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I.ÚVOD 
 

Vážení členové, vážení delegáti, kolegové,  

 

dovolte mi v úvodu konstatovat, že dnešní reprezentativní složení delegátů, jako nových členů našeho 

nejvyššího orgánu, tedy Shromáždění delegátů, se po lednových volbách schází v tomto složení 

poprvé. Chci jim poděkovat za to, že na sebe vzali zodpovědnost za činnost naší Okresní hospodářské 

komory Most (dále OHK) na příští tři roky a zejména pak za volbu nových členů orgánů OHK, která 

proběhne v září letošního roku.  

 

Podle konečných výsledků lze s uspokojením konstatovat, že rok 2019 byl opět rokem standardního 

působení naší okresní komory, kdy řídící orgány komory nebyly nuceny hledat žádné zásadní důvody 

pro změnu filosofie, praktické činnosti a působení komory, a to nejen v regionu jejího správního 

vymezení. Nadále byl a bude uplatňován systém odborných gescí členů představenstva za jednotlivé 

segmenty a odbornosti. Stále udržujeme systém soustředění jednotlivých odborností do systému 

odborných sekcí, kdy koordinace spojení gescí členů představenstva s činností odborných sekcí je 

nadále základním nástrojem působnosti naší OHK. Neměnil se a nebude se měnit tím vytvořený prostor 

k neformální, ale účinné spolupráci s profesními orgány státní a veřejné správy. Zmiňuji i trvající 

spolupráci s IHK Halle-Dessau, HWK Chemnitz a IHK Chemnitz. Stejně tak udržujeme nastavené 

kontakty a spolupráci s HSRM, Euroregionem Krušnohoří a vrcholnými představiteli orgánů státní 

správy a samospráv. 

 

Kromě věcného standardu působení OHK je nutné zmínit to, že i v minulém roce OHK hospodařila 

z cela v rámci předpokladů s kladným hospodářským výsledkem i po zdanění, kdy jsme uskutečnili 

veškeré naplánované akce a splnili mzdové závazky k našemu úřadu. Právě velmi dobrá činnost našeho 

úřadu je základním předpokladem k úspěšnému působení komory a toto je třeba i zde ocenit. 

Další podrobnosti byly zmíněny v předběžné zprávě na podzimním Shromáždění delegátů a ve vztahu 

k uplynulému roku není třeba je nijak korigovat. 

  

 

Vážení kolegové, 

 

stále občansky i podnikatelsky působíme v regionu, který musí řešit celou řadu problémů, které ostatní 

regiony řešit v takovém rozsahu nemusí a nemusí také zápolit s přetrvávající negativní pověstí našich 

oblastí z hledisek sociálních a životního prostředí. Není nutné zdůrazňovat, že toto SD je konáno 

v době, kdy prakticky celý svět zasáhla pandemie vyvolaná nemocí „COVID - 19“ a i ČR bude muset 

řešit dramatické dopady do své ekonomiky, což se bohužel týká prakticky i všech subjektů 

podnikatelského prostředí. Jaké bude konečné saldo je dnes těžko predikovat, ale že dopady budou 

značné je vcelku jasné již dnes.  

 
 

Podrobný a konkretizovaný výčet všech aktivit a činností je uveden v následující zprávě našeho úřadu, 

jehož profesionalita, autorita a organizační schopnosti stále rostou.  
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II. ZPRÁVA ÚŘADU O ČINNOSTI OHK MOST za období od 1. 1. 2019 do 29. 2. 2020  
 

2.1 Stav a vývoj členské základny 
K 29. 2. 2020 má členská základna OHK Most celkem 215 členů (155 PO a 38 FO, dále 2 čestné  

a 20 externích partnerů - 19 PO a 1 FO).  
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2.2 Stav zaměstnanců 
 
V průběhu hodnoceného období nedošlo ke změnám ve stavu zaměstnanců úřadu OHK Most. Aktuální stav 

jsou 4 kmenoví zaměstnanci a asistent, který je nekmenovým zaměstnancem OHK Most, mzda je dotovaná 

z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (projekt Šance pro tebe). 

