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OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK 

 

 Je nevládní neziskovou organizací sdružující všechny 
právnické a fyzické osoby, zapsané v členských 
seznamech.Našim posláním je podpora podnikatelských 
aktivit, prosazování a ochrana zájmů, včetně zajišťování 
potřeb členské základny.Členství v OHK Jeseník umožňuje 
firmě a všem jejím zaměstnancům využívat služeb zdarma 
nebo s výraznou slevou. 

 OHK Jeseník byla založena v roce 1999 na základě zákona 
č.301/1992 Sb. o Hospodářské a Agrární komoře České 
republiky jako samosprávnou organizací podnikatelů hájící 
jejich zájmy. 

 Rozsah aktivit je dán zájmy a potřebami členů a jejich 
spoluúčasti na činnosti komory.  
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Orgány komory 

KOMORA MÁ TYTO ORGÁNY: 
a) Sněm komory složený ze všeobecné sněmovny a 

sněmovny společenstev 

b) Představenstvo komory 

c) Prezident a víceprezident 

d) Dozorčí rada komory 

e) Smírčí komise 

 

OKRESNÍ KOMORA MÁ TYTO ORGÁNY: 
a) Shromáždění delegátů 

b) Představenstvo okresní komory 

c) Předseda a místopředseda 

d) Dozorčí rada okresní komory 
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Základní dokumenty 

 Statut 

 Jednací řád 

 Volební řád 

 Příspěvkový řád 

 

 Statuty komor upravují působnost okresních komor a 

společenstev. 
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Působnost komory 

 Poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby. 

 Organizuje vzdělávací činnosti ( v roce 2011 jsme proškolili 

220 účastníků vzdělávacích seminářů). 

 Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy. 

 Zabezpečuje propagaci a šíření informací. 

 Zajišťuje výkon podnikatelské činnosti odborně a v souladu 

se zákony. 

 Spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími . 

 Vykonává vlastní hospodářskou činnost. 

 Podporuje přípravu na výkon povolání. 
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Projekty OHK Jeseník 

 Česko – Polský projekt 2009-2012 „ Vytvoření sítě kontaktních 

center Česko – Polské hospodářské spolupráce“ 

 Kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory 
České republiky (Czech POINT) vydávají ověřené výpisy 
z informačních systémů veřejné správy. 

 Služby a provoz Informačních míst pro podnikatele 

 Projekt „ Ukážeme Vám jak na to „ – zahájení projektu 1.4.2012 – 

30.6.2014 

 Projekt Veletrhy a výstavy 2009- 2012 ( dotace pro firmy, které 

mají zájem o účast na VV ) 
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Informační místa pro podnikatele  
(InMP) 

 Služby InMP nabízí všechny OHK. 

 

 Informace o podmínkách a změnách podnikatelského 

prostředí v rámci EU 

 Informace o programech podpory MSP na regionální a 

celostátní úrovni 

 Informace o možnostech čerpání finančních prostředků ze 

Strukturálních fondů EU 

 Konzultace k problematice EU 

 Informace o produktech ČEB, EGAP, CzechInvest, Enterprise 

Europe Network, RPIC, CzechTrade) 
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Služby CzechPOINT 

 
Výpisy z: 
 obchodního rejstříku  
 živnostenského rejstříku  
 katastru nemovitostí  
 rejstříku trestů  
 centrálního registru řidičů - výpis bodového ohodnocení  
 seznamu kvalifikovaných dodavatelů  
 insolvenčního rejstříku  
Další služby:   
 žádost o zřízení datové schránky   
 vidimace a legalizace   



Projekt „Vytvoření sítě kontaktních center 
Česko – Polské hospodářské spolupráce  

 V rámci projektu byly uspořádány dva Informační dny k 
podpoře středních, odborných a učňovských škol na Jesenicku 
za účastí Jesenických firem, které měly možnost informovat o 
svých aktivitách své „ budoucí zaměstnance „. 

 První Informační den byl uspořádán 1.11.2010, Informační den 
navštívilo více jak 200 žáků 9. tříd a jejich rodičů 

 Druhý ročník proběhl 10.10.2011, tento ročník byl rozšířen o 
dovednosti žáků SOŠ ( kovářské, cukrářské dovednosti, 
míchání nápojů ) tuto akci navštívilo přes 160 žáků a jejich 
rodičů. 

 Letošní ročník proběhne v režii OHK Jeseník a opět bude 
rozšířen o nové firmy . 

15.2.2012 9 



Informační den podpoře středních, odborných a učňovských 
škol na Jesenicku 
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Webové stánky OHK Jeseník= rozcestník 
informací 



Děkuji Vám za pozornost. 

OHK Jeseník 

Ul. Školní 54/8 

79001 Jeseník 

Tel.: 584 411 039 

Email : ohk@jesenik.com 

www.ohk.jesenik.com 

http://www.ohk.jesenik.c/
http://www.ohk.jesenik.c/


Statistická data okr.Jeseník o počtu 
studentu na SOŠ,SOU A PŠ 
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Další statistická data jsou v tištěné podobě, 
nezaměstnaní studenti dle škol k 30.9.2011, 
databáze ÚP Olomouc. 
 
Přehled absolventů středních škol okresu Jeseník, 
databáze ÚP Jeseník ke 31.12.2011. 
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