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K r a j s k é  h o s p o d á ř s k é  k o m o r y
P a r d u b i c k é h o  k r a j e

ZPRAVODAJ
č. 1 I 2019

Prejeme vám štastný nový rok
plný správných rozhodnutí,
dekujeme za zachovanou prízen
a tešíme se na spolupráci v roce 2019.

ˇ                      ´   

ˇ                                            ˇ     ˇ
  ˇ



Vážené dámy, vážení pánové,
v úvodu roku 2019 mi dovolte nejprve Vám a Vašim blízkým popřát hodně zdraví a spokojenosti  
v letošním roce, mnoho štěstí a radosti. Také bych Vám rád poděkoval za Vaši odvedenou práci v roce 2018 
pro rozvoj našeho kraje a podnikatelského prostředí.
Oblast Orlicko již tradičně pořádá v úvodu roku Přehlídku strojírenských firem v Ústí nad Orlicí, a to letos 
dne 24. ledna 2019, jejímž cílem je podpořit zájem o studium technických oborů u mladé generace. Dovo-
luji si Vás srdečně pozvat na tuto akci.
Ať se Vám v letošním roce daří vše, co budete konat a vytvářet. Těším se na setkávání s Vámi na různých 
akcích naší hospodářské komory na Orlicku a přeji Vám úspěch ve Vašem podnikání.

Miloš Huryta
předseda oblastní rady Orlicko

Vážené dámy, vážení pánové,
na přelomu roku bývá zvykem bilancovat uplynulé období, tak i já krátce zhodnotím naše významné akti-
vity v loňském roce. V oblasti Pardubice funguje velice úzká spolupráce s vedením města Pardubice, kromě 
pravidelných setkání se zástupci oblastní rady se podařilo uspořádat několik kulatých stolů na témata, která 
naše podnikatele nejvíce zajímají (územní plán, projekty ITI). V roce 2018 se Krajská hospodářská komora 
Pardubického kraje – oblast Pardubice stala iniciátorem vzniku platformy významných zaměstnavatelů 
našeho regionu. V rámci této platformy chceme být moderátorem a pomoci našim zaměstnavatelům nejen 
v komunikaci se zástupci města Pardubice, ale i v řešení jejich aktuálních problémů. Oblastní kancelář Par-
dubice také zajišťuje příjem a zpracování žádostí v Režimu Ukrajina pro přijímání zaměstnanců z Ukrajiny, 
což také významně přispívá k řešení svízelné situace našich zaměstnavatelů s nedostatkem kvalifikovaných 
pracovních sil na našem trhu práce.
K bilancování uplynulého roku patří také výhled a plány do roku 2019. I nadále chceme pomáhat našim 
podnikatelům s řešením jejich aktuálních problémů, budeme pokračovat v rozvíjení aktivit zmíněných výše 
a také bychom rádi navázali úzkou spolupráci s vedením měst Holice a Přelouč. Zkrátka, čeká nás mnoho 
práce.
Na závěr mi dovolte popřát Vám mnoho zdraví a úspěchů v novém roce.

Jan Kafka
místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje  

a předseda oblastní rady Pardubice

Vážené dámy, vážení pánové, členové hospodářské komory,
jsem velmi rád, že můžeme letošní rok uzavřít s konstatováním kladného růstu ve všech oblastech po-
dnikání. Pevně věřím, že i následující rok bude minimálně stejně úspěšný pro Vás i Vaše firmy jako rok 
2018. Jako vždy se stal i letošní konec roku hektickým obdobím nejen pro všechny podnikatele, ale i jejich 
rodinné příslušníky, proto bych chtěl všem popřát klidné prožití Vánočních svátků a úspěšný start do roku 
2019. Pokud to bude jen trochu možné, přeji každému aktivní odpočinek, ať již na horách, v tuzemsku 
či v cizině, ať při sledování oblíbených pořadů, či dobré knize. Načerpání nových sil bude jistě potřeba  
k úspěšnému zvládnutí pracovního roku 2019, ale zároveň bude i velmi důležité se chvíli zastavit, zamyslet 
se, odpočinout si a zrelaxovat, protože nejcennější je přece zdraví.
S přáním zdraví, štěstí a pracovních úspěchů

                                                                                     Pavel Adámek
                                                                        předseda oblastní rady Chrudim   