 

Funkce Jméno e-mail telefon 

Ředitelka úřadu Ing. Jiřina Pečnerová reditel@ohk-most.cz 417 637 401 

Účetní – ekonom Monika Rosová urad@ohk-most.cz 417 637 403 

Projektový manažer Petr Matoušek imp@ohk-most.cz 417 637 404 

Administrativní 

pracovnice 

Naďa Kubíčková info@ohk-most.cz 417 637 402 

Asistent  Kristýna Bublová 

 

asistent@ohk-most.cz 417 637 418 

 

2.3 Systém managementu jakosti úřadu (ISO 9001) 
 

Úřad OHK Most nadále zůstává nositelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016, který prokazuje 

splnění požadavků mezinárodního standardu a ověřuje shodu jeho požadavků v činnostech úřadu OHK 

Most. Certifikace je kontinuálně udržována již desátým rokem (prvocertifikace byla udělena dne 17. 

prosince 2003). Systém řízení kvality zahrnuje tři hlavní okruhy služeb: 

mailto:reditel@ohk-most.cz
mailto:urad@ohk-most.cz
mailto:imp@ohk-most.cz
mailto:info@ohk-most.cz
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• organizaci a zajišťování odborných poradenských, konzultačních a vzdělávacích služeb  

a činností, 

• přípravu, administraci a realizaci projektů z dotačních titulů a 

• prokazování způsobilosti členů Hospodářské komory České republiky vůči třetím osobám. 

Je nezbytné zdůraznit, že certifikovaný systém je svým rozsahem v rámci celé HK ČR unikátní  

a poskytl platformu pro vybudování uceleného souboru služeb založeného na kvalitě, ověřené 

nezávislým certifikačním orgánem. Systém kvality uplatňovaný úřadem OHK Most je periodicky 

ověřován certifikační autoritou a průběžně testován interními kontrolami podle normy ČSN EN ISO 

19011:2012. Certifikovaný systém a pochopení významu kvality služeb, jako konkurenční výhody vedl 

i k vybudování vlastního certifikačního orgánu, který byl akreditován národním akreditačním orgánem 

ČIA o.p.s. Praha a je jediným svého druhu v celé struktuře HK ČR. 

 

2.4 TEMA – čtvrtletník OHK Most      
OHK Most vydává již 13. rokem vlastní čtvrtletník s názvem TEMA. Toto periodikum informuje  

o aktuálních tématech dnešní doby. Děkujeme všem autorům a reklamním partnerům, kteří nám 

pomáhají s jeho finančním zajištěním.  

Všechna vydání je možné najít na http://www.ohk-most.cz/e-tema/ 

 

V období 1. 1. 2019 – 29. 2. 2020 byla vydána 4 standardní čísla časopisu TEMA: 

TEMA 1/2019 „Peníze, daně, dotace“        

TEMA 2/2019 „Podnikatel není stroj“ 

TEMA 3/2019 „Věda, výzkum, inovace“ 

TEMA 4/2019 „Venkov a podnikání“ 
  

dále pak: 

TEMA speciál k Chemickému fóru Ústeckého kraje 

TEMA speciál k Podnikatelskému fóru Ústeckého kraje 

TEMA speciál k Hnědému uhlí II – Workshop Hnědé uhlí a energetická politika v ČR a SRN 

TEMA speciál k Energetickému fóru Ústeckého kraje 

TEMA speciál ke Stavebnímu fóru Ústeckého kraje 

 

Pro rok 2020 plánujeme také vydat 4 standardní čísla a několik speciálních vydání.  

