Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

www.khkpce.cz

Výroční zpráva za rok 2018 byla Shromážděním delegátů dne 23. dubna 2019 v Pardubicích
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1. Základní identifikační údaje
Obchodní firma:
Sídlo:

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice

IČ:
DIČ:
Právní forma:
Datum zápisu do OR:
Předmět podnikání:

259 82 583
CZ25982583
hospodářská komora
21. února 2003
Podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství
a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů členů komory a
zajišťování jejich potřeb

Statutární orgán (představenstvo):
Předseda představenstva – Ing. Jiří Doležal, CSc.
Místopředseda představenstva – Ing. Miloš Huryta (do 30. 6. 2018)
Místopředseda představenstva – Jan Kafka
Místopředseda představenstva – Otakar Klepárník
Místopředseda představenstva – Ing. Martin Pavliš
Člen představenstva – Ing. Jaroslav Cihlo
Člen představenstva – Ing. Martin Havelka
Člen představenstva – Dagmar Havrdová
Člen představenstva – Ing. Olga Ondráčková (do 13. 1. 2018)
Člen představenstva – Ing. Jan Kolčava
Člen představenstva – Ing. Luděk Roleček (do 1. 9. 2018)
Člen představenstva – Lenka Rybyšarová (od 3. 4. 2018)
Člen představenstva – Jiří Vysoudil
Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové;
oddíl A, vložka 10930.

2. Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického
kraje v roce 2018
2.1.

Úvod

Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje (KHK Pk) je zpracována za
období kalendářního roku 2018 a obsahuje přehled základních činností, informace o zapojení do
projektů, údaje o stavu členské základny a informace o výsledku hospodaření.

2.2.

