a kontrola agendy)
Insolvenčního rejstříku
Registru obyvatel
Registru osob
Registru osob - výpis z veřejné části
Registru práv a povinností
Registru obyvatel - přehledu využití údajů
Registru osob - přehled využití údajů
Registru práv a povinností - přehled využití údajů
Registru územní identifikace
a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona
a požádat o provedení tzv. Zprostředkované identifikace

Zároveň je možné přes kontaktní místa podat zdarma žádost o změnu údajů v základních registrech
veřejné správy.




Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
Žádost o změnu údajů v registru osob
Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Kromě vydání ověřených výpisů z ISVS si na pracovišti OHK můžete nechat rychle, komfortně a hlavně
bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy, autorizovaně konvertovat dokumenty a získáte i další
služby související se zavedením datových schránek.


organizace podnikatelských setkání s významnými činiteli veřejného a hospodářského života
(místní i celostátní úroveň), 5. 09. 2018 na Střelnici v Jablonci nad Nisou: Předvolební diskusní
večer podnikatelů s kandidáty komunálních a senátních voleb pro senátní obvod č. 35.
Setkání se zúčastnilo 95 diskutujících (podnikatelů, kandidátů, představitelů úřadů a institucí).



podpora členů OHK podle odborného zaměření firem, potřeb vedení i zaměstnanců - zajištění
odborných seminářů - Oline marketing v roce 2019 (uskuteční se 7. 12. 2018, OHK pořádá
marketingový seminář vždy 1x za rok, semináře informují o aktuální legislativě, novinkách a
trendech v marketingu), Kulatý stůl rodinných firem ve spolupráci s AMSP ČR (Liberec, TUL,
26. 10.), Česko-polsko-německé podnikatelské kooperační fórum (červen 2018, 24. 10. 2018),
odborného poradenství aj., snaha o aktivní zapojení členů do připravovaných akcí s minimem
papírování a maximálním organizačním servisem



přednostní informovanost členů OHK o pořádaných akcích (zpravidla e-mailem, vyvěšením na
webových stránkách, zveřejněním v tisku, v některých případech dle potřeby členů poštou i
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telefonicky), cílené zasílání informací jednotlivým skupinám podnikatelům podle jejich
zaměření. Zabezpečení větší spolupráce mezi členy.


další výhody: volné vstupenky na zajímavé mezinárodní akce týkající se podnikání (vyhlášení
podnikatelských soutěží, veletrhy) výhodné podmínky absolvování zahraničních
podnikatelských misí do potenciálních nových obchodních teritorií.



činnost poradního sboru
Tento sbor je složen ze zástupců podnikatelů, Statuárního města, Úřadu práce a dalších
organizací, navíc je otevřen i dalším, kteří přinesou k řešení určitý problém týkající se této
oblasti. Podnikatelé mohou specifikovat své problémy, které řeší poradní sbor s vedením
města. V případě zájmu je možné zasílat náměty k řešení e-mailem: info@ohkjablonec.cz,
nebo si sjednat schůzku na telefonu 483 346 006 v úřadu OHK, nebo přímo ve firmě.

