
Hospodářská komora, její historie, 
struktura, význam a ekonomické 

dopady na společnost
přednáška



6. května 1851 byla zahájena činnost Obchodní a živnostenské komory v Olomouci.
V listopadu 1991 byla obnovena činnost Hospodářské komory v Olomouci.
     

Olomoucký kraj :Olomoucký kraj :
 rozloha: 5.267 km2

 počet obyvatel: 640 680
 počet obcí: 397 z toho 27     
měst
 počet ek. subjektů: 128 698
 okresy: Jeseník, Olomouc, 
Prostějov, Přerov, Šumperk

Hospodářská komora  je   prestižní   
organizací,  která   má    své  sídlo  v  
historickém centru  města Olomouce, na 
náměstí naproti radnice.



Představenstvo:Představenstvo:
Předseda:
- Ing. Bc. Tomáš Sýkora, majitel
  TOSA-MARKETING
Místopředsedové:
- Ing. Martin Filikar, jednatel
  Marfil Trade Corporation CZ, s.r.o.
- Jozef Pavlík, jednatel
  HOPAX s.r.o.
Ostatní členové představenstva:
- Ing. Miloslav Kamas, jednatel
  KD TRANSPORT, mez. zas., spol. s r.o.
- Ing. Martin Zahnášová, ředitelka
  Střední průmyslové školy strojnické Olomouc
- Ing. Vladislav Šupa, jednatel
  Direct Economy s.r.o.
- Stanislav Heinz, jednatel
  Heinz – Elektro s.r.o.
- Vlastimil Navrátil, ředitel
  INDUSTRIAL MACHINE SERVICE s.r.o.
-Ing. Leopold Podmolík, jednatel
 POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

Dozorčí rada:Dozorčí rada:
Předseda:
- Ing. Jaromír Benedikt, předseda
  jednatel AZ-ZNALCI s.r.o.
Ostatní členové dozorčí rady:
- Ing. Jaroslav Marousek, jednatel
  TOS Olomouc, s.r.o.
- Ing. Martin Pajtl, ředitel komerčního centra
  České spořitelny a.s. v Olomouci 

pracovníci OHK Olomouc
- Ing. Jaroslav Havelka
  ředitel 
-Martin Jára
-Pavlína Gärtnerová



Aktivity Okresní hospodářské komory Olomouc :Aktivity Okresní hospodářské komory Olomouc :

 poradenské a konzultační služby, informační servis
 šíření informací o podnikatelské činnosti, dozor nad odborností podnikatelské 
    
   činnosti
 rozvoj styků s obdobnými organizacemi v zahraničí
 výkon vlastní hospodářské činnosti
 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, který  
    působí jako nezávislý    orgán    pro    rozhodování    majetkových    sporů     
    nezávislými   rozhodci (zákon č. 216/1994 Sb.) s možností využití sudiště  
    Olomouc.
 spolupráce s bankovními domy 
 poradenská činnost



Činnosti OHK Olomouc :Činnosti OHK Olomouc :
•ověřování certifikátů o původu zboží, vystavování ATA karnetů pro dočasný vývoz  
 zboží
•právní poradenská činnost, vzdělávací aktivity, zvyšování informační gramotnosti
•poskytování informací pro podnikatele o firmách (SEIF, AXIS4, ABO, 
 Podnikatelská burza)
•ekonomické analýzy, provádění školení odborných pracovníků
•zprostředkovatelské služby, pořádání seminářů, setkávání s podnikateli a 
 národohospodáři
•odborné vzdělávání dle zák. č. 301/1992 Sb. §4, písm. c)
•spolupráce s bankovními a pojišťovacími ústavy, podnikatelské mise do zahraničí 
 a další aktivity
•činnost Regionálního informačního místa pro podnikatele
•Rating Malého a středního podnikání
•CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu
•Czech point



•Rozhodčí řízení v ČR je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb.
•Rozhodčí soud byl založen v r. 1949
•Listina rozhodců
•Výhody rozhodčího řízení:

•jednoinstančnost
•rychlost a mnohem menší formálnost
•vykonatelnost rozhodčích nálezů v tuzemsku i zahraničí

•U vnitrostátních sporů jsou poplatky 4% z hodnoty předmětu sporu, 
 min. 10 000,- Kč
•Rozhodčí řízení je neveřejné

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR



OHK Olomouc má dlouhodobé zkušenosti           
                                              s administrací 

vzdělávacích projektů
• Vytvoření kapacit dalšího profesního vzdělávání v oboru technických  
  zařízení budov (TZB) v Olomouckém kraji CZ.04.1.03/3.3.12.2/0052

• „Znalostmi k prosperitě – Olomoucký kraj“ CZ.04.1.03/4.1.12.1/2474

• Regionální kompetence pro udržitelnou zaměstnatelnost – EQUAL

• OPL ZZ „Vzděláváním k prosperitě MSP v Olomouckém kraji“ 

• a další



PROJEKT
„Podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK 
Olomouc, zvýšením adaptability jejich zaměstnanců„. 

Hlavní cíl: Zvýšení  schopnosti a dovednosti přizpůsobení     
   
zaměstnanců zapojených podniků. 

Projekt přináší vzdělávání pro členy Okresní hospodářské 
komory Olomouc zdarma.