Přehled činnosti za rok 2018

Činnost výkonných orgánů KHK Pk
Činnost výkonných orgánů KHK Pk, kterými jsou představenstvo, Oblastní rady a Úřad komory,
byla v roce 2018 stejně jako v předcházejícím období zaměřena především do oblastí
stanovených Statutem KHK Pk. Činnost výkonných orgánů dále směřovala k realizaci schválené
strategie pro toto období i k realizaci usnesení Shromáždění delegátů, které se konalo dne 9.
dubna 2018, a předcházejících Oblastních shromáždění členů oblastí Chrudim, Orlicko, Svitavy
a Pardubice.
Představenstvo řídilo činnost KHK Pk v rozsahu svých kompetencí stanovených Statutem KHK
Pk. Oblastní rady se zaměřily hlavně na problémy podnikatelů dané oblasti a přinášely náměty
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na jednání představenstva. Úřad komory zabezpečoval činnost KHK Pk po stránce organizační,
administrativní a hospodářské.
Činnost odborných sekcí KHK Pk
Na činnosti KHK Pk se rovněž podílely níže uvedené odborné sekce složené ze zástupců
členských subjektů:
- odborná sekce pro rozvoj dopravy (dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost / vedoucí
sekce Libor Vomočil),
- odborná sekce pro vzdělávání (koncepce učňovského a středního školství, struktura
absolventů učilišť a středních škol a zavádění nových vzdělávacích programů a učebních
oborů dle požadavku trhu práce / vedoucí sekce do 31. 8. 2018 Ing. Luděk Roleček, od 15.
11. 2018 Ing. Michal Šedivka),
- odborná sekce pro ekologii a životní prostředí (prosazování zájmů členů v oblasti ekologie a
životního prostředí / vedoucí sekce Jan Kafka),
- odborná sekce pro marketingovou komunikaci (marketingová komunikace / vedoucí sekce
Jan Doležal).
Činnost Úřadu KHK Pk
Činnost Úřadu KHK Pk v roce 2018 je popsána i v dalších bodech této Výroční zprávy (VZ).
Úřad KHK Pk byl k 31. 12. 2018 obsazen dle platného „Organizačního řádu“ zaměstnanci v níže
uvedené funkční struktuře
Kancelář Pardubice:
ředitelka, 2 odborní pracovníci
Oblastní kancelář Česká Třebová:
1 vedoucí kanceláře
Oblastní kancelář Pardubice:
1 vedoucí kanceláře
Oblastní kancelář Svitavy:
1 vedoucí kanceláře
Oblastní kancelář Chrudim
1 vedoucí kanceláře
Aktivity Úřadu KHK Pk k získávání nových členů a dalších finančních prostředků
V průběhu roku 2018 pracovníci Úřadu KHK Pk při získávání nových členů nabízeli možnost
využití níže uvedených aktivit:
- Možnost zapojení do Rámcové smlouvy s T-Mobile s výhodnými tarify
- Možnost využití LegalPoint – bezplatná právní konzultace pro členy
- Bezplatná prezentace podnikatelských aktivit na internetových stránkách KHK Pk, prezentace
nových členů ve Zpravodaji KHK Pk
- Přednostní zařazení žádostí členů do Režimu Ukrajina a ostatní státy
- Zapojení do činnosti „Místních akčních skupin“ (MAS), jejichž prostřednictvím jsou čerpány
finanční prostředky z fondů EU
- Účast na setkáních podnikatelů s poslanci, senátory a představiteli krajské samosprávy a
s představiteli městských samospráv
- Prezentace v rámci partnerství KHK Pk s basketbalovými kluby BK Pardubice a BK Tuři
Svitavy, účastníky Kooperativa NBL
- Prezentace v rámci spolupráce KHK Pk s vydavatelstvím VLTAVA LABE MEDIA a.s. (Deník
východní Čechy), zejména při medializaci činností KHK Pk
- Prezentace v rámci spolupráce s regionální televizí V1, především jako mediální podpora
činností KHK Pk.
Aktivity k získání dalších finančních prostředků:
- Zapojení do projektů realizovaných jinými právními subjekty (viz níže).
Spolupráce s jinými právními subjekty
Pardubický kraj
V roce 2018 pokračovala spolupráce KHK Pk se zástupci samosprávy Pardubického kraje (Pk) a
Krajského úřadu Pk zejména v oblasti podpory podnikání, dopravy, školství a neziskového
sektoru:
- Záštita hejtmana Pardubického kraje nad konáním 19. Tříkrálového koncertu (4. 1. 2018,
Pardubice).
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- Společné pracovní jednání členů představenstva KHK Pk s hejtmanem a Radou Pardubického
kraje (10. 1. 2018, Pardubice).
- Realizace dohody mezi Pardubickým krajem, Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP) a KHK
Pk o vzájemné spolupráci, včetně účasti zástupců KHK Pk na Burzách filantropie.
- Zapojení do činnosti Energeticko-technického inovačního klastru Pk.
- Aktivní účast na činnosti Teritoriálního paktu zaměstnanosti (TPZ) – KHK Pk je jedním ze
zakladatelů TPZ Pk, z. ú.
- Setkání s hejtmanem Pk M. Netolickým v rámci akce „Deník s vámi“ (13. 12. 2018, Pardubice).
- Předseda představenstva KHK Pk se účastnil jednání Krajské tripartity, Komise Rady Pk pro
rozvoj lidských zdrojů a Krajské rady pro inovace.
- Spolupráce v rámci Regionální stálé konference v Pk, která se podílí na koordinaci čerpání
evropských fondů v našem kraji.
Města Pardubického kraje
Oblast Chrudim
Město Chrudim – Koncem roku 2018 byla navázána aktivní spolupráce s novým vedením
města.
Spolupráce probíhá i s vedením dalších měst Oblasti – Chrast, Skuteč, Heřmanův Městec.
Oblast Orlicko
Město Česká Třebová – Pravidelná účast zástupce města na jednáních Oblastní rady. Účast
zástupců Oblastní rady a úřadu KHK Pk na „Přátelském setkání představitelů města se zástupci
Hospodářské komory, Regionu Orlicko –Třebovsko, bankovního sektoru, místních firem a
podnikatelů“.
Oblast Pardubice
Město Pardubice – Spolupráce na základě Memoranda o spolupráci Oblastní rady (OR)
Pardubice KHK Pk se samosprávou města Pardubice. Pravidelná setkání zástupců OR
Pardubice s primátorem a jeho náměstky (v roce 2018 se uskutečnila 2 jednání na Magistrátu
města Pardubice).
Spolupráce při přípravě, zpracování a naplňování „Strategie integrované územní investice
Hradecko-pardubické aglomerace“ – ITI. Pravidelná účast zástupců KHK Pk v řídícím výboru i
na jednáních jednotlivých pracovních skupin, pořádání kulatých stolů s cílem představit aktuální
projekty a výzvy vyhlášené v rámci ITI.
Město Přelouč – Pravidelná jednání se starostkou města o možnostech další vzájemné
spolupráce.
Město Holice – Jednání se starostou a místostarostou města o vzájemné spolupráci KHK Pk s
městem Holice.
Oblast Svitavy
Město Svitavy – Zapojení do Pracovní skupiny pro podnikání při Městském úřadu Svitavy.
Spolupráce je navázána i se samosprávou měst Moravská Třebová, Polička, Litomyšl a Jevíčko.
Místní akční skupiny (MAS)
Oblast Chrudim
MAS Chrudimsko – Oblastní kancelář Chrudim se od roku 2012 podílela na jejím vzniku,
členové KHK Pk z Oblasti Chrudim jsou zastoupeni ve výběrové komisi, v řídícím výboru a
v představenstvu. MAS Chrudimsko spolupracuje s MAS Region Kunětické hory, MAS Orlicko,
MAS Lanškrounsko a MAS Železnohorský region.
MAS Hlinecko – Aktivní účast členů Oblastní rady Chrudim v řídícím výboru.
Oblast Pardubice
V roce 2018 probíhala jednání se zástupci všech MAS působících v Oblasti, tj. MAS
Bohdanečsko, MAS Region Kunětické hory. Aktivní účast členů Oblastní rady na činnosti MAS
Holicko.
Oblast Orlicko
V roce 2018 probíhala úzká spolupráce s MAS Orlicko.
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Oblast Svitavy
V roce 2018 stejně jako v předchozích letech probíhala jednání s představiteli všech MAS
v regionu – MAS Litomyšlsko, MAS Moravskotřebovsko, MAS Jevíčsko, MAS Svitavsko a
MAS Poličsko. Ve většině z těchto MAS jsou zastoupeni členové KHK Pk z Oblasti Svitavy.
Univerzita Pardubice
Spolupráce je navázána zejména s technickými fakultami (FEI, DFJP), fakultou ekonomickosprávní i s Centrem transferu technologií a znalostí.
Vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Spolupráce při mediální prezentaci aktivit KHK Pk v Denících východních Čech (viz „Public
Relations“, této VZ).
V roce 2018 pokračovala tradiční spolupráce s Krajskou pobočkou Úřadu práce, Regionální
rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Destinační společností Východní Čechy a Komorní
filharmonií Pardubice.
Servisní činnost KHK Pk (přehled)
Jednotlivé servisní činnosti KHK Pk vycházejí z § 4 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky České národní rady ze dne 5. května
1992, a článku II. Statutu KHK Pk a byly zaměřeny do následujících oblastí:
• Podpora podnikání
• Marketingové služby
• Ekonomické služby (prostřednictvím InMP)
• Celní služby
Servisní činnost (konkrétní služby a aktivity realizované v roce 2018)
Oblast podpory podnikání
V této oblasti bylo hlavní náplní činnosti KHK Pk zapojení do projektů realizovaných HK ČR a
poskytovaní služeb
Karnety ATA, certifikační činnost o původu zboží
