
 
 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V JABLONCI NAD NISOU 

Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou, T: +420 483 346 000, e-mail: info@ohkjablonec.cz 

V Jablonci nad Nisou dne 07. 10. 2021 

 

Plán činnosti OHK v Jablonci nad Nisou pro období listopad 2021 - prosinec 2022 
 
 

• Informační a poradenská činnost pro členské firmy, rubrika Členové členům 

• certifikační činnost (certifikáty o původu zboží, karnety A.T.A., potvrzování vývozních dokladů), od 
1.1.2022 přechází HKČR na elektronický systém certifikátů o původu zboží 

• služby Kontaktního místa CzechPoint, pohodlně a na počkání pro podnikatele 

• odborné semináře dle potřeb podnikatelů (chystáme celní seminář - problematika a praktické ukázky 
z celního řízení s UK), celní aktuality, ve spolupráci s CÚ Liberec, pro členy OHK zdarma; semináře pro 
začínající podnikatele, seminář digitálních kompetencí a online marketingu  

• inspirativní oborová setkání členů OHK při snídaních 

• výjezdy za dobrou praxí (propagace virtuální stezky za řemeslem) 

• žákovské a studentské soutěže - T-Profi - Talenty pro firmy, spolupráce DDM Vikýř a ZŠ a SŠ i TUL 

• propojování škol a firem (praktické ukázky na veletrhu Educa, přibližování řemesel) 

• spolupráce s partnery v příhraničí v České republice a Německu (Sasku), poradenství, mezinárodní 
akce, podnikatelské mise 

• spolupráce s Úřadem práce při pořádání akcí pro školy, studenty a zaměstnavatele 

• spolupráce s dalšími úřady a institucemi na regionální, krajské i státní úrovni 

• spolupráce s KÚ LK a jeho institucemi na podporu podnikání (Lipo.ink, LK Sobě) 

• organizace prodejní výstavy při veletrhu CR EuroregionTour 2022 -  březen 2022 

• spoluorganizace akcí Vyrobeno pod Sněžkou 2022, Festival chutí 2022, Skleněné městečko Železný 
Brod - září 2022, prezentační trhy místních výrobců v Jablonci nad Nisou (2x) 

• za českou stranu organizace 29. Česko-polsko-německého kooperačního fóra firem - listopad 2022 

• aktivní práce v představenstvu HK ČR 

• spolupráce s dalšími OHK na úrovni KHK LK 

• aktuálně pracujeme na aktivitách 2 přeshraničních projektů: Výrobci v česko-polském příhraničí, 
incomingové lákadlo (ukončení projektu v březnu 2022); Vytvoření míst rychlé informace v česko-
polském pohraničí (realizace do 31.8.2023) 

• připravujeme 2 nové projekty s německými partnery v Sasku a polským partnerem v Jelení Hoře 

• od 1.1.2022 stupuje v platnost nový příspěvkový řád HK ČR, schválený na Sněmu HK ČR v září 2021 
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