Vážené dámy, vážení pánové!
Svoje zamyšlení sepisuji v poslední den roku 2018, kdy za sebou máme ekonomicky úspěšný rok, nicméně 
negativně poznamenaný dalším navýšením byrokratické zátěže podnikatelů a akutním nedostatkem 
pracovníků ještě podpořeným bezprecendentním růstem mezd.
Do příštího roku vidím 3 hlavní směry naší aktivity: 
Rozvíjet a udržet naše podniky v dobré kondici, zejména větší vzájemnou spoluprací a využitím nových 
technologií. 
Neustat v boji za snížení administrativní a byrokratické zátěže, jakož i v boji proti populistickým aktivitám,  
které za účelem lovu hlasů a procent preferencí zhoršují naše postavení a naše možnosti podnikat. 
A za třetí budovat všemi silami lokální společenství ve spolupráci i s představiteli municipalit, vzdělávacích 
institucí, různých spolků a neziskovek i všech občanů a získat do budoucna pevnější a jistější spojenectví  
a spolupráci umožňující lépe čelit problémům ante portas. 
Přeji Vám co nejlepší rok 2019 prožitý ve zdraví, naději a smysluplné aktivitě a s láskou Vašich nejbližších. 

Otakar Klepárník
místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje  

a předseda oblastní rady Svitavy

Slova předsedů Oblastních rad



Tradiční setkání podnikatelů tentokrát v netradičním prostředí

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje uspořádala další  
z tradičních setkání podnikatelů. Pozvala je tentokrát do netradičního 
prostředí terminálu pardubického letiště. 
Cílem takových setkání je nejen předání aktuálních informací ze světa  
podnikání či legislativy, ale také příležitost k neformální diskuzi a navázání 
kontaktů. Do terminálu Jana Kašpara dorazilo několik desítek podnikatelů  
a spolu s nimi i představitelé města Pardubice, Pardubického kraje i obou 
komor Parlamentu ČR. „Tlumočili jsme našim členům aktuální zprávy  
z centrály Hospodářské komory ČR, novinky v podnikatelské legislativě 
i ve fungování smírčího soudu a prostor dostali také odborníci na 
dotační tituly,“ vyjmenoval některé z bodů programu Jiří Doležal, předseda 
představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. 

Tématem, které hýbe podnikatelským prostředím, je nedostatek pracovních 
sil. Podle viceprezidentky Hospodářské komory ČR Ireny Bartoňové Pálkové 
existuje příležitost přivést z Ukrajiny do České republiky až 40 tisíc pracovníků. 
Hospodářská komora už ve Lvově, ale také třeba v Srbsku založila kontaktní 
centra. „Aktuálně se pracuje také na novelizaci stavebního práva jako 
celku. Novinky by snad mohly platit od roku 2020,“ uvedla také vicepre-
zidentka komory. 

Prostor dostali i odborníci poradenských center, kteří se věnovali problema-
tice dotačních titulů, exportu a vyhledávání kontaktů v zahraničí. Například 
projekt ČSOB Trade Club umožnuje vyhledávání tisíců ověřených kontaktů  
v padesáti zemích světa. „Myslím, že důležitou a dobrou zprávou, která 
tu zazněla, je i vytvoření nového sudiště Rozhodčího soudu Hospodářské 
komory a Agrární komory přímo v Pardubicích. Usnadní a urychlí to kro-
ky, které jsou někdy v podnikání nepříjemné, ale nezbytné,“ dodal Jiří 
Doležal. 

PARTNEŘI TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU 2019

ů pořádáme pravidelně. Vidíme v tom příležitost nejen sdělit novinky, ale také si navzájem



                       

Uvažujete o volbě budoucího povolání, výběru školy, 
kde naleznete uplatnění na trhu práce?

N a  t y t o  o t á z k y  V á m  p o m ů ž e  o d p o v ě d ě t 

Firmy mohou najít potenciální budoucí zaměstnance, a ti co práci hledají, mohou najít
zaměstnavatele.  Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné 
informace o možnostech uplatnění absolventů technických profesí na trhu práce, a také
o možnostech studia v příslušných vzdělávacích oborech. 

   Kdy: úterý 16. ledna 2018, 8 – 17 hodin
   Kde: Multifunkční centrum Fabrika ve Svitavách

                                     

Přehlídku organizačně zajišťuje:
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Oblast Svitavy 

Kontakt: 
Khk Pk, Oblast Svitavy, Lenka Müllerová, tel. 724 613 968, svitavy@khkpce.cz,
www.khkpce.cz.
Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Svitavy, tel: 950 163 485, 950 163 581.