 
        Titulní strana TEMA 4/2019 a titulní strana TEMA speciál Stavební fórum ÚK 2020 

 
 

 

http://www.ohk-most.cz/e-tema/
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2. 5 Přehled o gesční činnosti členů představenstva  
Jméno Funkce v OHK Most Zastupování OHK Most v dalších institucích Gesce představenstva 

Ing. Rudolf Jung předseda OHK Most město Most - komise regionálního rozvoje 

Ústecký kraj – komise pro regionální rozvoj, odborná platforma 
v oblasti chemického průmyslu 

HSRM – člen předsednictva 

KHK ÚK – 1. místopředseda a člen představenstva  
ÚP – poradní sbor ÚP v Mostě 

UJEP FSI – poradní sbor 

• členské otázky, KHK ÚK, HK ČR, TEMA, úřad  

• spolupráce s krajem a městy, spolupráce s místními orgány státní správy a 

ostatními regionálními institucemi + obce (HSRM, Euroregoin apod.) 

• připomínkování legislativních dokumentů a zákonů, technické normy, ISO, 

sport, zahraniční aktivity a zahraniční spolupráce, energetika, kapitálové účasti 

OHK Most 
OS cestovního ruchu, OS„ENERGETIKA“, OS firem se zahraniční majetkovou 

účastí, Sekce podnikatelů města Litvínova 

Petr Scherer místopředseda OHK Most  • zástupce předsedy OHK  

• koordinace a kontrola projektů úřadu, dotační politika 

• ekonomika, účetnictví, daně, dozorčí rada 

• bezpečnost a hygiena práce 

Ing. Martin Hauptvogl místopředseda OHK Most  • veřejné zakázky a výběrová řízení, obchod a služby, živnostenské podnikání 

OS zdravotnictví a sociální péče, OS obchodu a služeb 

Ing. Petr Svoboda, CSc. místopředseda OHK Most KHK ÚK – člen představenstva  

 
• životní prostředí a surovinová politika, věda, výzkum 

OS životního prostředí 

Ing. Petr Heger člen představenstva   • prezentace komory a reklama,  

• polygrafický průmysl 

• kultura a sport 

OS sportu 

Ing. Zdeněk Kadlec člen představenstva  • stavebnictví, řemesla 

OS stavební (řemesla, HWK) 

Ing. Petr Lenc člen představenstva město Most – komise energetická • podpora podnikání, finančnictví a pojišťovnictví, komunikace s představiteli 

reg. institucí státní správy (za předsedu v případě jeho nepřítomnosti) 

• těžební průmysl 

Ing. Václav Zahradníček člen představenstva Školská rada SŠT Most  
UJEP FSI – poradní sbor – akceptovaný zástupce Ing. Junga 

• strojírenství, průmysl, elektrotechnika 

OS strojírenství (průmyslu) 

Ing. Jaroslav Dvořák člen představenstva  • doprava (železnice, silnice, vodní a letecká) 

• dopravní infrastuktura 

OS dopravní 

Ing. Roman Viktora člen představenstva HSRM - komise pro rozvoj lidských zdrojů 

město Most – komise dopravní 
• vzdělávání, zaměstnanost, lidské zdroje 

OS vzdělávání, OS kultury 

Ing. Vladimír Zemánek člen představenstva  • chemický průmysl 

• stavební legislativa 

• investiční pobídky 
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2. 6 Sbor poradců pro zkvalitnění činnosti Představenstva OHK Most 
 

Obor poradenství Jméno poradce 

poradce pro oblast právní 

 
JUDr. Volák Daniel 

 

poradce pro oblast právní 

 
JUDr. Hejda Jan, Ph.D., LL.M. 

 

poradce pro komunikaci se SRN 

 
Ing. Kašpar Rudolf 

 

poradce pro problematiku 

technického vzdělávání 
RNDr. Jaroslav Jochman 

 

poradce pro evropské záležitosti 

v energetice 
Dr. Renata Eisenvortová 

 

poradce pro kulturu 

 
PhDr. Václav Hofmann 

 

 

2. 7 Přehled projektů, do kterých je OHK Most zapojena 
 

OHK Most se podílí na realizaci projektu VODAMIN II, ve spolupráci s PKÚ, s. p. a německými partnery. 

Projekt je financování z programu  Interreg V A. Týká se zkvalitnění ochrany povrchových a podzemních 

vod před vlivem důlních a výsypkových vod za pomocí vybudování monitorovací sítě. Zároveň tento projekt 

řeší odborné spolupráce k zajištění ochrany povrchových a podzemních vod ve společné česko-saské 

příhraniční oblasti. Součástí projektu je také stanovení možnosti využití geotermálního potenciálu důlních 

vod. 