Podpora vzdělávání na všech úrovních od základního po celoživotní
 OHK v této věci aktivně spolupracuje s podniky, řediteli místních škol, s politiky na obecní,
krajské i celostátní úrovni.
 Kariérové poradenství na ZŠ s podnikateli regionu, diskuze, exkurze, materiálová pomoc pro
dílny, SŠ - pomoc při praktické výuce, diskuze se studenty, učni, studentské soutěže: hlavní
pořadatel soutěží T-Profi - Talenty pro firmy v LK, Amavet/ partner soutěží DDM Vikýř.
Propojování SŠ s firmami, zajišťování praxí.
Podpora cestovního ruchu
 Podpora a poradenství pro místní tradiční výrobce, propagace technických a průmyslových
památek regionu, pořádání odborných seminářů s výjezdy do podniků a zajímavých míst
regionu, výjezdů za dobrou praxí), spolupráce se Svazem pro rozvoj cestovního ruchu a KÚLK,
odborem cestovního ruchu. Vydání obrazové publikace o podnikání na Jablonecku v ČJ a AJ a
její distribuce (podnikatelské mise do zahraniční, kooperační setkání na OHK, ad.). Projekty na
podporu místních tradičních výrobců prostřednictvím propojení s incomingovou turistikou:
turisté do provozů firem za bližším poznáním regionu.
Činnosti a služby pro skupiny podnikatelů zaměřené na naše členy
 informační servis pro členy OHK
 podpora cestovního ruchu, organizace prodejní výstavy Regionální produkty při
EuroregionTour 2018, společně s úspěšným seminářem Z otce na syna; spoluorganizátor,
odborný partner a garant akce Skleněné městečko Železný Brod 2018, spolupráce na Územní
studii Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory, Spolupráce s Muzeem skla a bižuterie,
Spolupráce s Turistickými informačními centry, polským a německým příhraničím
 podpora sklářského a bižuterního průmyslu (nekmenové členství členů SVSB v OHK v Jablonci
nad Nisou), organizování nebo spoluorganizování prodejních akcí, výjezdy do zahraničí.
 projektová činnost - v závislosti na prioritách OHK a vypisovaných výzvách, předávání informací
o aktuálních výzvách a poradenství o projektové činnosti (více než 20leté zkušenosti). Činnost
Kontaktního centra Česko-polské hospodářské spolupráce.
 setkávání se zástupci velvyslanectví, obchodních zastoupení, ministerstev, příhraničních
hospodářských komor, využití jejich možností a znalostí pro naše členy
 propagace a podpora členů, e-mailing, web, rubrika Členové členů aneb Využijte klubových
nabídek, snaha o větší spolupráci mezi členskými firmami
 podpora čestných členů (střední školy v Jabloneckém regionu) - propojování SŠ s firmami, pro
zajišťování jejich potřeb. Zájem o pomoc s navázáním česko-polských vztahů projevily další
školy v regionu. Zajištění cizojazyčných hospodářských publikací, besedy ve školách. Vydání
nástěnného kalendáře regionálních výrobců 2018, příprava kalendáře pro rok 2019. Příprava a
vydání anglické mutace publikace o podnikání na Jablonecku pro významné zahraniční
návštěvy a investory. Vydání odborné publikace pro podnikatele: Legislativní podmínky
podnikání v České republice a v Polsku, aktuální daňová legislativa, pracovní právo.
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Pro zajištění vlivu je OHK zastoupena v nejrůznějších orgánech, komisích, pracovních skupinách, apod.















HK ČR - odborné sekce (Ing. Vladimír Opatrný - Sekce hospodářské politiky, Sekce legislativy;
Ing. Oskar Mužíček, Dr. Jiřina Vargová - Sekce vzdělávání; Ing. Martin Bauer - Sekce pro obchod
a služby (CR); Ing. Roman Weber - Sekce pro stavebnictví)
Pracovní skupina pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu Polsko-české mezivládní
komise, Ing. Oskar Mužíček
Česko-saská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, Ing. Oskar Mužíček
Město Jablonec nad Nisou - Ing. Opatrný - zastupitel do 2018, z nových komunálních voleb
vzešli zastupitelé Mgr. Vladimír Opatrný - člen OHK, Mgr. Jan Zeman - člen OHK
KHK Liberec - Ing. Opatrný, Ing. Kracík, Ing. Hübnerová, Ing. Mužíček - ředitel
MPO pracovní skupina hospodářství, obchod, doprava ČR- PL - Ing. Mužíček
Ekonomická rada LK - Ing. Opatrný, K. Sobotka
Pakt zaměstnanosti LK - Ing. Opatrný, Ing. Mužíček
Euroregion Nisa - rada Euroregionu - Ing. Opatrný
Euroregion Nisa - pracovní skupina - hospodářství - Ing. Mužíček
Poradní sbor ÚP Jablonec n. N. - Ing. Opatrný, Ing. Mužíček/ ÚP Semily - Ing. Mužíček
LK Sdružení pro rozvoj CR LK - Ing. Bauer
Poradní sbor pro podporu podnikání a zaměstnanost při Magistrátu města Jablonec nad Nisou
(členové jsou uvedeni výše), nyní probíhají jednání s nově zvoleným zastupitelstvem města o
novém složení sboru, kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Opatrný
Svaz účetních: Ing. Vladimír Opatrný, Eva Horčičková

Vazba činnosti Okresní hospodářské komory na Magistrát města Jablonec nad Nisou







Poradní sbor pro podporu podnikání a zaměstnanosti
dohoda o spolupráci mezi Magistrátem a OHK
účast odborníků v komisi při výběrových řízeních města, probíhají jednání o navrhovaných
úpravách a změnách v oblasti veřejných zakázek města, jejich propagaci, průběhu i hodnocení.
V roce 2018 se hodnotících komisí zúčastnili: Ing. Ivan Kracík, Vladimír Hnídek, Ing. Martin
Bauer, Petr Poborský, Ing. Zdeněk Šibrava, Eva Horčičková, Ing. Romana Šefraná, Ing. Roman
Weber, Mgr. Robert Pánek, Petr Louda, Ladislav Štryncl, Ing. Milan Matura, Petr Svoboda, Ing.
Jiří Dvořák
organizace společných akcí
spolupráce na charitativních akcích

