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V Jablonci nad Nisou dne 07. 10. 2021 

 

Zpráva o aktivitách a datech OHK v Jablonci nad Nisou v uplynulém období 

Kancelář OHK nepřerušila denní prezenční činnost v žádném z období pandemie, k dispozici byla a je ve 

všech pracovních dnech. Nabízí služby pro exportéry a mezinárodní obchod, služby kontaktního místa 

CzechPoint, poradenství pro podnikatele, základní informace pro začínající podnikatele, Covid poradnu, 

aktivity ve stávajících přeshraničních projektech CZ-DE-PL, podporu dětí a studentů, odborné soutěže, 

inspirativní setkávání podnikatelů z řad členů při snídaních, rubriku Členové Členům ad. 

Valná hromada členské základny (Shromáždění delegátů = všech členů OHK v Jablonci nad Nisou) se 

uskuteční 21.10.2021 od 17h v Eurocentru Jablonec. Tento rok se jedná o shromáždění volební po třech 

letech práce stávajícího představenstva a DR OHK. Každá členská firma a každá členská podnikající FO měla 

možnost nominovat kandidáty, případně sama usilovat o členství v představenstvu a DR OHK.  

Projektová práce v uplynulém období 
28. 02. 2021 jsme ukončili projet Po stopách regionální výroby a tradice, jehož výstupem je virtuální stezka 
propojující česko-polské příhraničí. Stezku prezentujeme zejména na internetových stránkách 
www.zaremeslem.cz, byla vydána také v tištěné verzi ve 4 jazykových mutacích. V době, kdy se po přísných 
covidových opatřeních opět začal rozjíždět cestovní ruch, byla vítanou nabídkou atrakcí v našem regionu. 

V současné době v OHK připravujeme další projekty s českými, polskými i německými partnery. 1.9.2021 byla 
zahájena možnost registrace na 28. ročník CZ-PL-DE kooperačního fóra.  

Aktuálně pracujeme na realizaci 2 projektů, financovaných z Programu přeshraniční spolupráce Interreg VA 
Česká republika - Polsko: „Výrobci v česko-polském příhraničí, incomingové lákadlo“ a „Vytvoření míst rychlé 
informace v česko-polském pohraničí“. 

Pro jednotlivé obory členů OHK organizujeme oblíbený seriál setkání podnikatelů při snídani. 

K letošním úspěchům patří také celostátní vítězství žáků a studentů v odborné soutěži T-Profi-Talenty pro 
firmy. 

V březnu 2021 došlo ke změně v obsazení funkce ředitele OHK v Jablonci nad Nisou. Ing. Oskar Mužíček 

odešel do důchodu a novou ředitelkou se stala Ing. Iva Linderová.  

 

Pokud máte kdokoli podněty pro práci OHK (resp. KHK Libereckého kraje či představenstva HK ČR, ve kterých 

máme své zástupce), případně se chcete více zapojit do některého z projektů OHK nebo do některé 

z pracovních sekcí OHK, pište či volejte do kanceláře OHK nebo komukoli z představenstva.  
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OHK v Jablonci nad Nisou v číslech, r. 2021, stav k 07. 10. 2021 

Vybraná činnost/akce počet 
Vývozní doklady pro exportéry: 

• Certifikáty o původu zboří 

• Karnety A.T.A. 

 
2441 
7 

CzechPoint 671 
Prodejní výstavy regionální produkce 5 (3 ČR, 2 PR) 
Diskusní fórum před volbami do PS PČR (podnikatelé a kandidáti) 1 
Soutěže 3 
Počet vyřešených dotazů, především k problematice koronakrize 427 
Jednání představenstva a DR OHK 5 (1x setkání s prezidentem HKČR) 
Pracovní sekce  4 
  
  
Každodenní informační servis web, IG, FB stručné přehledy, přímé linky 
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