 

OHK Most spolupracovala od 1. 9. 2017 s Ústeckým krajem (nositelem) na projektu I KAP, jehož cílem 

bylo vytvořit databázi firem za svěřené území. Realizace projektu do 31. 12. 2019 

 

Dále OHK Most spolupracuje na projektu STOP EXEKUCE, který je určen osobám ohrožených 

předlužeností s místem bydliště v okresech Most, Chomutov, Děčín, Teplice a Ústí nad Labem. Realizace 

projektu je do 29. 2. 2020. 

 

OHK Most zahájila dnem 1. 7. 2019 realizaci projektu Profesní vzdělávání zaměstnanců PROFES 

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010954, jehož smyslem a podstatou je podpořit vzdělávání zaměstnanců členů 

Hospodářské komory ČR. V rámci projektu, při splnění povinných náležitostí, lze uhradit ve 100 % výši 

školení zaměstnanců „členských firem“ mimo školení ze zákona povinné, a to po dobu realizace projektu, 

která je 3 roky. Zaměstnanec musí být zaměstnán u po dobu školení na základě pracovní smlouvy příp. 

dohody o pracovní činnosti, která se dokládá jako povinný dokument. Poskytnutá dotace je čerpána obvykle 

v režimu podpory de minimis, tzn. v plné výši. Klíčové aktivity projektu, ze kterých lze hradit a uplatňovat 

náklady na školení, se skládají z oblastí – Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, 

Účetní, ekonomické a právní kurzy a Technické dovednosti a jiné odborné vzdělávání. Školení, plně hrazené 

z EU, nelze realizovat ihned, je zapotřebí zadministrovat Žádost o veřejnou podporu, uvést školení do Plánu 
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aktivit a zajistit od dodavatele Dokumentaci ke vzdělávacím kurzům, tzn. celkově cca 2 měsíce. Tento projekt 

bude realizován po dobu 3 let.  

 

2. 8 Přehled služeb 
 

➢ Czech POINT 

Od listopadu 2007 provozuje OHK Most kancelář Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační 

Národní Terminál, který je asistovaným místem výkonu veřejné správy. Tato ověřovací kancelář poskytuje 

ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, registru 

řidičů seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru MŽP a insolventního rejstříku. Czech Point provádí 

rovněž vidimaci a legalizaci dokumentů.   
 

 

 
 

➢ web OHK  

Na stránkách OHK jsou umístěny informace o projektech, aktualitách a také rubrika „časopis E-TEMA“  

 elektronická podoba časopisu TEMA. Je zde umístěn i obsah (nikoli články) v němčině pro potřebu německých 

partnerských hospodářských komor v Halle a Chemnitz. 

 

➢ další služby 

I nadále působí při OHK Most Informační místo pro podnikatele, Kontaktní středisko pro SNS, Soudní místo 

Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR, které není dosud podnikateli v plné míře využíváno. Shromážděním delegátů  

v listopadu 2002 byla zřízena Smírčí komise při OHK Most. Aktuální jmenný seznam členů komise lze nalézt na webu 

OHK Most.  

 

➢ připomínkování legislativy 

HK ČR je povinným připomínkovým místem legislativy. Všichni členové mají možnost se do systému zapojit 

prostřednictvím úřadu OHK Most.  Více na https://www.komora.cz/legislativa/   

2. 9 Zahraniční spolupráce 
 

➢ IHK Halle-Dessau 

Předmětem Dohody o spolupráci s IHK Halle-Dessau v roce 2019 jsou i nadále příspěvky do komorového časopisu 

TEMA včetně spolupráce na speciální vydání Hnědé uhlí II a prohloubení další spolupráce mezi oběma komorami a 

zveřejňování obchodních žádostí a nabídek členům OHK Most. Pro rok 2020 již byla podepsána dohoda obdobná. 