Vazba a spolupráce se Svazem účetních, Úřadem práce na krajské i celostátní úrovni, Českou správou
sociálního zabezpečení v Jablonci nad Nisou a v Liberci, Statistickým úřadem v Liberci, Okresním
archivem v Jablonci nad Nisou, Muzeem skla a bižuterie v Jablonci, oběma komorami Parlamentu ČR,
vedení měst a obcí na Jablonecku i v LK.
Podněty OHK vůči orgánům výkonné moci a politickým reprezentacím
 zasílání podnětů a názorů k existující i připravované legislativě, publicistika, legislativní
informační servis, aktuální daňové informace


zvyšování povědomosti o vydaných dokumentech



průběžně pořádaná setkávání podnikatelů s politickými reprezentacemi a významnými
odborníky v oboru ekonomie, hospodářská politika, politologie (v roce 2017 předvolební
diskuzní večer s kandidáty do PS PČR.



podpora exportu (především česko-polská a česko-německá spolupráce)
Provozujeme Kontaktní centrum Česko-Polské hospodářské spolupráce i Kontaktní centrum
Česko-Saské hospodářské spolupráce pro pomoc členům a českým podnikatelům při podnikání
v zahraničí, vyhledávání partnerů i zabezpečujeme legislativní informace. Podpora
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regionálních producentů. Vypracování, tisk a distribuce publikace legislativních podmínek
podnikání.
Projektová činnost OHK
U ukončených projektů probíhá fáze povinné udržitelnosti.
OHK v Jablonci nad Nisou realizuje projekt "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Projektoví partneři: KARR S. A. Jelení Hora - hlavní partner, Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Izba Gospodarcza "Śląsk,
Krkonoše - svazek měst a obcí Vrchlabí.
Výstupy projektu: Prodejní výstavy regionálních produktů při veletrhu CR Euroregion Tour,
Skleněném městečku Železný Brod, Vyrobeno pod Sněžkou; semináře o tradiční výrobě; Českopolsko-německé kooperační fórum, informační webová prezentace podnikanivpolsku.cz vč. online
dotazníku, publikace Legislativní podmínky podnikání v ČR a PR, propagační kalendář regionálních
výrobců.
A společně s Industrie - und Handelskammer Dresden realizujeme projekt: „Přátelství a zkušenosti“,
registrační číslo: ERN 0748-CZ-30.08.2018. Tento projekt je podpořen Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.
V rámci projektu se uskuteční: 2x česko-saské setkání dam - podnikatelek - 9. - 10. 11. a únor 2019,
Výstava Konventa 2019 v německém Löbau, propagační kalendář regionálních výrobců
V průběhu roku se pravidelně konají jednání představenstva OHK v Jablonci nad Nisou, hodnotí
aktuální stav legislativy, aktuální hospodářská situace. Z jednání a diskusí vyplynou úkoly a náměty
k řešení; porady ředitelů, setkání s podnikateli z členské základny, jednání s vedením měst v regionu,
jednání na Krajském úřadě, jednání s vedením institucí na regionální, krajské i celostátní úrovni a v
příhraničí, jednání s organizátory spřízněných veletrhů: EuroregionTour, Památky-muzea-řemesla ad.,
jednání s profesními svazy ad., zajištěna účast zástupců z členské základny na těchto jednáních.
Záměrem této zprávy je stručně a přehledně shrnout vybrané akce a aktivity OHK v Jablonci nad Nisou
v roce 2018 (resp. v období od 27. 11. 2017 do 19. 11. 2018). Zpráva je podkladem k jednání
Shromáždění delegátů OHK v Jablonci nad Nisou dne 19. 11. 2018. Kompletní seznam uskutečněných
akcí, jednání a jejich výstupů je zájemcům k dispozici k nahlédnutí na úřadu OHK.

