ZPRAVODAJ

Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje

Přejeme Vám úspěšný vstup
do nového roku a těšíme se
na spolupráci i v roce 2020.
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Slova předsedů Oblastních rad
Vážené dámy, vážení pánové, kolegové, přátelé. Naše krajská komora má za sebou důležitý a v mnohém zlomový rok,
kdy na vnitřní pnutí orgány komory reagovaly výraznou změnou pravidel vzájemného fungování. Následující rok bude
na nás všech, abychom prokázali, jestli byla tato cesta zvolena správně a abychom se pokusili v nové konstelaci najít
takové formy spolupráce, které naší komoře umožní další rozvoj a úspěšné fungování.
Co nám rok 2020 přinese v širším kontextu? Recesi, jak slýchávám? Současné mírné zpomalování vnímám spíš jako
cestu k „normálu“. Jako vypuštění přebytečné páry z přehřáté ekonomiky, kterou hloupě a kontraproduktivně přifukovaly
centrální banky a vlády svojí měnovou a rozpočtovou (schodkovou!) expanzí. Bude-li ekonomika brzdit přirozeně, není
důvod k obavám. Rozhodnou-li se centrální bankéři najednou šlápnout na brzdu, dostaneme se na nebezpečnou
horskou dráhu – jako tolikrát už v historii.
Veliké riziko naopak spatřuji v politice tzv. boje s klimatem. Bezprecedentní kroky Evropské komise dělají z Evropanů
obětní beránky smyšlených apokalyptických klimatických vizí. Realita je ale jednoduchá, o kolik my zpomalíme, o tolik
zbytek světa zrychlí, bez ohledu na klima (na které to stejně nemá vliv). A v takovém světě přestaneme časem hrát i druhé housle.
Chmurné výhledy? Naopak! Stále máme vše v našich rukách. Přeji Vám všem, abyste do roku 2020 vstoupili s optimismem a zároveň se zdravě kritickým
pohledem na „jasné věci, o kterých se již nediskutuje“. Přeji Vám zároveň co nejvíce zdraví, štěstí a lásky!
Jan Gregar
předseda oblastní rady Orlicko

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,
s příchodem nového roku 2020 mi dovolte, abych krátce zhodnotil významné aktivity oblasti Pardubice v loňském roce.
I v uplynulém období velmi dobře fungovala úzká spolupráce s vedením města Pardubice. Kromě pravidelných setkání
primátora a jeho náměstků se zástupci naší oblastní rady a pořádání kulatých stolů na aktuální témata se také naši
zástupci aktivně účastní činností spojených s Integrovanou teritoriální investici Hradecko-pardubické aglomerace (ITI).
Město Pardubice spolu s Rozvojovým fondem nás také významně podpořilo při organizaci prvního ročníku Přehlídky
středních škol Pardubického kraje v enteria aréně, která měla mezi školami i budoucími studenty velký úspěch, a proto
budeme v této aktivitě pokračovat i v dalších letech. V roce 2019 jsme ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí
uspořádali sérii exportních seminářů zaměřených na konkrétní teritoria. Tyto semináře jsou velice atraktivní nejen pro
naše členy – exportéry, ale i další firmy z celé republiky. Stejně jako v loňském roce zajišťovala oblastní kancelář Pardubice příjem a zpracování žádostí v projektu Kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) a tímto naše komora
významně přispěla k řešení problematické situace našich zaměstnavatelů s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce.
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje je v dobré kondici a věřím, že volební rok 2020 posune naše cíle ještě výš. Jsem také přesvědčen, že
zůstane zachován koncept jednotné krajské komory a zvítězí tak zdravý pragmatismus.
Přeji Vám úspěšný rok 2020, pevné zdraví a těším se na další konstruktivní spolupráci.
Jan Kafka
místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a předseda oblastní rady Pardubice

Vážené dámy, vážení pánové, členové krajské hospodářské komory.
Věřím, že pro všechny byl rok 2019 úspěšný a proto mám důvěru v to, že i rok 2020 bude minimálně stejně kvalitní pro
většinu společností. Přeji všem, aby nový rok přinesl ještě více úspěchů než rok 2019. A jelikož práce/ podnikání je jen
část aktivního života, přeji Vám pevné zdraví.
Od zdraví se odvíjí celková pohoda jak pracovního, tak osobního života. Najít rovnováhu mezi těmito hodnotami je
složité, ale jsem přesvědčen, že v kolektivu, ať při společenských, sportovních či pracovních aktivitách budeme schopni
tuto pohodu podpořit.
Jakým způsobem se bude hospodářská komora dále rozvíjet, máme plně ve svých rukou. Očekávám, že v příštím roce
budeme moci hodnotit i rok 2020 více než pozitivně.
S přáním zdraví, štěstí a pracovních úspěchů
Pavel Adámek, předseda oblastní rady Chrudim