Spolupracujeme s řadou subjektů, kteří vytvářejí 
spolufinancování z Evropské unie.



OHK Olomouc pořádá setkání s 
významnými ekonomy :
V roce 2010 proběhla přednáška s prof. 
Milanem Zeleným

Hospodářská komora ČR řeší:

ekonomickou situaci firem v České      
republice 

nové oblasti podnikání 

problémy managementu členských firem 

hospodářskou situaci v Česku      



       PLES OHK OLOMOUC V ROCE 2011 U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 160. 
VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OLOMOUCI



SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ OHK OLOMOUC U 
PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 160. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ 

HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OLOMOUCI



            PODNIKATELSKÉ SETKÁNÍ NA STŘELNICI



OHK Olomouc podporuje odborné školství
V roce 2008 založila „Sekci na podporu odborného vzdělávání a řemesel“

24.- 25.11.2010 – „Rukodělná soutěž“ na  prezentační výstavě SŠ  Scholaris 2010



Ve dnech 23.  - 24. listopadu 2011,  se ukuteční již 16. ročník prezentační 
výstavy Scholaris, kde OHK Olomouc bude pořádat  třetí ročník  „Rukodělné 
soutěže“,  pro žáky základních a středních škol na podporu odborného 
vzdělávání a řemesel.  Akce se koná pod žáštitou hejtmana Olomouckého 
kraje, Ing. Martina Tesaříka.



Činnosti Hospodářské komory České republiky
•Připomínkování zákonů
•Podnikatelské zastoupení při EU v Bruselu – CEBRE
•RATING malých a středních podniků
  (certifikovaný ekonomický hodnotící systém,harmonizovaný s pohledem bankovních domů v celé Evropě) 

•Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
•Podnikatelské mise do zahraničí
•Podpora exportu



• Výše zadluženosti  států Evropské unie podle pořadí:
• Řecko - státní dluh dosahuje 143% HDP
• Itálie - státní dluh dosahuje 120% HDP
• Belgie - státní dluh dosahuje  97% HDP
• Irsko - státní dluh dosahuje 96% HDP
• Portugalsko -  státní dluh dosahuje 93%  HDP 
• Německo - státní dluh dosahuje  83%   HDP
• Česko - státní dluh dosahuje  38% HDP
      - 24 místo z 31 států v Evropě



• Ekonomická situace Olomouckého 
kraje v roce 2011

• UKAZATELE:
• Míra nezaměstnanosti
• - červen 2009  10,2%
• -  červen 2011  10,4%
• HDP na 1 obyvatele –  ČR 100%, EU 100%
• Olomoucký kraj - 78% HDP na 1 obyvatele  ČR
• Olomoucký kraj - 63% HDP na 1 obyvatele  EU (27)



• „OLOMOUCKÁ VÝZVA V ROCE 2011“

•                           DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ 
•      
• Stejná kritéria pro všech 14 krajů v České republice. 
• Pro daňové zvýhodnění je nutno splnění následujících podmínek:
• za 1)   míra  nezaměstnanosti v daném kraji  bude po dobu 6 měsíců překračovat   
•            minimálně 10%
• za 2)   HDP  na 1 obyvatele v daném kraji České republiky  se bude po dobu 6 měsíců 
•            pohybovat pod 80% HDP   na  1 obyvatele České republiky . 
• Pokud budou splněny výše uvedené podmínky, získají  podnikatelé a 

zaměstnavatelé, kteří  v takovém  kraji podnikají nebo začnou podnikat 
následující  daňové zvýhodnění

•         Fyzické osoby:  Sazba daně bude  místo současných 15%  snížena na 13%  (-2% body)
•         Právnické osoby: Sazba daně  bude ze současných 19 %  snížena na 17%    (-2% body)

•         Podnikatelé, kteří budou zaměstnávat  minimálně 25 zaměstnanců a více  budou mít  
•         daň  z příjmu  o další 1 procentní bod nižší.
•      
•          Fyzické osoby:  12%     (-3% body)
•          Právnické osoby: 16%  (-3% body)



• Důležité je přilákat investory do Olomouckého kraje
• Informační technologie
• Strojírenství
• Potravinářství
• Farmacie atd.
• Subdodávkami by se napojily domácí firmy, které v 

Olomouckém  kraji již působí.
• Důležité je prolomit dlouhodobě negativní makroekonomické 

ukazatele olomouckého regionu a zvýšit jeho atraktivitu.
• Růstem zaměstnanosti a koupěschopnosti obyvatelstva by se 

posílil jeden z ukazatelů HDP a druhý by následoval v podobě 
zvýšeného vývozu výrobků a služeb.



Kontakt:Kontakt:
Opletalova 1, Opletalova 1,   tel./fax: +420 585 225 231tel./fax: +420 585 225 231 
772 00 Olomouc   772 00 Olomouc           +420 585 223 554+420 585 223 554
http://www.hkol.czhttp://www.hkol.cz                                                                                       e-mail:  e-mail: infoinfo@@hkol.czhkol.cz  

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA OLOMOUC 

založena 1851

http://www.hkol.cz/
mailto:info@hkol.cz
mailto:info@hkol.cz
mailto:info@hkol.cz


   
  Děkuji vám za pozornost
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