Hospodářská komora se představuje

Koho zastupujeme?
• Hospodářská komora České republiky dnes sdružuje přes 16 000 členů –
živnostníků, malých, střední i pro tuzemskou ekonomiku strategicky důležitých
velkých podniků. Tito členové vytvářejí 60 procent HDP ČR a zaměstnávají 3,3
milionu lidí. HK Čr zastřešuje též svazy,asociace,klastry a řemeslné cechy, po
započtení těchto společenstev HK ČR zastupuje zájmy 25 000 podniků.
• HK ČR působí v 73 městech, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje má
své 4 kanceláře v Pardubicích, Chrudimi, České Třebové a Svitavách. V Chrudimi
sídlí naše kancelář ve 2. patře business centra Komerční banky v Široké ulici.
• Čtyři zahraniční kanceláře provozuje pro české podnikatele také na Ukrajině,
v Moldavsku, Bělorusku a Srbsku.
• HK ČR je podle Legislativních pravidel vlády ČR povinným místem pro materiály,
týkající se právní regulace podnikání. HK ČR iniciovala , realizovala a aktualizuje
univerzální pomůcku pro podnikatele Právní Elektronický Systém. Nově je 24
denně přístupný zpravodajský kanál www. komoraplus.cz.

Hospodářská komory v Pardubickém kraji
• Krajská hospodářská komora Pardubického kraje je v systému činnosti nejblíže
podnikatelům v Pardubickém kraji.
• Krajská hospodářská komora je realizátorem projektu Další vzdělávání zaměstnanců členů
KHK PK, který mohou členské firmy využít ke vzdělávání svých zaměstnanců bez zbytečné
byrokracie. V celkem 4 okruzích – IT dovednosti, jazykové vzdělávání, měkké a
manažerské dovednosti a právní a ekonomické kurzy se nabízí celkem 104 témat, na
školení máme alokované prostředky v řádu několika milionů korun.

• Členové Krajské hospodářské komory Pardubického kraje mohou využívat LegalPoint –
odborné právní konzultace, dále je to exportní poradenství, ověřování certifikátů o
původu zboží a vystavování ATA karnetů, pro dopravce zajišťujeme kompletní služby
kontaktního místa Mýto.cz v rámci služeb Czech Point poskytujeme vidimaci a legalizaci
dokumentů.

KHK Pardubického kraje pro zaměstnavatele
• Pro zaměstnavatele, kteří řeší nedostatek kvalifikované pracovní síly, poskytujeme
informace a přijímáme žádosti do programu Kvalifikovaný zaměstnance. Od
začátku projektu bylo přes hospodářskou komoru vyřízeno téměř 9 tisíc žádostí,
jen v Pardubickém kraji to bylo bezmála 500 žádostí , díky nimž v našich firmách
pracuje asi 3 tisíce zaměstnanců z Ukrajiny.
• Krajská hospodářská komora spolupracuje s krajskou samosprávou i
s municipalitami v našem kraji, lobuje za své členy a v rámci zákona o zadávání
veřejných zakázek podporuje lokální firmy. Díky úzké spolupráci se středními
školami v regionu pořádá KHK PK burzu škol pro studenty 9.ročníků základní škol a
též zajišťuje firmám žáky na odborné praxe. Členství v Krajské hospodářské
komoře Pardubického kraje je bez jakékoliv byrokracie a schůzování, veškeré
důležité informace dostávají členové operativně mailem.

Novinky jara 2021 memorandum i CR-market
• Novinkou pro jaro 2021 je chystané podepsání Memoranda o spolupráci mezi Krajskou
hospodářskou komorou – oblastí Chrudim a mezi místními akčními skupinami Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, dále MAS Hlinecko, Mas Železnohorský region a Mas
Chrudimsko. Jako pozorovatel bude memorandum podporovat též MAS Podhůří
Železných hor ze sousedního Kraje Vysočina. Tento region má ale přirozenou spádovost
na Hlinecko.
• Výměna informací, aktuality , představování nových členů i operativní marketing a
reklama – to je CR-market , 1.on-line magazín pro podnikatele a o podnikatelích oblasti
Chrudim. Za tři měsíce vyšlo již 13 čísel,pro místní akční skupiny vyšel CR-market speciál
jako vánoční nabídka, nyní chystáme velikonoční vydání.
• K širší diskuzi předložila KHK PK – oblast Chrudim i marketingové novinky - kterými jsou
Nové kořeny a fenomén Na Sousedské – virtuální adresa se skutečnými nabídkami
z regionu . Přednostní jsou zdokonalovaná logistika prodeje od regionálních výrobců a
producentů stejně jako permanentní marketing a PR aktivity pro členy Krajské
hospodářské komory Pardubického kraje – oblast Chrudim.
• Tyto možnosti nabízíme i účastníkům dnešního on-line workshopu Podnikáme na
venkově.