Vystavování osvědčení o původu zboží v případech, kdy toto osvědčení vyžadují dovozní
předpisy cílové země nebo podmínky kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží. Uvedené
dokumenty jsou zákazníkům vystavovány pouze v kanceláři Pardubice.
CzechPoint
Vydávání výpisů z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí,
Rejstříku trestů fyzických osob a Rejstříku trestů právnických osob, ověřování podpisů a listin.
Komplexní služby CzechPoint byly poskytovány pouze v kanceláři Pardubice.
MÝTO CZ
Poskytování komplexních služeb v oblasti elektronického mýtného. Tyto služby byly v souladu
s platným smluvním vztahem poskytovány pouze v kanceláři Pardubice.
Režim Ukrajina
KHK Pk je aktivně zapojena do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí
České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství
žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen zejména pro
dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro
ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci.
Režim ostatní státy – Srbsko, Mongolsko, Filipíny, Indie
V reflexi na situaci na českém trhu práce a návazné problémy českých zaměstnavatelských
subjektů se získáváním pracovní síly byl současně koncem ledna 2018 schválen Režim ostatní
státy. Režim ostatní státy je zaměřen na státy, na jejichž pracovní sílu trvale cílí zájem českých
zaměstnavatelů. Jedná se o státy Mongolsko, Filipíny a Srbsko. Jako takový má Režim ostatní
státy sloužit k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro
státní občany Srbska/ Mongolska/ Filipín/ Indie, kteří budou na území ČR vykonávat
kvalifikovanou pracovní činnost.
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Informační místa pro podnikatele (InMP)
Všem zájemcům byl poskytován informační servis včetně všeobecných informací
o Pardubickém kraji, o podnikatelském prostředí v rámci EU, o programech podpory MSP na
regionální a celostátní úrovni. Zprostředkování specializovaného poradenství bylo poskytováno
ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. API).
Zodpovězení konkrétních dotazů zajišťovala kontaktní místa ve všech oblastních kancelářích
KHK Pk, tj. v České Třebové, Chrudimi, Pardubicích a ve Svitavách. Dotazy bylo možné
pokládat osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře na
internetové stránce www.komora.cz.
Oblast marketingových služeb
Vzdělávání
V roce 2018 se konalo celkem 17 seminářů, workshopů a pracovních setkání, z toho 11
v Oblasti Pardubice, 3 v Oblasti Svitavy, 2 v Oblasti Orlicko a 1 v Oblasti Chrudim.
Pořádané semináře byly zaměřeny na aktuální témata, některé akce byly nabízeny ve
spolupráci s komerčními vzdělávacími a podnikatelskými subjekty v rámci jejich PR aktivit, jiné
byly zajištěny ve spolupráci s členskými firmami. V případě placených seminářů byly pro členy
KHK Pk poskytovány slevy na vstupném, některé semináře byly zdarma.
Podpora exportu
V říjnu 2018 se uskutečnila další Krajská exportní konference pořádaná ve spolupráci s HK ČR
a dalšími partnery – ČSOB, EGAP, Českou exportní bankou a Rozhodčím soudem. Záštitu nad
exportní konferencí převzal hejtman Pardubického kraje (18. 10. 2018, Pardubice). KHK Pk
zorganizovala ve spolupráci s Pardubickým krajem setkání s delegací z Vietnamu za účasti
velvyslance a obchodního rady (19. 10. 2018 v Pardubicích) a jednání se zástupci z čínské
provincie Jilin (13. 11. 2018 v Pardubicích) včetně návštěvy členské společnosti RETIA a.s.
Public Relations
Aktivity v oblasti Public Relations (PR) byly stejně jako v předchozích letech zaměřeny na
vytváření pozitivních vztahů mezi KHK Pk a širokou, nejen podnikatelskou, veřejností. Tak jako
v minulém období bylo hlavním obsahem PR aktivit především rozšiřování a prohlubování
informací o činnosti a významu hospodářské komory a upevňování jejího postavení
v podnikatelském prostředí.
S cílem zlepšit prezentaci KHK Pk pokračovalo v roce 2018 vydávání Tiskových zpráv (TZ) a
komunikace se zástupci médií. Sdělovacím prostředkům byly zaslány TZ zejména o konání
těchto akcí a aktivit:
- Tříkrálového koncertu 2018,
- Setkání podnikatelů Pardubického kraje v terminálu J. Kašpara na pardubickém letišti,
- Vytvoření platformy významných zaměstnavatelů Pardubicka,
- Pořádání Kulatých stolů ke komunálním volbám 2018 (Pardubice),
- Pořádání Krajské exportní konference.
Byla vydána 3 tištěná čísla Zpravodaje a provozovány a průběžně aktualizovány internetové
stránky www.khkpce.cz.
Pokračovalo vydávání a rozesílání elektronického infoservisu.
KHK Pk byla prezentována v médiích:
- Dne 26. 2. 2018 byl v mimořádné příloze Mladé fronty Dnes uveřejněn článek „Talent
v dětech posilují týmy složené ze škol i firem“ – informace o krajském kole soutěže T-PROFI
a článek „Firmám má pomoci další navýšení kvót pro Ukrajinu“ – informace o Režimu
Ukrajina.
- U příležitosti konání diskuzních Kulatých stolů k podzimním komunálním volbám 2018 byly
uveřejněny dvě tiskové zprávy v Pardubickém deníku – dne 19. 9. 2018 „Kulaté stoly“ a 24.
9. 2018 „Politici a podnikatelé se sejdou u kulatých stolů“ (tato zpráva vyšla v elektronické
verzi).
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Informace o aktivitách KHK Pk a jejích členů byly pravidelně zasílány ke zveřejnění v časopisu
KOMORA.CZ a zveřejněny byly:
- v dvojčísle prosinec 2017/leden 2018 informace o setkání podnikatelů na pardubickém
zámku v listopadu 2017;
- v únorovém čísle věnovaném Pardubickému kraji odpovídal na otázky redakce týkající se
podnikání v Pk předseda KHK Pk J. Doležal;
- v březnovém čísle byla zveřejněna informace o Přehlídce strojírenských firem v Ústí nad
Orlicí a krajském kole T-PROFI (včetně fotografie vítězného týmu pod záštitou společnosti
FOXCONN) s názvem „Na přehlídce strojírenských firem žáci zjišťovali, že o budoucnost se
bát nemusí“;
- v zářijovém vydání vyšla zpráva „KHK Pardubického kraje iniciátorem platformy významných
zaměstnavatelů Pardubicka“;
- v říjnovém vydání byla zveřejněna informace o pořádání Krajské exportní konference
v Pardubicích;
- v listopadovém čísle byla otištěna pozvánka na setkání podnikatelů na pardubickém letišti
(včetně fota).
Pokračovala spolupráce s regionálními deníky i regionální televizí TV V1 při komentování
aktuálních ekonomických témat a prezentaci připravovaných projektů.
KHK Pk byla v průběhu roku 2018 prezentována formou pořádání, partnerství nebo účastí jejích
zástupců v rámci níže uvedených odborných a společenských akcí, setkání a výstav
souvisejících s podnikatelskými aktivitami:
- Tříkrálový koncert 2018 (4. 1. 2018 / Dům hudby Pardubice / společenská akce)
- Slavnostní otevření terminálu Jana Kašpara na letišti v Pardubicích (15. 1. 2018)
- Přehlídka regionálních firem s technickým zaměřením ve Svitavách (16. 1. 2018 /
Svitavy / podpora technického vzdělávání, propojení odborných škol a zaměstnavatelů)
- Přehlídka strojírenských firem v Ústí nad Orlicí (23. 1. 2018 / podpora technického
vzdělávání, vazba škola – zaměstnavatel)
- Krajské kolo soutěže T- PROFI – talenty pro firmy v KD v Ústí nad Orlicí (23. 1. 2018 /
podpora polytechnického vzdělávání, spolupráce ZŠ – SŠ – zaměstnavatel)
- Návštěva prezidenta HK ČR V. Dlouhého v Pardubicích – návštěva společnosti ERA a.s. a
neformální setkání se zástupci KHK Pk a otevření terminálu J. Kašpara na pardubickém letišti
(31. 1. 2018)
- Neformální setkání zástupců KHK Pk s poslanci zvolenými za Pardubický kraj (v návaznosti
na podzimní kulaté stoly) (12. 2. 2018 / Chrudim)
- Vyhlášení výsledků soutěže EY Podnikatel roku 2017 Pardubického kraje (22. 2. 2018 /
Pardubice ú podpora podnikání)
- Setkání zástupců institucí Pardubického kraje s hejtmanem a radou Pk (28. 3. 2018 / KÚ
Pardubice / spolupráce se samosprávou Pk)
- Konference „Aktuální informace a příležitosti pro sociální podniky v Pardubickém kraji“
pořádané Pardubickým krajem ve spolupráci s KHK Pk (28. 2. 2018 / Proseč / spolupráce v
sociální oblasti a neziskového sektoru)
- Společenské pracovní setkání vedení Pardubického kraje s představiteli spolupracujících a
kooperujících institucí a organizací v dopravě (28. 2. 2018 / Pardubice / regionální
spolupráce)
- Účast na 23. Pardubické stavební výstavě ve výstavním a společenském centru IDEON
Pardubice, včetně jejího slavnostního zahájení (1. – 3. 3. 2018 / Pardubice / podpora
regionální spolupráce)
- Účast na slavnostním ocenění Firma a živnostník roku Královéhradeckého kraje roku 2017
