
 

JSME VAŠÍM PARTNEREM PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ! 

STAŇTE SE ČLENEM OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ŠUMPERK! 

 Členství v komoře a jejich orgánech je dobrovolné a nezastupitelné. 

 Členem může být podnikatelský subjekt registrovaný v ČR (právnická nebo fyzická osoba), respektující 
vnitřní pravidla působení OHK - statut, jednací a příspěvkový řád.  

 Člen okresní komory se automaticky stává členem HKČR. 

 Předpokladem členství je zájem na seriózním podnikání, ochotě ke spolupráci s ostatními členy, 
sladění vlastních a komorových zájmů a potřeb, účast na komorovém dění. 

 Přijetí za řádného člena Hospodářské komory ČR rozhoduje na základě písemné žádosti podnikatele 
představenstvo Okresní hospodářské komory Šumperk. 

 Členem komory se stanete po schválení představenstvem a po zaplacení členských příspěvků na daný 
kalendářní rok. 
 

Rozšířená nabídka pro členy OHK Šumperk 

1. Organizujeme vzdělávací akce a semináře   
 Máte zájem o kvalitní školení? Nebaví Vás jezdit daleko na předražené semináře? 

 Nemusíte! Pořádáme školení na základě Vašich tipů a doporučení.  

 Dejte nám tip na školení, o které byste měli zájem a my ho pro Vás uspořádáme na míru! 

 Zveme pouze kvalitní a osvědčené lektory! 

 Jako členi OHK máte výraznou slevu na účast na námi pořádaných akcí, a dále slevu při vyslání                      
3 a více zaměstnanců za společnost.  
 

2. Nadstandardní služby CzechPointu - Konec běhání po úřadech!  
 Vystavíme Vám výpisy na základě telefonické a e-mailové domluvy,  

 pohlídáme Vám platnosti Vašich listin a automaticky vystavíme nové (OR, RT, ŽR), 

 možnost zasílání skenů dokumentů ihned po vyhotovení do e-mailu, následně originálu 
poštou, osobní převzetí, dovoz k Vám - vše dle domluvy  

 manipulační poplatek za dovoz 50,- Kč bez DPH po Šumperku/mimo Šumperk 6,- Kč bez 
DPH/km 

 k dispozici jsou Vám dvě parkovací místa zdarma přímo u sídla naší OHK, 

 rádi Vás navštívíme a dohodneme individuální podmínky spolupráce šité na míru Vaší 
společnosti,  

 objednávka je možná pouze statutárním zástupcem nebo zplnomocněnou osobou! 

 aktuální ceny naleznete v příloze - Ceník služeb OHK Šumperk 
 

3. Zviditelníme Vás 
 Nabízíme Vám možnost se zviditelnit na námi pořádaných akcích případně našem webu - dle 

individuální domluvy. 
 

Co získáte členstvím? 

Členskou základnu tvoří na základě dobrovolného členství zájemci z řad podnikatelů, bez rozdílu velikosti 
společnosti, základního jmění nebo obratu. OHK Šumperk poskytuje svoje služby všem členům bez rozdílu. 
Služby specifikuje dle požadavků firmy. 

Chcete ovlivňovat podnikatelské prostředí, získat kontakty, informace a další užitečné služby pro 
podnikatele? Připojte se! 



Výhody členství 

Prestiž 
Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, 
potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni. 

Řada kontaktů 
Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, 
představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem.  
 
Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní, společenské i obchodní kontakty. 
V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních 
příležitostí 

Informace 
Každý člen automaticky získává každý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz a Časopis podnikatelů                   
v Olomouckém kraji, je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech                   
i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních 
materiálů. 

Hospodářská komora dále zajišťuje informační podnikatelský servis. Obraťte se na nás a my Vám poradíme! 

Připomínkování 
Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora České republiky ovlivňuje 
prostřednictvím procesu připomínkování zákonů. I Vy se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně 
zapojit. 

Odbornost 
Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke 
zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců. 

Jednota 
K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím 
se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání. 

Top networking 
Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat 
si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci. 

Export 
Chcete proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit vaše exportní možnosti? Navštivte svého regionálního 
exportního manažera. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, 
sejděte se zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky. 

Slevy 
Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou 
být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími složkami nebo prezentace členské firmy v centrálním 
registru produktů a firem hospodářské komory. 

Etika 
Při podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky. 
Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání. 

 

Přesvědčily Vás výhody a jste již rozhodnutí stát se našimi členy? 

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat! 