 
➢ IHK Chemnitz 

Pro rok 2019 se komory společně věnují i těmto aktivitám: uspořádání společné mezinárodní diskuze v rámci projektu 

Česko-saské cesty. Jedná se o problematiku dopravy na české i saské straně.  V únoru 2020 byl podepsán společný 

pracovní plán se stejnou problematikou.  

 

 

➢ HWK Chemnitz 

Předmětem spolupráce s HWK Chemnitz je projekt duálního (mistrovského) vzdělávání.  

 

https://www.komora.cz/legislativa/
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2. 10 Smluvní partneři pro spolupráci v roce 2019 a partneři pro komunikaci 
 

Smluvní partneři pro rok 2018 

Hospodářská a sociální rada Mostecka 

Euroregion Krušnohoří 

Okresní agrární komora Most 

Města  

Most, Lom, Meziboří, Hora Svaté Kateřiny 

Lom 

Meziboří  

Hora Svaté Kateřiny       

Svazky obcí  

Most Jih 

Srpina 

Krušné hory 

Obce 

Bečov, Havraň, Lišnice, Nová Ves v Horách, Obrnice, Skršín, Braňany 

Partneři pro komunikaci 

Úřad práce, České republiky, Krajská pobočka v Ústí nad Labem 

Finanční úřad Most 

Okresní správa sociálního zabezpečení 

Policie ČR 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - Územní odbor Most Úřad práce, České republiky, Krajská 

pobočka v Ústí nad Labem 

Krajská hygienická stanice ÚK 

Okresní soud Most 

2.11 Výsledek hospodaření za rok 2019: 
 
Výnosy celkem:                  4.806.821,00  Kč 

Náklady celkem:                  4.773.241,94  Kč 

Výsledek hospodaření za rok 2019:         33.579,06  Kč 

 

Dozorčí rada OHK Most 

Funkce Jméno 

předsedkyně DR OHK Most Mgr. Alice Kačerová 

Člen DR OHK Most Ing. Věra Bártová 

Člen DR OHK Most Ing. František Bláha 

Člen DR OHK Most Bc. Radek Zahradník  

Člen DR OHK Most Petr Pospíšil 
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2. 12 Odborné sekce  
V současné době úřad administruje celkem 12 odborných sekcí se 140 členy. Přehled sekcí s jejich jednateli a gestory 

z řad představenstva OHK Most v hodnoceném období je v následující tabulce: 

 
Název odborné sekce Jednatel Gestor za představenstvo Počet 

členů 

poznámka 

OS vzdělávání Ing. Josef Švec Ing. Roman Viktora 39   

OS CR  - cestovního ruchu (SPO-NA) Ing. Ivo Diviš Ing. Rudolf Jung 22   

OS OS - obchodu a služeb Sekce nemá jednatele Ing. Martin Hauptvogl 6  

OS „ENERGETIKA“ Ing. Milan Boháček Ing. Rudolf Jung 26   

OS stavební (řemesla) Ing. Ladislav Hakala  Ing. Zdeněk Kadlec 8   

OS dopravní Jan Bittner Ing. Jaroslav Dvořák 5   

OS Zdravotnictví a sociální péče Sekce nemá jednatele Ing. Martin Hauptvogl 8   

OS FZMÚ  Sekce nemá jednatele Ing. Rudolf Jung 7  

OS životního prostředí Ing. František Titl Ing. Petr Svoboda, CSc. 10  

OS sportu Jan Pištěk Ing. Petr Heger 6  

OS STROJÍRENSTVÍ (průmysl) Ing. Pavel Donát Ing. Václav Zahradníček  17  

OS Kultury MgA. Jiří Rumpík Ing. Roman Viktora 6   

2.13 Přehled interních projektů a akcí v roce 2019 
OHK Most uspořádala za předmětné období roku 2019 níže uvedené významné akce, z nichž většina má již svou 

tradici. Akce jsou pořádány většinou ve spolupráci s odbornými sekcemi, jejich členy i hosty. Odborné sekce při OHK 

Most mají své významné partery, které se na zajištění podílejí.  