pořádané KHK Královéhradeckého kraje (8. 3. 2018 / Náchod)
- Oslavy 25. výročí vzniku HK ČR (19. 3. 2018 / Praha)
- Zahájení výstavy RegionPropag 2018, která se konala ve výstavním a společenském centru
IDEON Pardubice (23. 3. 2018 / Pardubice / podpora regionální spolupráce a cestovního
ruchu)
- Slavnostní otevření prostor Pardubického podnikatelského inkubátoru P–PINK (28. 3.
2018 / Pardubice / podpora podnikání a inovací)
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- Setkání představitelů KHK Královéhradeckého kraje a radních Královéhradeckého kraje
s prezidentem HK ČR V. Dlouhým (4. 4. 2018 / Hradec Králové / spolupráce v rámci
regionální komorové sítě)
- Účast (včetně přípravy a organizace) na 3. celorepublikovém kole odborné soutěže Talenty
pro firmy „T – PROFI“ (19. 4. 2018 / Praha – Čestlice / podpora technického vzdělávání,
spolupráce firma-škola)
- Neformální setkání podnikatelů Pk se členy Hospodářského výboru PSP ČR (25. 4. 2018 /
Golf resort Dříteč)
- Slavnostní vyhlášení a předání cen „Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství Pk za rok
2016-2017“ (9. 5. 2018 / Pardubice / podpora regionální spolupráce)
- Účast na Závěrečné konferenci projektu Krajských exportních konferencí 2017 (30. 5. 2018
/ Praha / podpora exportu)
- Účast na Burze filantropie (6. 6. 2018 / Pardubice / pomoc potřebným, regionální spolupráce)
- Účast na Konferenci Pardubice 2030 (7. 6. 2018 / MMP Pardubice / regionální spolupráce,
spolupráce se samosprávou města)
- Setkání partnerů v rámci dostihu „Zlatý pohár – Cena předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR“ (9. 6. 2018 / Dostihové závodiště Pardubice / podpora regionální
spolupráce)
- Účast na slavnostním podpisu Memoranda o spolupráci mezi Pardubickým krajem, SOŠ a
SOU Lanškroun a společností Isolit-Bravo (12. 6. 2018 / Jablonné nad Orlicí / podpora
technického vzdělávání, spolupráce škola-firma)
- Pořádání Kulatého stolu na téma přípravy vývoje nového územního plánu Pardubic (13. 6.
2018 / MMP Pardubice / podpora podnikání, spolupráce s místní samosprávou)
- Setkání zástupců Pardubického kraje, představitelů ministerstva dopravy a dalších
významných hostů (18. 6. 2018 / Terminál J. Kašpara Pardubice / regionální spolupráce)
- Setkání významných zaměstnavatelů Pardubicka a následné vytvoření Platformy
významných zaměstnavatelů Pardubicka (19. 6. 2018 / Pardubice / podpora podnikání a
lokální ekonomiky, řešení problematiky získání zahraničních zaměstnanců)
- Účast na Burze filantropie (20. 6. 2018 / Hlinsko / pomoc potřebným)
- Spolupořádání a účast na setkání „CZ Industry TOUR 2018“ na krajském úřadě a ve
společnosti RETIA, a.s. (11. 7. 2018 / Pardubice / podpora členských firem a lokální
ekonomiky)
- Pardubická Juniorka 2018 – KHK Pk byla jako partner uvedena na prezentačních
materiálech, J. Doležal předával ceny finalistkám dívčí kategorie (17. 8. 2018 / Pardubice /
regionální spolupráce, podpora sportu)
- Dopravní konference Pardubice 2018 – KHK Pk byla společně s ČKAIT a Svazem
podnikatelů ve stavebnictví v ČR odborným garantem této akce (6. 9. 2018 / Atrium Palác
Pardubice)
- Silniční veletrh 2018 (7. 9. 2018 / Areál Správy a údržby silnic Pardubického kraje)
- Pořádání tenisového turnaje a neformálního setkání podnikatelů (7. 9. 2018 / Hotel Kraskov
/ networking)
- Partnerství při pořádání a účasti na Střeleckém dnu 2018 (13. 9. 2018 / Pardubice / regionální
spolupráce, networkig)
- Vyhlášení vítězů regionálního kola soutěže Hospodářských novin Firma a Živnostník roku
2018 (18. 9. 2018 / Atrium Palace Pardubice / podpora lokální ekonomiky)
- Pořádání diskuzních Kulatých stolů s lídry politických stran a hnutí k podzimním
komunálním volbám 2018 (25. a 26. 9. 2018 / Dostihové závodiště v Pardubicích)
- Pořádání ekonomického setkání na téma „10 let po pádu Lehman Brothers“ s ekonomem
Alešem Michlem (2. 10. 2018 / Pardubice / vzdělávání, osvěta)
- Účast na diskuzním setkání na téma „Spolupráce firem a středních odborných škol
v Pardubickém kraji se zaměřením na Orlickoústecko“ (3. 10. 2018 / Letohrad / podpora
technického vzdělávání, spolupráce škol a firem, duální vzdělávání)
- Slavnostní zahájení 23. Pardubické stavební výstavy (4. 10. 2018 / Pardubice)
- Slavnostní zahájení výstavy ELEKTROTECHNIKA / CHYTRÝ DOMOV / PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI včetně prezentace viceprezidentky HK ČR I. Bartoňové – Pálkové ve
výstavním a společenském centru Ideon Pardubice, (11. 10. 2018 / Pardubice / osvěta,
vzdělávání, problematika nedostatku pracovních sil)
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- Krajská exportní konference v Pardubicích (18. 10. 2018 / Pardubice / podpora exportu)
- Bowlingový turnaj (19. 10. 2018 / Ústí nad Orlicí)
- Účast na kulatém stolu na téma „Další vzdělávání v Pardubickém kraji z pohledu potřeb trhu
práce“ (6. 11. 2018 / Pardubice / regionální spolupráce, vzdělávání)
- Účast na diskuzním setkání na téma „Budoucnost rozpočtu EU po roce 2020 z pohledu
regionů“ (9. 11. 2018 / Pardubice / osvěta, čerpání evropských fondů)
- Setkání podnikatelů Pardubického kraje v terminálu J. Kašpara na pardubickém letišti
(22. 11. 2018 / Pardubice / podpora podnikání, regionální spolupráce a spolupráce se
samosprávou)
- Prezentace aktivit KHK na diskuzním setkání na téma „Kariérové poradenství včera, dnes a
zítra“ (26. 11. 2018 / Pardubice / podpora technického a odborného vzdělávání)
- Galavečer oceňování dobrovolníků, společensky odpovědných firem a neziskovek
Pardubického kraje za rok 2018 (3. 12. 2018 / Pardubice / regionální spolupráce, pomoc
potřebným)
- Slavnostní vyhlášení výsledků podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2018 a Česká
spořitelna Živnostník roku 2018 (12. 12. 2018 / Praha)
- Regionální finále Soutěž a Podnikej v Pardubicích (20. 12. 2018 / Pardubice / podpora
začínajících podnikatelů, regionální spolupráce)
Společenské, kulturní a sportovní akce
Setkání podnikatelů Pardubického kraje
V roce 2018 se uskutečnilo Setkání podnikatelů Pardubického kraje v nově otevřeném terminálu
Jana Kašpara na pardubickém letišti (22. 11. 2018), kterého se zúčastnili kromě zástupců
členských a nečlenských firem i poslanci, senátoři a dále zástupci krajské samosprávy i místních
samospráv. Mluvilo se nejen o současných problémech podnikatelů s nedostatkem
kvalifikovaných pracovních sil a budoucnosti komory, ale také o možných dopadech brexitu.
Kulturní akce
19. ročník Tříkrálového koncertu pod patronací hejtmana Pardubického kraje (4. 1. 2018 / Dům
hudby Pardubice).
Sportovní akce
Tenisový turnaj a neformální setkání podnikatelů (7. 9. 2018 / hotel Kraskov, Seč).
XVI. ročník Bowlingového turnaje podnikatelů a firem, který uspořádala Oblastní kancelář Česká
Třebová (19. 10. 2018, Ústí nad Orlicí).
Oblast ekonomických služeb
Poradenství
V rámci oblastních Informačních míst pro podnikatele KHK Pk (InMP) a Kontaktního místa HK
ČR v Pardubicích bylo pro podnikatele k dispozici bezplatné poradenství v otázkách
souvisejících s podnikáním, legislativou ČR a EU, celními předpisy a exportem.
Poskytování informací
Členům KHK Pk byly zasílány informace související s podnikáním a činností hospodářské
komory. Pro ostatní podnikatele byly tyto informace k dispozici na pravidelně aktualizovaných
webových stránkách KHK Pk.
Dalším zdrojem informací pro členy KHK Pk byly tištěný „Zpravodaj KHK Pk“ a pravidelný
mailem distribuovaný infoservis. Tyto zpravodaje byly společně s měsíčníkem HK ČR
„KOMORA.CZ“ zdarma rozesílány všem členům KHK Pk.
Informace o činnosti KHK Pk byly rovněž zveřejňovány i v informačních médiích (např. webové
stránky) Pardubického kraje a některých měst Pk, se kterými KHK Pk spolupracuje při podpoře
podnikání v daném regionu.
Oblast celních služeb
Činnost poradenská
Tato činnost byla zaměřena na:
- zajišťování informovanosti podnikatelů o změnách v legislativě prostřednictvím Zpravodaje
KHK Pk, infoservisu KHK Pk a webových stránek www.khkpce.cz ,
- získávání kvalitních podkladových materiálů pro konzultační činnost z celní, obchodní,
licenční a jiné související problematiky.
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Činnost celně-certifikační
Tato činnost byla zaměřena na:
- ověřování dokladů o původu zboží a dalších dokumentů potřebných pro zahraniční obchod,
- vystavování karnetů ATA a vedení související agendy,
- vypisování karnetů ATA a certifikátů o původu zboží dle požadavku zákazníka.

