Komerční prezentace

Vladimír Dlouhý: Hospodářská
komora je hlasem rozumu ve
prospěch celé společnosti
SÍLA
RESPEKT
NEZÁVISLOST
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
Aby se vám lépe podnikalo.
Přidejte se k největší
komunitě živnostníků
a firem i vy!
Jako člen Hospodářské
komory:
•
•
Účelem Hospodářské
komory zdaleka není jen
pomáhat podnikatelům.
Podle jejího prezidenta
Vladimíra Dlouhého
svými kroky a aktivitami podporuje nejen živnostníky a podnikatele,
ale také jejich zaměstnance, čímž ovlivňuje
celé rodiny.

J

edním z hlavních
bodů, ve kterých
komora apeluje na
vládu, je urychlené
řešení energetické situace.
„Už dnes mají lidé i firmy
problémy kvůli zdražová-

ní energií a pádu Bohemia
Energy, budoucnost však
nikdo pořádně neřeší. Česko
se zavázalo k plnění bodů
v rámci evropského boje
s klimatickými změnami,
nemá však dostatek obnovitelných zdrojů jako vítr, voda
a slunce a bez uznání plynu
a jaderné energetiky jako
dostatečně „zelených“ zdrojů
se energetická krize bude
jen prohlubovat. Následky
v podobě trvale vysokých cen
energií za světlo a teplo nebo
finančně nedostupná auta
však dopadnou na každého,“
vysvětluje Dlouhý.
Nedostatečná pozornost státní správy upřená
na energetiku však není
zdaleka všechno, na co
komora upozorňuje. „Potřebujeme také oživit pracovní

trh, například revizí dohod
o provedení práce, aby si lidé
v době rostoucí inflace mohli
lépe přivydělat, nižšími
odvody u částečných úvazků
nebo podporou sousedského
hlídání dětí. Firmy jen těžce
hledají nové zaměstnance,
ale při tom hlavně na nich
záleží, jak z vleklé covidové
krize jako země vyjdeme.
Jsme hlasem rozumu ve
prospěch zaměstnavatelů
i zaměstnanců,“ komentuje
situaci Dlouhý.
Komora hraje také výraznou roli také v odborném
vzdělávání, zejména v případě řemesel. Podporuje
možnost mezinárodního
srovnávání mladých řemeslníků, iniciovala také možnost mistrovských zkoušek.
Ty by garantovaly, že jejich

absolvent je „mistrem svého
řemesla“ a že odevzdá skutečně kvalitní práci. „Stát by
však měl podpořit i celoživotní vzdělávání, například
zaměstnanců menších
a středních firem, které nemají strategii rozvoje svých
pracovníků. A nejdůležitější
je výuka nových technologií
a počítačové gramotnosti.
Zatím ji stát podporuje jen
u nezaměstnaných, měl
by to však udělat u všech
ohrožených skupin dospělé populace, aby předešel
propouštění. Ideální by byla
situace jako v zahraničí, kde
stát postupuje v souladu se
zaměstnavateli a odbory
a s nimi také koordinuje
podporu vzdělávání podle
skutečných potřeb,“ míní
Dlouhý.

•
•
•
•
•
•

měníte zákony ovlivňující vaše
podnikání
zorientujete se v houšti
podnikatelské legislativy
čerpáte podnikatelské přehledy
denního tisku
zvyšujete svou kvalifikaci
i kvalifikaci svých zaměstnanců
ovlivňujete podobu kvalifikací,
definujete znalosti, dovednosti
a kompetence zaměstnanců
získáte pomoc s náborem
zahraničních pracovníků
můžete se spolehnout na pomoc
s administrativou při exportu
účastníte se podnikatelských
delegací státních návštěv

www.komora.cz

Přidejte se k Hospodářské komoře, posunete spolu českou ekonomiku kupředu
Spolu jsme silnější. To je heslo členů Hospodářské
komory České republiky, které by mělo vyjádřit,
proč se stát jejím členem. Mnoho podnikatelů
a živnostníků totiž řeší podobné problémy. Jak
zorganizovat práci vzhledem ke covidu? Kde najít
kvalifikované zaměstnance? Jak se vyrovnat
s rostoucími cenami energií? Co je nutné znát
z legislativy?

H

ospodářská komora
pomáhá svým členům nejen s řešením
těchto otázek, ale i v dalších
oblastech. Nabízí například
semináře, workshopy a konference na aktuální témata
týkající se legislativy nebo
marketingu nebo pravidelný

informační servis včetně
možnosti připomínkovat
chystané zákony prostřednictvím zapojení v odborných sekcích. Podnikatelé
v komoře najdou pomoc
s dovozem i vývozem včetně
dokumentů, tipy na obchodní
příležitosti nebo zahraniční

mise, nadstandardní služby
CzechPOINT, kde si mohou
vyřídit výpisy i z neveřejných
registrů nebo žádosti o datové schránky. Komora rovněž

poradí, jak získat zaměstnance ze zahraničí, propojí
zaměstnavatele s absolventy
středních odborných škol
a učilišť a poskytne tipy

a podporu začínajícím podnikatelům.
Praktické rady,
kontakty na další
podnikatele nebo
pomoc s legislativou stále nejsou
všechno. Jak
říká prezident
komory Vladimír Dlouhý: „Být
členem komory
znamená v zahraničí prestiž, dobré
jméno a respekt.
Doma je to však především
sounáležitost se skupinou lidí,
která chce Českou republiku
a její hospodářskou politiku
posouvat kupředu, zajímá se

o své okolí, rozvíjí svůj obor
a vytváří pracovní místa.“
A navíc členové komory
získají spojence, někoho,
kdo jim rozumí a podpoří je
v krizových situacích, jako
byl poslední rok a půl. Po celé
republice je jim každý den
k dispozici 300 pracovníků
po celé republice, kteří jim
pomohou třeba i jen s vyplněním formuláře.
Pokud jste podnikatel
nebo živnostník a chcete se
také zapojit, podívejte se na
stránky www.komora.cz,
nebo zavolejte rovnou na
číslo 770 197 197, případně
napište na mail
info@komora.cz.