Partner:                         

PŘEHLÍDKA REGIONÁLNÍCH FIREM 
S TECHNICKÝM ZAMĚŘENÍM 

s cílem propojit tyto firmy s vzdělávacími institucemi a 
potenciálními zaměstnanci 
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   Kdy: úterý 29. ledna 2019, 8 – 17 hodin 
   Kde: Multifunkční centrum Fabrika ve Svitavách 

 
V rámci přehlídky proběhne krajské kolo sodborné soutěže T-PROFI - Talenty pro firmy, kterou pořádá 
Hospodářská komora České republiky na podporu posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního 
odborného vzdělávání v České republice vycházejícího z principu vzdělávání pro praxi. 
  

 
 

Přehlídku organizačně zajišťuje: 
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Oblast Svitavy  
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Svitavy 
 

PŘEHLÍDKA FIREM S TECHNICKÝM 
ZAMĚŘENÍM A VÝZNAMNÝCH 
ZAMĚSTNAVATELŮ REGIONU 

s cílem propojit tyto firmy s vzdělávacími institucemi  
a potenciálními zaměstnanci 

 

Přemýšlíte nad volbou technického oboru vzdělání?
Váháte jakou školu vybrat?
Jaké bude Vaše uplatnění na trhu práce?

Přehlídka strojírenských firem

Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o možnostech uplatnění technických 
profesí na trhu práce a také o možnostech studia v příslušných vzdělávacích oborech. Pro zájemce budou poskytovány 
informace o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání.

Přehlídky se zúčastní zástupci významných zaměstnavatelů regionu, kteří Vám poskytnou 
informace o možnostech pracovního uplatnění.

Informace o  možnostech studia poskytnou zástupci škol poskytujících vzdělání 
v souvisejících technických oborech.

Kulturní dům Ústí nad Orlicí   
úterý 23. 1. 2018  od 8 do 17 hod.

Na tyto otázky Vám pomůže odpovědět akce STROJÍRENSKÉ FIRMY PŘEDSTAVUJÍ BUDOUCNOST REGIONU,  
která se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Přehlídku pro Vás pořádá Krajská hospodářská komora Pardubického kraje Oblast Orlicko 
ve spolupráci s Úřadem práce – kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí – Oddělení poradenství 
a dalšího vzdělávání

Krajská hospodářská komora PK Oblast Orlicko – tel: 724 613 928  email: orlicko@khkpce.cz
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Ústí nad Orlicí tel: 950 172 445, 950 172 449

P�ehlídka firem 2018.indd   1 26.09.2017   10:13:40
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Na tyto otázky Vám pomůže odpovědět akce STROJÍRENSKÉ FIRMY PŘEDSTAVUJÍ BUDOUCNOST REGIONU,  
která se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Přehlídku pro Vás pořádá Krajská hospodářská komora Pardubického kraje Oblast Orlicko 
ve spolupráci s Úřadem práce – kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí – Oddělení poradenství 
a dalšího vzdělávání

Krajská hospodářská komora PK Oblast Orlicko – tel: 724 613 928  email: orlicko@khkpce.cz
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Ústí nad Orlicí tel: 950 172 445, 950 172 449
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Přemýšlíte nad volbou technického oboru vzdělání?
Váháte jakou školu vybrat?
Jaké bude Vaše uplatnění na trhu práce?

Přehlídka strojírenských firem

Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o možnostech uplatnění technických 
profesí na trhu práce a také o možnostech studia v příslušných vzdělávacích oborech. Pro zájemce budou poskytovány 
informace o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání.
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Kulturní dům Ústí nad Orlicí
čtvrtek 24. 1. 2019 od 8 do 17 hod.

PŘEHLÍDKA FIREM S TECHNICKÝM ZAMĚŘENÍM  
A VÝZNAMNÝCH ZAMĚSTNAVATELŮ REGIONU

s cílem propojit tyto firmy s vzdělávacími institucemi 
a potenciálními zaměstnanci

Firmy mohou najít potenciální budoucí zaměstnance, a ti co práci hledají, mohou najít zaměstnavatele.  Žáci, rodiče a široká veřej-
nost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o možnostech uplatnění absolventů technických profesí na trhu práce, a také 
o možnostech studia v příslušných vzdělávacích oborech. 

 Kdy:   úterý 29. ledna 2019, 8 – 17 hodin
 Kde:  Multifunkční centrum Fabrika ve Svitavách

V rámci přehlídky proběhne krajské kolo odborné soutěže T-PROFI - Talenty pro firmy, kterou pořádá Hospodářská komora České repub-
liky na podporu posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání v České republice vycházejícího z principu 
vzdělávání pro praxi.
 

Přehlídku organizačně zajišťuje:
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Oblast Svitavy  
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Svitavy


