Krajská hospodářská komora Střední Čechy se zapojila do pomoci

Krajská hospodářská komora Střední Čechy se v době od 16.3.2020 věnovala především:
 pomoci firmám a městům se zajištěním ochranných pomůcek. Propojili jsme např. s městem
Brandýs nad Labem několik firem – Ateliér 6tej Smysl, LIVY – Spurná a další drobné výrobce,
kteří začali šít roušky pro Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav -pro jejich sociální služby,
zaměstnance Města a další obyvatele v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Jednalo se o
tisíce ks, na které mimo jiné chyběl materiál, což pomohla KHK Střední Čechy řešit přes
sociální sítě oslovením firem ve městě. Podařilo se sehnat dostatek materiálu a všichni
dodavatelé šijí roušky i po měsíci práce. Některé švadleny šijí roušky zdarma, za což jim
náleží velké díky. Firma VELCAR z Nymburka přešla ze šití potahů do aut na šití roušek. Byla
to aktivita, která firmě zajistila příjem a umožnila zaměstnancům pracovat bez omezení
výroby. Pomohli jsme zprostředkovat odbyt pro tuto firmu a zásobit několik firem rouškami.
Zároveň se podařilo domluvit odbyt pro firmu Výšivky Jany z Nelahozevce, která také
přizpůsobila svou výrobu situaci a nabídla roušky pro mnoho okolních firem i státní instituci.
Domluvili jsme výrobu roušek pro několik firem ve firmě Drutěva Praha a tím pomohli
firmám v první fázi.
 Další aktivita probíhala v Mělníku, kde KHK StČ vypomohla darem 200 ks roušek Domu
seniorů a zajistila dezinfekční gel pro Město Mělník. Další pomoc šla od KHK StČ do Diakonie
Střední Čechy, kam byl darem zajištěn dezinfekční gel na několik dní. Pomohli jsme
Dětskému domu v Milovicích, kam byly dodány potřebné roušky zdarma a také Hospicu
Srdcem v Kolíně byly zakoupeny gumové rukavice. Pomohli jsme ve městě Beroun, kde
kolegyně z OBK Beroun vyráběla roušky pro Dům seniorů v počtu 100ks.
 Na www stránkách KHK StČ vytvořila kontaktní seznam regionálních firem a živnostníků,
kteří vyrábějí ochranné pomůcky a nabízí je k prodeji. Všem firmám byla doporučena také
registrace na stránkách HK ČR, která nabízí možnost propagace výrobců ochranných
pomůcek zdarma. Jedná se o : www.komora.cz/vyrabejmevcesku/
 KHK StČ zřídila na webu www.khkstrednicechy.cz info ke COVID -19, kde jsou umístěny
užitečné aktuální informace pro podnikatele.
 KHK StČ oslovila hejtmanku Středočeského kraje a starosty měst v regionu Nymburk, Kolín,
Praha-východ, Praha-západ, Beroun, Kolín s prosbou o shovívavost ve věci nájemních
záležitostí vůči podnikatelům (např. ve formě odpuštění nájemného v nebytových
prostorech, odložení nájemného nebo odpuštění úroků z prodlení apod.). Žádosti vyhověla
např. města či obce Brandýs n.Labem, Černošice, Český Brod, Škvorec, Úvaly, Davle, Odolena
Voda, Kouřim, Poděbrady a Říčany.

 KHK StČ prostřednictvím předsedkyně komunikovala s vedoucími představiteli
Středočeského kraje ve věci např. návrhu na zřízení fondu na podporu podnikatelů ve
Středočeském kraji (pomoc na aktivity/potřeby, které nebudou podpořeny v rámci vládních
opatření) a nabídla pomoc s jakýmikoliv záležitostmi, propagací podnikatelů v kraji a další
formy spolupráce.
 KHK StČ poskytovala informační servis pro podnikatele. Rozesílány byly aktuální informace,
zodpovězeny průběžně dotazy, realizovány různé konzultace s HK ČR, Advokátní kanceláří
OHBS Salač, s Úřady práce, účetními firmami a dalšími subjekty. Příklady dotazů: fungování
úřadů, řešení výjimek pro přeshraniční spolupráci, aktuální dotazy k zaměstnávání cizinců,
kompenzace, podpůrné a jiné možnosti, apod..
 V případy potřeby realizovala po dohodě s podnikateli příslušné služby CzechPoint .
 Na stránkách KHK StČ je zveřejněn mimo jiné kontakt na lékařskou linku zdarma.
 Na webu KHK StČ byl nově zřízen nabídkový odkaz pro podnikatele a drobné živnostníky,
kteří byli postiženi touto situací a nemohli v této době prodávat své výrobky
http://www.khkstrednicechy.cz/zachranfirmu/. Pro některé se stala tato situace až likvidační.
Web je místem, kde můžou firmy zpropagovat své výrobky a nabídnout je k prodeji. Odkaz na
tuto stránku je a bude distribuován sociálními sítěmi. Součástí bude informační kampaň.
 Průběžně mediálně prezentovala své aktivity i aktivity a projekty HK ČR ve vztahu k
podnikatelům v médiích napříč krajem a to formou článků předsedkyně KHK StČ i pracovníků
jednotlivých oblastí. Např. Městské listy Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, Podrbrdské
noviny, pod které spadají Zdice a Hořovice, Kolínský zpravodaj, Benešovský, Berounský,
Boleslavský deník.
 Součástí propagace byla i propagace projektu Zachraň práci a to jak v médiích, tak i v rámci
komunikace s podnikateli. Několik podnikatelů ze Středočeského kraje se do projektu
zapojilo. Prostřednictvím předsedkyně byl o této aktivitě informován i Středočeský kraj a
Úřad práce – krajská pobočka ve Středočeském kraji
 KHK vyjednala s několika média inzerci podnikatelů zdarma. Např. se jedná o Městské listy
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi zdarma. Domluvili jsme s Městem Brandýs nad
Labem inzertní přílohu v Městských listech zdarma pro firmy postižené situací. KHK Stř.Čechy
oslovila podnikatele a živnostníky ve městě a posbírala jejich příspěvky, které Redakční rada
města zpracovala a příloha vyjde v květnovém čísle ML. Podobná aktivita bude probíhat i
v červnovém čísle. Rádi bychom stejnou aktivitu realizovali také ve městech Beroun, Kolín a
Mělník, inzerce bude ale v červnovém čísle. Příp. s dalšími subjekty.
 Pro členské firmy bylo zřízeno ve spolupráci s Advokátní kanceláří OHBS Salač právní
poradenství Zdarma. Linka je velmi vytížená a firmy tuto příležitost využívají
http://www.khkstrednicechy.cz/pravni-poradenstvi/

 Připravujeme např. webinář s firmou KRUCEK, s.r.o. na téma: Kontinuita podnikání v dobách
pandemie COVID-19 zdarma. Také webinář s Advokátní kanceláří OHBS Salač s právní
tématikou či další aktuální témata. Jsme připraveni organizovat semináře k EET, které byly
plánovány v regionu, vše bude připravováno ve spolupráci s daňovou poradkyní Ing.
Síbrtovou. Jakmile bude umožněna organizace větších akcí, připravujeme Burzy práce
v Mělníku a Kladně.
Za KHK Střední Čechy: Vladislava Šizlingová -ředitelka, sizlingova@komora.cz, tel. 702 020 489
V Brandýse nad Labem dne 15.4.2020

