
Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje 15 

000 členů organizovaných v 62 komorách v regionech a ve 113 oborových asociacích. Více než 60% 

nejúspěšnějších firem, které figurují v žebříčku Czech Top 100 za rok 2017, je členem HK ČR. V první desítce je 

to dokonce osm firem.

Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Její činnost je zakotvena 

zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Zmíněná právní norma praví, že 

Hospodářská komora ČR hájí zájmy podnikatelů ze všech oborů a ze všech regionů s výjimkou oblasti zemědělství, 

potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR).

Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která 

přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.



Hospodářská komora v regionech

V regionech je Hospodářská komora zastoupena krajskými, regionálními a okresními

hospodářskými komorami. Hospodářskou komoru tak naleznete v každém kraji, ve více

než 70 městech ČR. Komory v regionech poskytují podporu podnikatelům zejména

poradenskými a konzultačními službami v otázkách spojených s podnikatelskou činností,

vydáváním ověřených výpisů vybraných agend státní správy, podporou vzdělávání, pomocí

při vstupu na zahraniční trhy apod.

Hospodářská komora České republiky poskytuje podnikatelům řadu služeb k
podpoře jejich ekonomických, zejména obchodních, aktivit s cílem zvýšit
uplatnění jejich zboží a služeb na trhu. Především se jedná o karnety ATA,
certifikáty, výpisy a výstupy z veřejných i neveřejných registrů státu – Czech
POINT, elektronické mýtné, zajišťování konzulární legalizace exportních dokladů,
osvědčení právní povahy, asistenci při získávání zaměstnanců z Ukrajiny,
informační podporu při projektu kontroly kotlů.



Průmysl 4.0 

⚫ Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce) je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby 
a změn na trhu práce, které s sebou přinese

⚫ Koncept vychází z dokumentu, který byl představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013. Základní vize tzv. čtvrté průmyslové revoluce se 
objevily v roce 2011. Podle této myšlenky vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Ty převezmou 
opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. To bude provázet změna pracovního trhu, kdy by mohla být ohrožena 
zaměstnanost osob u kterých počítače s novými řídícími/rozhodovacími systémy či těmito systémy řízené robotické systémy nahradit
lidskou sílu (příkladem může být diagnostické lékařské systémy, právnické u vyšších kvalifikací nebo universální výrobní linky, které 
nahradí pracovníky s nižší kvalifikací). Měla by vznikat nová pracovní místa, která však budou vyžadovat vyšší kvalifikaci zaměstnanců.

⚫ Zavádět se bude pomocí metod strojového vnímání, autokonfigurace a autodiagnostiky a s počítačovým spojením strojů a produkty i 
stroje dostanou čipy, pomocí nichž je bude možné kontrolovat a obsluhovat přes internet. Dále se budou využívat cloudová úložiště, 3D 
tisk, datová centra, automatické hlášení problémů či „chytré sklady“, které samy informují o docházejících zásobách.

⚫ Pomocí metod a nástrojů průmyslu 4.0 by mělo dojít k úsporám času a peněz a zvýšení flexibility firem. Mezi hlavní rizika patří hackerské 
útoky a zneužití dat. Průmysl 4.0 s sebou přináší naději na zvýšení kvality lidského života díky zvyšování produktivity práce a mizení 
monotónních a fyzicky náročných profesí. Automatizace, integrace systémů a vyšší efektivita díky propracovanější logistice jsou také 
nadějí pro snižování negativních lidských vlivů souvisejících s průmyslem a pro implementaci udržitelného rozvoje. 



Průmysl 4.0 

1. Vytvoření tzv. „Vysočina 4.0 HUB“ 

Vzdělávací akce na podporu Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině 

Zřízení asistenčních center nejen pro malé a střední podniky pro problematiku „Průmyslu 

4.0 ve firmách na Vysočině“ 

zpravodaj „Průmysl 4.0 ve firmách na Vysočině“ 



Projekt Made in Vysočina  

Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou a IPI s.r.o. regionální poradenské a informační centrum 
Žďár nad Sázavou realizují projekt rozvoje a podnikání na Vysočině

Cílem projektu je podpora rozvoje podnikání na Vysočině jako jednoho z prostředků zajištění prosperity 

celého regionu prostřednictvím

- zajištění a výměny informací z oblasti podnikání a ze souvisejících činností života v 

regionu

- propagace podnikatelských a souvisejících aktivit, produktů vyrobených a poskytovaných

na Vysočině v rámci regionu i mimo něj

- podporou spolupráce podnikatelských a jiných organizací působících v regionu s cílem zvýšení 

prosperity regionu a získávání zdrojů k realizaci regionálních projektu

www.madeinvysocina.cz

Hlavním informačním a komunikačním nástrojem projektu je portál 

http://www.madeinvysocina.cz/
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www.madeinvysocina.cz
Prostřednictvím tohoto portálu nabízíme a budeme nabízet informace:

➢ o podnikatelských subjektech a organizacích v regionu, o nabídce jejich výrobků, zboží a služeb, aktivitách a 
akcích k podpoře podnikání

➢ z obcí a regionů související s rozvojem a podporou podnikání

➢ o aktivitách, akcích a nabídce služeb Hospodářské komory v regionu a v ČR

➢ o projektech a záměrech v oblasti podnikání v regionu, včetně záměrů obcí a organizací, a možnostech 
získání zdrojů a dotací k jejich financování

➢ o možnostech a potřebách vzdělávání, školách, vzdělávacích agenturách a jejich nabídce, akcích a aktivitách 
v oblasti vzdělávání v regionu

➢ nabídka a poptávka, koupě, pronájem a prodej nemovitostí vhodných k podnikání

➢ o nabídce volných míst a poptávce po zaměstnání, zprostředkování práce

➢ o záměrech podnikatelských subjektů v oblasti vývoje a inovací, spolupráci v této oblasti a pří získávání zdrojů 

na vývoj a inovace poradenství pro podnikatele, 

➢ bezplatný informační servis InMP Informační místa pro podnikatele 
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