 

➢ Dobrý list komory (DLK) 

Dobrý list komory (DLK) je prestižní dokument vydávaný OHK Most nejlepším vybraným studentům daného oboru, 

kterým komora ověřuje a potvrzuje znalosti absolventa SOŠ, střední nebo vysoké školy. Tato prestižní akce se 

v letošním roce konala již po 17. Ocenění bylo předáno celkem 17 absolventům maturitních oborů a 12 absolventům 

výučních oborů. V letošním roce se opět předával DLK speciál pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, 

za výrazné úspěchy v prestižních soutěžích v matematice, fyzice a ostatních technických oborech. Při předávání byl 

oceněn 1 žák. Předávání DLK VŠ a VOŠ se konalo 6. 11. 2019, od 15:00 hodin, v obřadní místnosti Magistrátu města 

Mostu. Celkem bylo oceněno 15 absolventů z VŠ a 1 absolvent z VOŠ. Byl také předán jeden Dobrý list komory 

speciál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společná fotografie z předávání DLK pro VŠ a VOŠ 2019 
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➢ „SOKRATES“  

 

 

SOKRATES 1 – Regionální veletrh středního vzdělávání – 18. ročník (3. – 4. 11. 2019) ve Sportovní hale Most. 

Cílem veletrhu je podpořit zájem veřejnosti o vzdělávání žáků a dospělých, a tím přispět k lepší informovanosti 

veřejnosti o možnostech vzdělávání nejen v Ústeckém kraji.  

 

 

SOKRATES 2 – Prezentace vysokých a vyšších odborných škol – 11. ročník (26. 2. 2019) v prostorách 

Podkrušnohorského gymnázia Most. Tato aktivita umožňuje představení nejen regionálně působících vysokých  

a vyšších odborných škol na jednom místě – akce je určena pro výchovné poradce středních škol, žáky posledních 

ročníků středních škol a další zájemce, kteří chtějí studovat na VŠ nebo VOŠ a ještě nejsou zcela rozhodnuti, kterou 

školu si vyberou. 

 

 

 

 

 
SOKRATES 1 – prezentace Středních škol  

 
SOKRATES 2 – prezentace Vysokých škol  
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2.14 Kontaktní místa OHK Most 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15 Zastoupení OHK Most v komisích partnerů  
 

 
Komise Rady města Mostu  

Komise energetická Ing. Petr Lenc 

Komise dopravní Ing. Roman Viktora 

Komise školská a kulturní Ing. Jiřina Pečnerová 

Komise regionálního rozvoje Ing. Rudolf Jung 

Komise Euroregionu Krušnohoří  

Komise ŽP               Ing. Hana Lorencová, Ph.D. 

Komise pro hospodářství a turistiku  Ing. Hana Traxmandlová 

Ing. Karel Bořecký 

Ing. Jiřina Pečnerová 

Komise sportovní  Radek Maděra 

 

Komise dopravní Ing. Vladimír Štochl 

 

Redakční rada Infopress Ing. Karel Bořecký  

 

obec/město 

 

starosta/starostka 

Bečov Jitka Sadovská 

Havraň Zděnka Smetanová 

Lišnice Bc. Petr Pillár 

Nová Ves v Horách David Kádner 

Obrnice Stanislav Zaspal 

Skršín David Suchánek 

Meziboří Petr Červenka 

Lom u Mostu Bc. Kateřina Schwarzová 

Braňany Petr Škanta 

Hora Svaté Kateřiny Jindřich Zetek 

Horní Jiřetín Ing. Vladimír Buřt 
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Komise pro rozvoj lidských zdrojů Hospodářské a sociální rady Mostecka 

 

Zástupce za OHK Most Ing. Roman Viktora 

 

OSVČ Josef Čepelák 

Poradní sbor Úřadu práce v Mostě 

 

Předseda OHK Most Ing. Rudolf Jung 

Komise Ústeckého kraje 

Komise pro regionální rozvoj  Ing. Rudolf Jung 

 

Komise pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Helena Veverková 

 

2.16 Různé 
➢ Prezentace výrobků Mostecka  

 

V prostorách úřadu OHK Most je k dispozici výstavní plocha pro výrobkové a reklamní expozice místních firem, 

zaplněná z cca 90 %. Zbylé místo je k dispozici dalším zájemcům. 