2.3. P r o j e k t o v é a k t i v i t y v r o c e 2 0 1 8 ( p ř e h l e d )
Zapojení do projektů a služeb v průběhu roku 2018
Projekty a služby Hospodářské komory ČR
Název: Karnety ATA, certifikační činnost o původu zboží
Zadavatel: HK ČR
Období realizace: od 1. 5. 2004
Zapojení KHK Pk (forma): smlouva o spolupráci
Zapojení KHK Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích
(vystavování a prodej dokumentů, poradenská činnost)
Zapojení zaměstnanců KHK Pk: 2 zaměstnanci v rámci pracovní smlouvy s KHK Pk
Název: CzechPoint
Zadavatel: HK ČR
Období realizace: od 1. 10. 2007
Zapojení KHK Pk (forma): smlouva o spolupráci
Zapojení KHK Pk (obsah): zajištění činnosti v kanceláři v Pardubicích
Zapojení zaměstnanců KHK Pk: 3 zaměstnanci formou DPP s HK ČR
Název: MÝTO CZ
Zadavatel: Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o.
Období realizace: od 1. 9. 2006
Zapojení KHK Pk (forma): smlouva o poskytování služeb
Zapojení KHK Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích
(inkasování mýtného, výdej a příjem snímacích jednotek, poradenská činnost)
Zapojení zaměstnanců KHK Pk: 5 zaměstnanců v rámci pracovní smlouvy s KHK Pk
Název: Kontaktní místa HK ČR (KM)
Zadavatel: HK ČR
Období realizace: od 1. 1. 2010
Zapojení KHK Pk (forma): smlouva o vzájemné spolupráci
Zapojení KHK Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích
Zapojení zaměstnanců KHK Pk: 1 zaměstnanec v rámci pracovní smlouvy s KHK Pk.
Název: Režim Ukrajina a ostatní státy (Srbsko, Mongolsko, Filipíny, Indie)
Zadavatel: HK ČR
Doba trvání: od 24. 8. 2016 (Režim Ukrajina), ostatní státy v průběhu roku 2018
Zapojení KHK PK (forma): smlouva o poskytování služeb
Zapojení KHK PK (obsah): zajištění administrativní a metodické pomoci při vyřizování žádostí
o zaměstnanecké karty pro cizince
Zapojení zaměstnanců KHK PK: 1 zaměstnanec v rámci pracovní smlouvy s KHK PK.
Ukončené projekty v období zajištění smluvně závazné udržitelnosti
Název: Informační místa pro podnikatele (InMP)
Zadavatel projektu: HK ČR
Období realizace: 1. 10. 2004 – 31. 12. 2006
Od 1. 1. 2007 jsou pro zajištění smluvně závazné udržitelnosti projektu poskytovány služby v
rozsahu InMP ve všech oblastních kancelářích KHK Pk. Poskytování těchto služeb bylo v roce
2018 financováno pouze z příjmů KHK Pk a finančního příspěvku od Pardubického kraje.
V roce 2018 se tedy HK ČR jako zadavatel projektu na financování nepodílela.
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Projektové aktivity KHK Pk
a) Projekt Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pk (TPZ) „Vzdělávání klíčem k novému
zaměstnání“. Do listopadu 2018 byla vedoucí OK Pardubice na 0,4 úvazku zapojena do tohoto
projektu na pozici Odborný pracovník pro práci s cílovou skupinou.
b) Projekt Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pk „KOMPAS“ – ředitelka úřadu je na 0,3
úvazku zapojena do tohoto projektu na pozici senior expert.
Samotná KHK Pk není v současné době realizátorem žádného projektu (přímým příjemcem
finanční podpory).