Vážené dámy, vážení pánové,
zamýšleje v předposlední den roku 2019, maje za sebou obtížný, leč ekonomicky vyrovnaný rok, poznamenaný
negativními legislativními změnami v našich odvětvích, dalším navýšením byrokratické zátěže nás podnikatelů
a přetrvávajícím nedostatkem pracovníků a růstem mezd, v naší komoře potom orámovaný celoroční diskusí o budoucím uspořádaní, vidím do příštího roku tyto hlavní směry naší aktivity:
Rozvíjet a udržet naše podniky v dobré kondici, zejména větší maximální vzájemnou lokální spoluprací a využitím
nových technologií i nových přístupů k lidem i ke zdrojům. Dokázat je zachovat atraktivní pro stavající i budoucí spolupracovníky zejména přes nabídku užitečné a smysluplné práce. A všude tam, kde je to možné, tak je udržet v českém
vlastnictví a předat dalším generacím.
Naplňovat Baťův odkaz a budovat všemi silami naše podniky jako součásti lokálního společenství ve spolupráci s představiteli municipalit, vzdělávacích
institucí, různých spolků a neziskovek i všech občanů, při respektu k ochraně životního prostředí i naší krásné přírody a získat do budoucna pevnější
a jistější spojenectví umožňující lépe čelit stávajícím a budoucím problémům.
Přeji Vám co nejlepší rok 2020 prožitý s odvahou a nadějí, ve zdraví a smysluplné aktivitě a s láskou Vašich nejbližších.
Otakar Klepárník
místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a předseda oblastní rady Svitavy

Podnikatelé Pardubického kraje diskutovali nejen o domácím dění, ale i o světové ekonomice
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje zorganizovala další
z pravidelných setkání podnikatelů v regionu. Na pardubické radnici se tak sešli zástupci několika desítek firem, kteří diskutovali nejen
o dění v regionu, ale vyslechli si i prezentaci na téma světové ekonomiky
v návaznosti na aktuální situaci v České republice.
Na setkání se potkali zástupci
podnikatelů – členů Krajské
hospodářské komory Pardubického kraje s představiteli
místní samosprávy a významných institucí v regionu.
Spolupořadatelem setkání
byla Slavia pojišťovna,
kterou tu zastupoval generální ředitel Karel Waisser.
„Slavia pojišťovnou prochází
velkou změnou. Vystupuje ze
skupiny tzv. malých pojišťoven a poprvé podniká některé kroky. Například byla
v roce 2019 poprvé partnerem legendárního dostihu Velká pardubická a nově
vstoupila také do hospodářské komory, přestože s ní dlouhodobě spolupracuje. Rozhodli jsme se vstoupit do komory v Pardubickém kraji, protože tady
máme určité vazby a ty chceme i nadále rozvíjet. Nejbližší akcí bude seminář
na téma pojišťovnictví, který pořádáme právě s hospodářskou komorou,“
představil přítomným aktivity pojišťovny Karel Waisser.
Na setkání podnikatelů připomněl realizované projekty i předseda
představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Jiří Doležal.
Jednalo se například o nedávnou přehlídku středních škol či aktivní zapojení
se do tzv. režimu Ukrajina.

„Za úspěšnou považuji
pracovní cestu do Číny.
Krajská
hospodářská
komora
Pardubického
kraje připravila memorandum, kterým jsme
otevřeli možnost přímé
spolupráce s Radou pro
podporu zahraničního
obchodu
provincie
Jilin. Zájem o spolupráci
s naším regionem z čínské
strany je dlouhodobý a ve
vzájemných kontaktech vidíme budoucnost,“ řekl Jiří Doležal a dodal, že se
otevírá také možnost partnerství Univerzity Pardubice s tamní školou.
Podnikatele zajímal také vývoj české ekonomiky. Na toto téma živě diskutovali. Podnítila je k tomu přednáška Martina Kováře na téma „Světová ekonomika
v souvislostech“. Kovář připomněl, že ekonomika se pohybuje v cyklech a že
Českou republiku momentálně čeká sestupná fáze. „Ekonomiku momentálně
táhne spotřeba domácností. Jsme exportním šampionem. Do budoucna se
ale jen na export spoléhat nemůžeme. Musíme se připravit na to, že ekonomika teď zpomalí. Nemyslím si ale, že nastane krize jako v roce 2009. Uvolní
se tím situace na trhu práce, ekonomika nabere nový dech,“ řekl mimo jiné
Martin Kovář.
Součástí setkání podnikatelů bylo také představení tzv. podnikatelského
inkubátoru P-PINK. Jeho cílem je především pomoci začínajícím podnikatelům
se prosadit a propojovat je s vhodnými mentory, investory a partnery.

PARTNEŘI TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU 2020

Přemýšlíte nad volbou technického oboru vzdělání?
Váháte jakou školu vybrat?
Jaké bude Vaše uplatnění na trhu práce?
Na tyto otázky Vám pomůže odpovědět akce STROJÍRENSKÉ FIRMY PŘEDSTAVUJÍ BUDOUCNOST REGIONU,
která se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Přehlídka strojírenských firem
Kulturní dům Ústí nad Orlicí
čtvrtek 23. ledna 2020 od 8 do 17 hod.
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.

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.