 

 

➢ Významné akce za uplynulé 2 roky: 

OHK Most uspořádala ve sledovaném období mnoho významných, z velké většiny tradičních, akcí, z nichž většina má 

již svou tradici. 

 

o 2018 

8. ročník akce Energetické fórum Ústeckého kraje 2018, 2 kola - Regionálního veletrhu pracovních 

příležitostí, slavnostní předávání Dobrých listů komory pro SŠ, VŠ a VOŠ, veletrh vzdělávání SOKRATES 1.  

 

o 2019 

9. ročník akce Energetické fórum Ústeckého kraje 2019, Regionální veletrh pracovních příležitostí, 

slavnostní předávání Dobrých listů komory pro SŠ, VŠ a VOŠ, veletrh vzdělávání SOKRATES 1, SOKRATES 2, 

Chemické fórum Ústeckého kraje a další. 

 

 

 

Jménem úřadu OHK Most děkuji všem členům i partnerům za spolupráci. Děkujeme, že jste 

s námi.  

 

                                                          Váš úřad OHK Most.  
 

 

 

Ing. Jiřina Pečnerová 

ředitelka úřadu OHK Most  

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=450018&id_u=12937&p1=95206
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III. ZÁVĚR 
 

Vážení delegáti, vážení kolegové, vážení podnikatelé, 

jak jsem se již v úvodu zmínil, čeká nás nelehký rok působení našich firem. Jestli jsme na posledním SD konstatovali, 

že podmínky pro podnikání se v našem státě nezlepšují z řady důvodů, o kterých všichni víte, pak současná pandemie 

naše potíže a problémy výrazně navýší. Je jasné, že se s tímto stavem budeme muset vypořádat, a to s výraznou pomocí 

státu, se všemi dopady do plánovaných rozpočtů výdajů státu. Lze jen doufat, slova spolupráce, solidarita a úcta 

jednoho k druhému s pochopením potíží, nebudou po odeznění příčin jen prázdným pojmem. Stejně tak by se neměl 

vytvořit u nás bohužel tradiční prostor pro bezduché politické exhibice, což asi bude problém, protože ani dnes v době 

vrcholící této krize, se řada aktérů politické scény tohoto není schopna a ochotna vyvarovat. 

„Koronavirus“ v Českém, Evropském, ale i světovém rozměru by měl a doufejme, že přinese, kromě 

problémů i řadu poučení a výzev.  

 

K tomu snad jen jednu citaci z úvodníku prvního letošního vydání našeho časopisu TEMA: 

„Všechna opatření, mediální prezentace, apely a sdělení národu, jsou možné za jediného základního 

předpokladu – „jde elektřina“. Jestli by nás „koronavirus“ měl něčím poučit, pak je to právě toto. V té 

souvislosti by měl právě z energetického regionu zaznít apel, jakým neuvěřitelným hazardem je plánované 

odstavování uhelných elektráren s pouhou vizí o jejich náhradě jadernými, a to nejen v reálném čase jejich 

výstavby. Již dnes jsou predikována léta někdy po roce 1935, kdy bude v našem státě deficit výroby elektrické 

energie, kterou nebude odkud dovézt.“   

 

Dovolte mi, vážení kolegové a podnikatelé, abych zcela na závěr popřál nám všem chladnou hlavu, dostatek vůle 

a  schopností k vyřešení vyvolaných problémů našeho hospodářství a podnikání. Stejně tak obvyklé a formální přání 

pevného zdraví, dostává v dnešní době zcela jiný a velmi aktuální rozměr. Snažme se jako podnikatelé spojovat síly, 

prostředky a vliv, kdy právě naše Hospodářská komora je velmi účinným nástrojem – a to bychom měli mýt na mysli 

především. 

S úctou  

 

Ing. Rudolf Jung 

předseda OHK Most 
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