2.4.

Stav členské základny k 31. 12. 2018

PO

117

vystoupení,
vyloučení,
zánik
5

21

133

16

FO

135

7

8

136

1

Celkem

252

12

29

269

17

PO

58

5

2

55

-3

FO

59

8

0

51

-8

Celkem

117

13

2

106

-11

PO

44

1

2

45

1

FO

23

0

5

28

5

Celkem

67

1

7

73

6

PO

43

2

0

41

-2

FO

27

1

6

32

5

Celkem

70

3

6

73

3

PO

262

13

25

274

12

FO

244

16

19

247

3

Celkem

506

29

44

521

15

stav k
31.12.2017
Pardubice

Chrudim

Orlicko

Svitavy

KHK Pk

noví
členové

stav k
31.12.2018

+/-

Ke snížení počtu členů na základě písemného oznámení o vystoupení docházelo především
v souvislosti s hrazením členských příspěvků, případně s ukončením podnikání.
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2.5.

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018

Ke dni 31. 12. 2018 byl vykázán zisk ve výši 70 052 Kč (před zdaněním 82 402 Kč).
Dle zpracovaného daňového přiznání je celková daňová povinnost (daň z příjmu právnických
osob) ve výši 12 350 Kč.
Výnosy
Položka „Projekty, studie, analýzy“
Navýšení této položky je dáno velkým zájmem členských i nečlenských firem o projekt Režim
Ukrajina.
Náklady
Položka „Spotřeba PHM“
Vzhledem k předpokládanému kladnému hospodářskému výsledku v předchozím období bylo
koncem roku 2017 zakoupeno vozidlo Škoda Octavia a v průběhu roku 2018 byla v provozu obě
vozidla. Oproti roku 2017 adekvátně klesly náklady na cestovné.
Položka „Mzdové náklady vč. SP a ZP“
Meziroční vývoj této položky je ovlivněn skutečností, že od 1. 4. 2018 došlo k obsazení místa
vedoucí OK Chrudim (od 1.9.2017 do 30.3.2018 nebyla pozice obsazena) a s plánovaným
navýšením mezd od 1. 1. 2018.
Hospodářský výsledek účetních středisek KHK Pk k 31. 12. 2018
OK Chrudim
OK Orlicko
OK Pardubice
OK Svitavy
Centrální činnosti
InMP

:
:
:
:
:
:

18.814 Kč
- 31.072 Kč
342.558 Kč
- 117.601 Kč
94.970 Kč
- 237.617 Kč
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Plnění rozpočtu a výsledek hospodaření k 31.12.2018 - KHK Pk celkem
KHK Pk - celkem

rozpočet
rok 2018

Tržby za karnety a certtifikáty

skutečnost
k 31.12.18

k 31.12.17

plnění

vývoj skuteč.

rozp. 2018

2018 / 2017

2 000 000

2 076 361

2 063 030

103,82%

100,65%

Tržby školení, semináře

77 000

93 194

42 714

121,03%

218,18%

Projekty,studie,analýzy

230 000

365 410

253 729

158,87%

144,02%

Mýtné

558 000

558 000

558 000

100,00%

100,00%

Tržby za os. sl.(akce,reklama,CP,..)

555 000

525 909

544 693

94,76%

96,55%

Tržby za zboží
Jiné ostatní výnosy
Příspěvky členů

35 000

43 290

42 799

123,69%

101,15%

120 000

88 442

64 077

73,70%

138,02%

1 410 000

1 436 750

1 370 750

101,90%

104,81%

Provozní dotace (KÚ)

435 100

425 000

425 000

97,68%

100,00%

VÝNOSY CELKEM

5 420 100

5 612 356

5 364 792

103,55%

104,61%

256 000

265 882

330 032

103,86%

80,56%

Režie celkem
z toho režijní materiál (akce,sem.,..)

60 000

78 759

85 292

131,27%

92,34%

nákup DHIM

78 000

67 555

118 192

86,61%

57,16%

nákup tiskopisů, tisk Zpr., známky

31 000

28 237

36 453

91,09%

77,46%

spotřeba PHM

20 000

36 159

18 250

180,80%

198,13%

spotřeba energie

52 000

55 172

54 741

106,10%

100,79%

nákup zboží

15 000

0

17 104

0,00%

0,00%

Opravy a udržování

15 000

9 438

19 496

62,92%

48,41%

Cestovné

46 000

26 000

35 385

56,52%

73,48%

Reprezentace
Ostatní služby celkem
z toho - nájemné
- poštovné, kolky
- telefon,internet
-odvody z certifikátů a karnetů
- školení, semináře
- DNIM
- ost.(uce,sem.,akce,inzerce)

Mzdové náklady vč. SP a ZP
Zák. soc. náklady
Dane a poplatky
Ostatní náklady (poj.,dary,CP,nedaň.)
Příspěvky (destinační spol./MAS)

