Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

www.khkpce.cz

Výroční zpráva byla schválena Shromážděním delegátů KHK Pk dne 23. června 2020
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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 – Jiří Doležal
Místopředseda představenstva – Jan Kafka
Místopředseda představenstva – Otakar Klepárník
Místopředseda představenstva – Martin Pavliš
Člen představenstva – Jaroslav Cihlo
Člen představenstva – Martin Havelka
Člen představenstva – Dagmar Havrdová
Člen představenstva – Jan Kolčava
Člen představenstva – Lenka Rybyšarová
Člen představenstva – Jiří Vysoudil
Člen představenstva – Alice Formánková (od 8. 4. 2019)
Člen představenstva – Jiří Mikala (od 8. 4. 2019)
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 2019
2.1.

Úvod

Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje (KHK Pk) je zpracována za
období kalendářního roku 2019 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 2019

Činnost výkonných orgánů KHK Pk
Činnost výkonných orgánů KHK Pk, kterými jsou představenstvo, Oblastní rady a Úřad komory,
byla v roce 2019 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 23.
dubna 2019, 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
na jednání představenstva. Úřad komory zabezpečoval činnost KHK Pk po stránce organizační,
administrativní a hospodářské.
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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 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 2019 je popsána i v dalších bodech této Výroční zprávy (VZ).
Úřad KHK Pk byl k 31. 12. 2019 obsazen dle platného „Organizačního řádu“ zaměstnanci v níže
uvedené funkční struktuře
Kancelář Pardubice:
ředitelka, 2 odborní pracovníci
Oblastní kancelář Česká Třebová:
1 vedoucí kanceláře (do 30. 4. 2019)
Oblastní kancelář Pardubice:
1 vedoucí kanceláře
Oblastní kancelář Svitavy:
1 vedoucí kanceláře (od 1. 5. 2019 spojeno s OK
Orlicko)
Oblastní kancelář Chrudim
1 vedoucí kanceláře
Aktivity Úřadu KHK Pk k získávání nových členů a dalších finančních prostředků
V průběhu roku 2019 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 Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim
Ukrajina)
- 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.
Spolupráce s jinými právními subjekty
Pardubický kraj
V roce 2019 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 20. Tříkrálového koncertu (9. 1. 2019)
- Společné pracovní jednání členů představenstva KHK Pk s hejtmanem a Radou Pardubického
kraje (18. 2. 2019)
- Společná cesta do čínské provincie Jilin a účast na veletrhu China NorthEast Asia Expo
v Changchunu včetně podpisu memoranda o spolupráci (20. – 28. 8. 2019)
- Setkání s hejtmanem Pk M. Netolickým v rámci akce „Deník s vámi“ (3. 12. 2019)
- Realizace dohody mezi Pardubickým krajem, Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP) a KHK
Pk o vzájemné spolupráci, včetně účasti zástupců KHK Pk na Burzách filantropie
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- 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.
- Předseda představenstva KHK Pk se účastnil jednání Krajské tripartity, Regionální stálé
konference a Krajské rady pro inovace.
Města Pardubického kraje
Oblast Chrudim
Město Chrudim – V roce 2019 uspořádala KHK Pk ve spolupráci s novým vedením města
setkání podnikatelů města Chrudim (10. 4. 2019).
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“ (16. 1. 2019).
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 2019 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 včetně 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 s vedením města o možné 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 – 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
Aktivní účast členů Oblastní rady na činnosti MAS Holicko.
Oblast Orlicko
V roce 2019 probíhala úzká spolupráce s MAS Orlicko.
Oblast Svitavy
V roce 2019 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.
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Vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Spolupráce při mediální prezentaci aktivit KHK Pk v Denících východních Čech (viz „Public
Relations“, této VZ).
V roce 2019 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 2019)
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.
Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina)
KHK Pk je aktivně zapojena do tohoto programu a zajišťuje administrativní a metodickou pomoc
při vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro cizince včetně základního poradenství.
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 2019 se konalo celkem 18 seminářů, workshopů a pracovních setkání. 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.

6

Podpora exportu
Od konce roku 2018 je v KHK Pk ve spolupráci s HK ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR
(MZV) zřízena pozice krajského exportního specialisty a v rámci tohoto projektu KHK Pk spolu
s dalšími partnery (HK ČR, MZV, ČSOB, EGAP, Českou exportní bankou a Rozhodčím
soudem) uspořádala nejen další ročník Krajské exportní konference (23. 10. 2019, Pardubice),
ale i sérii 5 teritoriálně zaměřených exportních seminářů. Jednalo se o teritoria Rusko a
Bělorusko (7. 3. 2019), Blízký východ (16. 5. 2019), Itálie a Slovinsko (26. 9. 2019), Chorvatsko
a Srbsko (6. 11. 2019), Indie a Myanmar (5. 12. 2019). KHK Pk zorganizovala v roce 2019 ve
spolupráci s Pardubickým krajem kromě společné cesty do čínské provincie Jilin i setkání
s delegací z této provincie (28. 6. 2019 v Pardubicích). Zástupci KHK Pk se zúčastnili dvou
pracovních cest do Číny (viz níže).
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 2019 vydávání Tiskových zpráv (TZ) a
komunikace se zástupci médií. Sdělovacím prostředkům byly zaslány TZ zejména o konání
těchto akcí a aktivit:
- Tříkrálového koncertu 2019,
- Setkání podnikatelů Pardubického kraje v nově zrekonstruované radnici v Pardubicích,
- