
 
 

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 19. 11. 2020 

 

Vážení kolegové, 

 

vzhledem k současné situaci a nemožnosti v plánovaném listopadovém termínu uskutečnit pravidelné 

výroční Shromáždění delegátů OHK v Jablonci nad Nisou (valnou hromadu) Vám posíláme zprávu ohledně 

vybraných aktivit a dat hospodářské komory v uplynulém období. 

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou: 

Kancelář OHK nepřerušila činnost ani nyní v době druhé vlny koronakrize, k dispozici byla a je ve všech 

pracovních dnech. V celém mimořádném období přinášíme denně aktualizované přehledné informace o 

vládních opatřeních a současně přijatých podporách a kompenzacích. Pracujeme na běžících i nově 

připravovaných projektech, zejména přeshraniční spolupráce.  

V podzimním období se vedle běžných aktivit, o kterých dostáváte pravidelné informace z kanceláře (služby 

pro mezinárodní obchod, CzechPoint, poradenství, Covid poradna, běžící přeshraniční a vzdělávací projekty), 

bohužel nepodařilo uskutečnit všechny velké naplánované akce. Další akce pracovních sekcí OHK, např. 

pokračování cyklu setkání a workshopů k vytvoření jednotné koncepce cestovního ruchu v Jablonci nad 

Nisou i regionu, obnovíme pravděpodobně v lednu 2021, pokud to aktuální podmínky umožní. 

Říjnové a listopadové jednání představenstva je přesunuto na prosinec 2020. V říjnu se sešlo samotné 

předsednictvo (předseda a obě místopředsedkyně představenstva jablonecké OHK s ředitelem OHK) pro 

řešení běžné operativy. 

Valná hromada členské základny (Shromáždění delegátů OHK v Jablonci nad Nisou) byla naplánována na 

listopad 2020. Z důvodu nouzového stavu se neuskutečnila, o novém termínu rozhodne představenstvo na 

lednovém zasedání, předpoklad do konce 1. Q. 2021. 

Krajská hospodářská komora Libereckého kraje 

Jak víte, její pravidelná činnost byla, po odložení v první koronakrizi, obnovena formou spolku – sdružení 4 

OHK v kraji.  

Pod její hlavičkou (spolu s naší OHK) jsme uspořádali červnové setkání zástupců OHK a KHK z ČR na Malé 

Skále i zářijové předvolební diskusní fórum podnikatelů s kandidáty do krajských a senátních voleb v Jablonci 

nad Nisou. 

Před volbami do krajského zastupitelstva byly učiněny předběžné dohody o spolupráci Hospodářské komory 

a Libereckého kraje (paušální podpora i společné projekty). Po proběhlém ustanovení nového zastupitelstva 

a zmírnění krizových opatření budou jednání pokračovat. 

HK ČR 

Po úvodním zasedání nově zvoleného představenstva v září opět probíhají jen online jednání. Z pražského 

sídla HK ČR, které je, v čele s prezidentem, vcelku aktivní v připomínkování různých vládních opatření a 
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návrhů zákonů (bohužel ne vždy jsou připomínky vyslyšeny), dostáváte někdy napřímo, někdy přes naši 

jabloneckou kancelář informace o všech výstupech. 

Pokud máte kdokoli podněty pro práci OHK, KHK či představenstva HK ČR, případně se chcete více zapojit do 

některého z projektů při OHK nebo pomoci v odborných záležitostech, pište či volejte do kanceláře OHK 

nebo komukoli z představenstva. 

Ing. Martin Bauer 

předseda představenstva OHK v Jablonci nad Nisou 

předseda představenstva KHK Libereckého kraje 

člen představenstva HK ČR 

OHK v Jablonci nad Nisou v číslech, r. 2020, stav k 19. 11. 2020 

Vybraná činnost/akce počet 
Vývozní doklady pro exportéry: 

 Certifikáty o původu zboří 

 Karnety A.T.A. 

 
2601 
4 

CzechPoint 846 
Prodejní výstavy regionální produkce 3 (2 ČR, 1 PR) 
Semináře 4 
Diskusní fórum před krajskými a senátními volbami 1 
Počet vyřešených dotazů, především k problematice koronakrize 1004 
Jednání představenstva a DR OHK 5 
Pracovní sekce  4 

Každodenní informační servis stručné přehledy, přímé linky  
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