30 000

34 993

63 764

116,64%

54,88%

2 097 500

2 338 485

2 205 277

111,49%

106,04%

161 000

144 559

224 899

89,79%

64,28%

43 000

43 523

40 329

101,22%

107,92%

24 500

22 650

25 143

92,45%

90,08%

1 000 000

1 007 500

998 719

100,75%

100,88%

2 000

37 218

0

1860,90%

--

2 000

0

0

0,00%

--

865 000

1 083 035

916 187

125,21%

118,21%

2 475 200

2 364 299

2 023 988

95,52%

116,81%

84 000

70 140

55 307

83,50%

126,82%

10 300

17 237

69 568

167,35%

24,78%

115 000

98 610

106 473

85,75%

92,62%

30 300

30 300

30 400

100,00%

99,67%

Příspěvky HK ČR

140 000

134 600

134 500

96,14%

100,07%

Odpisy
NÁKLADY CELKEM

100 000

152 320

95 200

152,32%

160,00%

5 399 300

5 542 304

5 169 390

102,65%

107,21%

20 800

70 052

195 402

336,79%

35,85%

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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3. Strategie rozvoje a rozpočet Krajské hospodářské komory Pk
na rok 2019
3.1 S t r a t e g i e r o z v o j e K r a j s k é h o s p o d á ř s k é k o m o r y P k
a jejích aktivit v roce 2019 a v dalším období
Návrh strategie vychází z dosavadní činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje
(dále jen KHK Pk) a z jejích aktivit, které jsou důležité pro její další úspěšné fungování. V roce
2019 i v dalším období je třeba klást důraz na činnosti, jejichž hlavním cílem je posilování
postavení KHK Pk jako nejsilnějšího zástupce podnikatelů v regionu a podpora podnikatelských
subjektů působících na území Pardubického kraje.
Práce s členskou základnou
Základním parametrem existence komory je její členská základna. Služby poskytované
prostřednictvím KHK Pk jejím stávajícím členům je třeba zaměřit především na malé a střední
podnikatele, zvláštní pozornost je nutné věnovat živnostníkům-fyzickým osobám a začínajícím
podnikatelům. Pro tuto skupinu členů KHK Pk zajišťuje informační servis, který reflektuje hlavně
aktuální změny v legislativě týkající se podnikání (daňové, účetní a právní poradenství). Pro
začínající podnikatele nabízí KHK Pk služby podnikatelského inkubátoru P-PINK, se kterým velmi
úzce spolupracuje.
K získávání nových členů využíváme především osobní návštěvy u vytipovaných podnikatelských
subjektů – potenciálních členů. Při jejich výběru oceníme pomoc členů jednotlivých Oblastních
rad i dalších členů KHK Pk. Členskou základnu je i nadále nutné posílit hlavně v oblastech Svitavy
a Orlicko.
Členství v KHK musí být pro stávající i potenciální nové členy atraktivní – proto jim nabízíme
možnosti účastnit se formálních i neformálních setkání podnikatelů s jejich tuzemskými, případně
i zahraničními obchodními partnery. V rámci těchto setkání budeme i nadále nabízet možnost
prezentace členských firem, která je samozřejmě možná i na webových stránkách KHK Pk či
ve Zpravodaji. Novinkou pro členy je i možnost využít službu LegalPoint – bezplatná právní
konzultace základních právních dotazů.
Pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí
V roce 2019 i v dalších letech budeme opět pořádat tradiční kulturní, společenské a sportovní
akce (Tříkrálový koncert, Setkání podnikatelů Pardubického kraje, tenisový a bowlingový turnaj,
atd.).
Informační servis
Členům budeme, stejně jako dosud, pravidelně zasílat aktuální informace související
s podnikáním, zaměříme se i na informace o možnostech čerpání finančních prostředků
z operačních programů EU. Pro zajištění efektivní komunikace s členskou základnou a zjištění
jejích konkrétních potřeb, názorů a námětů budeme provádět dotazníkové průzkumy.
Vzdělávací a osvětová činnost
Mezi poskytované služby zahrneme pořádání školení, seminářů a workshopů, pro členy za
zvýhodněné ceny. Budeme pokračovat v pořádání pracovních snídaní ve spolupráci s Advokátní
kanceláří Paděra, Rada & partneři. I v tomto roce budou tato pravidelná setkání určená hlavně
pro management našich členských firem a budou zaměřená nejen na právní tématiku. Pořádáním
kulatých stolů nebo přehlídek firem a škol s technickým zaměřením budeme rozvíjet spolupráci
zaměstnavatelů a středních odborných škol s cílem podpořit technické vzdělávání v našem
regionu. K přednáškám, diskuzím či besedám budeme zvát významné osobnosti – ekonomy,
poslance nebo senátory.
KHK Pk bude v rámci komorové sítě prodejním partnerem systému PES – Právní Elektronický
Systém. Tento systém je unikátní a ojedinělá služba, která si klade za cíl zpřístupnit všechny
povinnosti podnikatelů vyplývající pro ně ze zákonů a dalších právních předpisů, přehledně a na
jednom místě (www.pespropodnikatele.cz).
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Připomínkování zákonů
Intenzivní zapojení KHK Pk do diskuze k úpravám nově připravovaných zákonů s cílem omezit
jejich negativní dopad na podnikatele a prezentace odborných stanovisek k aktuálním
problémům, které ovlivňují podnikání jejích členů, patří k dalším činnostem KHK Pk, které je třeba
rozvíjet i v dalším období.
Servisní činnost Úřadu KHK Pk
Vydávání exportní dokumentace (ATA karnety a certifikáty o původu zboží), celní služby,
provozování kontaktního místa Czech Point a poskytování služeb spojených s elektronickým
mýtným patří ke standardním službám poskytovaným nejenom členům KHK.
Spolupráce se samosprávou (Pardubický kraj, města)
KHK Pk bude i nadále pokračovat ve spolupráci se samosprávou měst i samotného Pardubického
kraje. S krajskými a městskými zastupiteli budeme intenzivněji spolupracovat při přípravě
strategických dokumentů rozvoje území v jejich působnosti. Ve spolupráci se zastupiteli
Pardubického kraje se budeme soustředit zejména na oblast dopravy, investic, vzdělávání i
neziskový sektor.
Spolupráce s dalšími partnery
Kromě spolupráce se samosprávou posílíme a prohloubíme spolupráci i s dalšími partnery jako
např. Regionální rozvojová agentura, Úřad práce, Univerzita Pardubice, Teritoriální pakt
zaměstnanosti Pardubického kraje. Zaměříme se i na spolupráci s jinými KHK příp. OHK, a to
zejména se sousedními KHK (Královéhradecký kraj, Vysočina), kdy si při vzájemných setkáních
vyměníme zkušenosti s fungováním HK na regionální úrovni. Inspiraci pro aktivity naší KHK
můžeme čerpat i u aktivních, nejen sousedních KHK (OHK).
Zahraniční spolupráce, podpora exportu
Dlouhodobým cílem je navázání přímé spolupráce se zahraničními regionálními hospodářskými
nebo obchodními komorami zejména v rámci návštěv a jednání velvyslanců či obchodních radů
v Pardubickém kraji. Stejně jako v předchozích letech bude KHK Pk ve spolupráci s HK ČR a
dalšími partnery organizovat Krajskou exportní konferenci a bude rozvíjet činnost nově vzniklé
pozice krajského exportního specialisty. V rámci spolupráce s MZV uspořádáme sérii exportních
seminářů zaměřených na konkrétní teritoria.
Prezentace KHK Pk
Pro fungování každé instituce je nezbytná její mediální prezentace. Začátkem roku 2018 byly
spuštěny nové webové stránky. I v dalším období zachováme dobrou spolupráci s regionálními
periodiky (Pardubický deník, týdeník Pernštejn). Informace z dění v KHK Pk budeme zveřejňovat
ve Zpravodaji i v celokomorovém časopise KOMORA. CZ. I v dalším období chceme úzce
spolupracovat s regionální televizí V1. KHK Pk budeme i nadále prezentovat v rámci partnerství
na odborných, kulturních, společenských i sportovních akcích. Pro každodenní prezentaci KHK
využijeme vydané propagační materiály (desky, bloky, tužky).
Zaměření činnosti KHK bude v roce 2019 i v dalším období doplňováno na základě aktuálních
potřeb a podnětů členské základny a rozhodnutí Shromáždění delegátů a členů představenstva
a oblastních rad.
Organizační uspořádání Úřadu KHK Pk
Personální obsazení Úřadu KHK Pk k 1. 1. 2019:
Kancelář Pardubice
– 2 zaměstnanci na plný úvazek, ředitelka úřadu na
snížený úvazek (0,7 – TPZ)
Oblastní kancelář Pardubice
1 zaměstnankyně na plný úvazek
Oblastní kancelář Česká Třebová 1 zaměstnankyně na snížený úvazek (0,8)
Oblastní kancelář Chrudim
1 zaměstnankyně na snížený úvazek (0,8)
Oblastní kancelář Svitavy
1 zaměstnankyně na snížený úvazek (0,8)
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Funkční obsazení k 1. 1. 2019 je totožné s obsazením platným od 1. 5. 2014, kdy v každé
Oblastní kanceláři je 1 zaměstnankyně (bez přihlédnutí k počtu členů, příp. k ekonomickým
výsledkům příslušné Oblasti).
Další vývoj funkčního obsazení Úřadu KHK Pk bude v průběhu roku 2019 závislý zejména na
zapojení do projektů realizovaných KHK Pk, HK ČR, příp. jinými subjekty. V případě zapojení do
těchto projektů může být po vyčerpání vlastní kapacity Úřadu KHK Pk personální obsazení
operativně navyšováno (formou pracovního poměru na dobu určitou, dohody o provedení práce,
dohody o pracovní činnosti).