V Jablonci nad Nisou dne 15. 10. 2018 (úpravy 31.10.2018, 19.11.2018)
Ing. O. Mužíček, ředitel
Níže: přehled akcí
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Přehled akcí za sledované období od 27. 11. 2017 do 19. 11. 2018:
3. - 4. 11. 2017: „Pro podnikatelky s podnikatelkami“ setkání saských a českých podnikatelek možnost navázat nové kontakty a pobavit se s jinými aktivními ženami. Podnikatelky ze Zemského
okresu Zhořelec a z okresu Liberec a Jablonec nad Nisou představily své firmy a obdržely impulzy k
tématu marketing v sousední zemi. Spoluorganizace: IHK Drážďany, pobočka v Žitavě, Zemský okres
Zhořelec, Řemeslná komora ve Zhořelci a OHK v Jablonci nad Nisou.
15. 11. 2017- Není to jen o oblečení aneb Osobní PR - poslední díl seriálu přednášek Sondy do
současného řízení firem 2017, který OHK uspořádala ve spolupráci s Apertou, s.r.o.
29. 11. 2017 - Česko-polsko-německé kooperační fórum firem, Szklarska Poręba, Polsko
7. 12. 2017- Seminář Trendy v online marketingu, od 9h, kavárna Klubu Na Rampě, Jablonec nad Nisou
23. 04. 2018 - jednání personalistů a manažerů firem na téma flexibilní formy práce v praxi - reakce
na novelu legislativy.
16. 03. 2018 - seminář Z otce na syna - příběhy 5 rodin (vždy otce a syna/synů) o radostech i
komplikacích při předávání řemesla
16. - 17. 03. 2018 - veletrh cestovního ruchu EuroregionTour 2018, organizátoři: OHK v Jablonci nad
Nisou, Eurocentrum Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj, SM Liberec, JKIC
16. - 17. 03. 2018 - Prodejní výstava regionálních produktů při EuroregionTour 2018 - 40 českých a
10 polských regionálních výrobců
30. 04. 2018 - vydání anglické mutace Jablonec nad Nisou, region investičních příležitostí, tradice,
současnost a perspektivy podnikání
10. 05. 2018 - Jablonecké podnikatelské fórum - setkání za vstřícnější podnikatelské prostředí
(nejen) na Jablonecku spojené se křtem nové publikace Jablonec nad Nisou, region investičních
příležitostí, tradice, současnost a perspektivy podnikání (ČJ/AJ mutace), poslanec za hnutí ANO pan
Jiří Bláha přislíbil během diskuze zaslání manuálu, který by jednoduše vyřešil nároky požadované
zaváděním GDPR v malých firmách. Manuál jsme od poslance Bláhy obdrželi 26. 06. 2018.
28. 05. 2018 - Mezinárodní diskuzní fórum s exklusivním nahlédnutím do provozů tradičních firem
v regionu, tentokrát: DETOA Albrechtice s.r.o., TENEO 3000 s.r.o., LUCID spol. s r.o., PIVOVAR
ROHOZEC, a. s.
20. 06. 2018 - Den otevřených dveří v OHK, představení činnosti jablonecké komory
27. 06. 2018 - Česko - polsko - německé kooperační fórum firem, Jelenia Góra, téma: obnovitelná
energie v cestovním ruchu a dalších odvětvích
30. 06. 2018 - vydání publikace Legislativní podmínky podnikání v ČR a PR, aktuální daňová
legislativa, pracovní právo
05. 09. 2018 – Podnikání v ČR, v obcích, městech a regionech. Diskusní fórum podnikatelů s kandidáty
komunálních a senátních voleb.
07. 09. 2018 - Vyrobeno pod Sněžkou, prodejní výstava regionálních producentů s bohatým
doprovodným programem pro podporu výroby a výrobků Euroregionu Nisa. V rámci letošního
ročníku se u příležitosti 25 let Krkonošské agentury regionálního rozvoje konal slavnostní
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galaprogram, při kterém OHK v Jablonci nad Nisou získala za prokazatelný přínos při rozvoji českopolské hospodářské spolupráci 2 medaile
15. - 16. 09. 2018 - Skleněné městečko Železný Brod, největší sklářská slavnost roku v ČR –
organizace, zajištění 50 regionálních výrobců, především z oboru skla a bižuterie.
01. 10. 2018 - organizace křestu khihy Neklidná léta 1938-1945 autora Mgr. Bc. Petra Tarandy - člena
představenstva OHK - v knihkupectví Serius
1., 2. 10.2018 - kooperační exkurze do provozů firem na Jablonecku pro polské partnery (Bižu-Nova,
Kaipan, Glassunicum, Sklárna Vitrum, G&B Beads)
10. 10. 2018 - organizace křestu khihy Petra Tarandy - člena představenstva OHK - v knihkupectví
Křižovatka v Semilech
24. 10. 2018 - jubilejní 25. Polsko-česko-německé kooperační fórum firem ve Sklářské Porebě.
Organizátor, největší každoroční akce tohoto typu v Euroregionu Nisa. 175 přihlášených firem (CZ,
DE, PL)
26. 10. 2018 - Kulatý stůl rodinných forem v Liberci - společně s AMSP ČR, výhody a nevýhody
rodinných firem - problematika předávání firmy z pohledu osobního i z pohledu české legislativy.
07. 11. 2018 - Elektronické plánování, organizace firemních záležitostí. Seminář ve spolupráci s HK ČR
a firmou Vodafone
09. -10. 11. 2018 - Česko - saské kooperační a poznávací setkání dam - podnikatelek
07. 12. 2018 - Trendy online marketingu 2019, Vít Riesiegel znovu trefně nad webovými
prezentacemi firem a novinkami v online marketingu
19. 11. 2018 - volební Shromáždění delegátů OHK v Jablonci nad Nisou
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