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Zaměstnavatelé jdou do školy 
 

Zástupci organizací, které reprezentují většinu firem v nich 
v Ústeckém kraji, se sešli a řešili stav ve vzdělávání, který 
neodráží jejich potřeby. Regionální zastoupení Svazu průmyslu 
a dopravy ČR, agentury CzechInvest, Krajská hospodářská 
komora Ústeckého kraje a SPZ Triangle, p. o. u jednoho stolu 
společně konstatovali, že je nutné více posílit spolupráci firem a 
škol. Již dnes se na tomto poli realizují různé činnosti, které 
zahrnují např. exkurze a stáže pro žáky, besedy s podnikateli, 
prezentaci pracovních pozic, osvětovou činnost o trhu práce, 
školení kariérových poradců, apod. Tyto aktivity jsou ale často 
nahodilé, individuálně zaměřené a s dopadem jen na malou 
část kraje. Více… 

 

Exekuce vyhánějí lidi z práce, 
zaměstnavatelé chtějí nápravu 
 
Systém osobních bankrotů a exekucí zvyšuje nezaměstnanost 
v našem kraji. Na tom se shodli na zasedání Výkonné rady Paktu 
zaměstnanosti Ústeckého kraje zástupci Krajské hospodářské 
komory Ústeckého kraje, Hospodářské a sociální rady Ústeckého 
kraje, Krajské pobočky Úřadu práce, odborů, škol a kanceláře 
vládního zmocněnce. Bylo konstatováno, že mezi nezaměstnanými 
je téměř 30% lidí, kterým se nevyplatí z důvodu exekucí na mzdu. 
To je obzvláště závažným problémem v době, kdy zaměstnavatelé 
hledají nové pracovníky a mnohdy je již nemohou najít ani za vyšší 
mzdy, které by je k práci motivovaly. Nástupní plat pro člověka se 
základním vzděláním se již mnohde pohybuje i přes 25 tis. hrubého, 
ale ani to není pro nezaměstnaného zajímavé v situaci, kdy mu 
exekutoři stejně většinu strhnou a ponechají mu pouze životní 
minimum. 
Předseda Výkonné rady, F. Jochman dodává „Problém je potřeba 
řešit na vládní a legislativní úrovni, protože se jinak snahy o 
vytváření nových pracovních míst a jejich obsazování 
nezaměstnanými v našem kraji nesetkají s očekávaným účinkem.“ 

 
 

http://www.khk-usti.cz/zamestnavatele-jdou-do-skol.aspx


Když se region zasekne, 
potřebuje RESTART 
 
V současné době dokončuje Úřad zmocněnce vlády spolu 
s MMR a MPO 1. návrh Akčního plánu Strategie 
restrukturalizace ve spolupráci s desítkami stakeholderů 
z regionu, z řad firem, škol, neziskových organizací, 
samosprávy a další. Opatření podpory směrují do sedmi oblastí: 
podnikání a inovace, přímé zahraniční investice, výzkum a 
vývoj, lidské zdroje, sociální stabilizace, životní prostředí, 
infrastruktura a veřejná správa. Konkrétně si pak můžeme 
představit finanční prostředky na technologie firem, podporu 
výzkumných kapacit, nové silnice, nové operační sály 
Masarykovy nemocnice, řešení zadluženosti a exekucí 
obyvatel, brownfieldy, revitalizace Krušných hor a další.Máte 
nápad jak pomoci restrukturalizaci našeho regionu? Zapojte se 
na www.restartregionu.cz.  
 
 

 

 
Režim Ukrajina 
 
KHK ÚK umožňuje českým firmám, v rámci projektu Ukrajina, 
zaměstnávat středně a nízko kvalifikované ukrajinské 
pracovníky zrychleným režimem. Krajská hospodářská komora 
Ústeckého kraje je jedním z kontaktních center, které pomáhá 
při vyřízení žádosti o zapojení do projektu. Více… 

 
 

 

 
 
 
Na základě zákona č. 301/92 Sb. byla ustanovena Hospodářská komora České republiky jako 
reprezentant všech podnikatelů v České republice. Dle tohoto zákona §4, odst. 1b) spolupracuje 
Hospodářská komora České republiky s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu pro 
podnikatele.  

Setkání s guvernérem ČNB 

 

Předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje F. 

Jochman přivítal v Ústí nad Labem guvernéra České národní banky 

J. Rusnoka. Spolu s místními podnikateli a dalšími zástupci ČNB 

probíhala diskuse u kulatého stolu nad hospodářským vývojem ČR 

a nad dopady kroků ČNB na firmy. Probíralo se ukončení intervencí 

ke kurzovému závazku koruny, změny úrokových sazeb, cílení 

inflace a další měnová politika ČNB. Podnikatelé vesměs intervence 

ČNB vůči kurzu koruny vítají a proti očekávaným změnám po 

ukončení intervencí jsou zajištěni.Guvernér nám přivezl levnější 

dovolené a menší strach z budoucího splácení hypoték. Více… 

 
 
 

 

http://www.restartregionu.cz/
http://www.khk-usti.cz/rezim-ukrajina/
http://www.khk-usti.cz/setkani-s-guvernerem-ceske-narodni-banky.aspx