3.2. P r o j e k t o v é a k t i v i t y v r o c e 2 0 1 9
Zapojení do projektů prostřednictvím HK ČR nebo dalších subjektů
K 1. 1. 2019 je KHK Pk zapojena do jednoho projektu TPZ (viz níže), prostřednictvím HK ČR není
zapojena do realizace žádného projektu.
Další projektové aktivity
V roce 2019 budeme pokračovat v zapojení zaměstnanců KHK Pk do projektů Teritoriálního
paktu zaměstnanosti Pk, z. ú. (v rámci projektu KOMPAS a od 1. 2. 2019 v projektu Motivace
mladých k pracovnímu uplatnění ve vystudovaném oboru). V průběhu roku 2019 pak budou
sledovány výzvy jednotlivých Operačních programů s cílem podat minimálně 1 žádost o finanční
podporu nového projektu. Dále bude jednáno s HK ČR a dalšími právními subjekty o možnosti
zapojení KHK Pk resp. jejích zaměstnanců do připravovaných nebo realizovaných projektů.
Při těchto aktivitách bude KHK Pk spolupracovat s Úřadem HK ČR a ostatními regionálními
komorami, s Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Pardubicích, případně jinými subjekty.

3.3. R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 9
Rozpočet KHK Pk pro rok 2019 je navrhován s kladným hospodářským výsledkem 14 000 Kč.
Do celkového rozpočtu KHK Pk jsou promítnuty rozpočty jednotlivých Oblastí, které byly
opakovaně sestaveny a projednány dle pokynů představenstva.
V předloženém návrhu rozpočtu pro rok 2019 je výše jednotlivých výnosových a nákladových
položek odvozena z plánovaného rozsahu činnosti KHK Pk a personálního obsazení Úřadu KHK
Pk.
V případě, že se podaří získat další výnosy nad rámec navrženého rozpočtu (např. finanční
prostředky z Operačních programů, od HK ČR), budou tyto výnosy použity k vytvoření zisku, a tedy
k vytvoření dalších finančních rezerv pro budoucí období, kdy nebudou k dispozici potřebné zdroje.
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Rozpočet KHK Pk na rok 2019

Tržby za karnety a certifikáty

rozpočet

rozp.Oblasti

rozp.004

rozp.InMP

rozpočet

2018

2019

2019

2019

2019

2 000 000

0

2 050 000

0

2 050 000

Tržby školení, semináře

77 000

75 000

0

0

75 000

Projekty, studie, analýzy

230 000

0

320 000

0

320 000

Mýtné

558 000

0

558 000

0

558 000

Tržby za ostatní služby (akce,CP)

555 000

322 000

200 000

0

522 000

35 000

0

0

0

0

120 000

0

80 000

0

120 000

1 410 000

1 460 000

0

0

1 460 000

Tržby za zboží
Jiné ostatní výnosy (popl.,Úřad práce,..)
Příspěvky členů
Provozní dotace (Pk)

435 100

150 000

150 000

400 000

700 000

VÝNOSY CELKEM

5 420 100

1 857 000

3 358 000

400 000

5 805 000

256 000

120 000

115 000

0

235 000

60 000

42 000

30 000

0

72 000

nákup DHIM

78 000

11 000

10 000

0

21 000

nákup tiskovin, tisk Zpravodaje

31 000

19 000

15 000

0

34 000

spotřeba PHM

20 000

14 000

25 000

0

39 000

spotřeba energie

52 000

34 000

35 000

0

69 000

nákup zboží

15 000

0

0

0

0

Opravy a udržování

15 000

3 000

10 000

0

13 000

Cestovné

46 000

10 000

20 000

0

30 000

Reprezentace

30 000

14 000

15 000

0

29 000

2 097 500

677 400

1 765 000

0

2 442 400

Režie celkem
z toho režijní materiál (akce,sem)

Ostatní služby celkem

161 000

107 000

60 000

0

167 000

- poštovné, kolky

43 000

5 900

40 000

0

45 900

- telefon,internet

24 500

7 500

13 000

0

20 500

z toho - nájemné

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

- školení, semináře

2 000

32 000

200 000

0

232 000

- DNIM

2 000

0

2 000

0

2 000

- odvody z certifikátů a karnetů

- ostatní (účetnic.,akce,semin.)

Mzdové náklady vč. SP a ZP
Zák. soc. náklady
Daně a poplatky

865 000

525 000

450 000

0

975 000

2 475 200

815 000

1 100 000

641 200

2 556 200

84 000

47 500

36 000

0

83 500

10 300

600

10 000

0

10 600

115 000

0

115 000

0

115 000

30 300

300

30 000

0

30 300

Příspěvky HK ČR

140 000

146 000

0

0

146 000

Odpisy

100 000

0

100 000

0

100 000

5 399 300

1 833 800

3 316 000

641 200

5 791 000

20 800

23 200

42 000

-241 200

14 000

Ostatní náklady (pojistné,dary,OVKA)
Příspěvky (Dest.společnost, MAS)

NÁKLADY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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