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Chcete pracovat pro špičku 

v oboru strojírenství 

a metalurgie?

►ŽĎAS je Vaše volba!

►Obsluha obráběcího

centra

►Obsluha 3D měření

►Nástrojář

►Konstruktér

►Soustružník

►Horizontkář

►Frézař

►Zámečník

►Svářeč

►Kalič

►Jeřábník

►Kovář

►Tavič

►Formíř

►Mistr – vrchní mistr
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Hospodářská komora ČR 
dnes vytváří zázemí podnika-
telům celého spektra oborů. 
Věděli jste, že svoje počátky má 
již v době Rakouska-Uherska?

 Lenka Kopčáková

V polovině 19. století byly obchodní 
komory zřizovány na základě  říšské-
ho zákoníku z března 1850. Postupně 
se ustavily všechny obchodní a prů-
myslové (živnostenské) komory v 
celém císařství. Na českém území to 
bylo sedm komor. 

Události souvisely s tehdejším ná-
růstem industrializace. Česká výroba 
kolem roku 1880 již  činila dvě třeti-
ny celkového rakousko-uherského 
výrobního potenciálu.  Komory kro-
mě hospodářských funkcí měly i prá-
va politická, volily společně s městy 
zástupce do zemských sněmů a do 
říšské rady. Podílely se také na nove-
lách živnostenského řádu a na měno-
vé reformě v roce 1892.

V roce 1898 vznikl Ústav pro zve-
lebování živností, který přispíval k 
modernizaci a konkurenceschopnos-
ti výroby. 

Okresní jednoty živnostenských 
společenstev podporovaly své organi-
zace v otázce živnostenského školství, 
nemocenského pojištění a zprostřed-
kování pracovních příležitostí. Opat-
řovaly také suroviny, úvěry, odbyt 
výrobků a  podílely se na pořádání 
odborných a oborových výstav.

Se vznikem ČSR v roce 1918 
vstoupil v platnost Všeobecný záko-
ník obchodní. Všechny komory 
spadaly pod kompetenci minister-
stva průmyslu, obchodu a živností. 
Reprezentovaly zájmy obchodníků, 
průmyslníků a živnostníků, vedly 
evidenci fi rem a živností. 

Komory také pořádaly všeobecné 
zemské výstavy, vedoucí ke zviditel-
nění českého podnikání, a podporo-
valy vznik nedělních řemeslnických 
přípravek, později večerních škol. 
Svými činnostmi maximálně napo-
máhaly podnikatelům. 

Hospodářská komora fungovala, s 
různými obměnami, po celou prv-
ní republiku, i během druhé světové 
války, byť se po Mnichovské dohodě 
od září 1938 podmínky pro česko-
slovenské podnikání značně zhorši-
ly. 

O deset let později byl osud 
obchodních a živnostenských ko-
mor zcela zpečetěn. K jejich likvida-
ci došlo 1. 1. 1949, v souvislosti se 
zaváděním zákona o krajské správě. 
Veškerý majetek byl komorám ode-
brán, a svobodné živnostenské pod-
nikáni na nejméně 40 let vystřídala 
socializace. 

Když po sametové revoluci v roce 
1989 stát vytvořil podmínky pro roz-
voj podnikání, bylo zřejmé, že pod-
nikatelský stav je třeba opět organi-
zovat a podpořit. 

 (Pokračování na str. 20)

Hospodářská komora se
zrodila za Rakouska-Uherska


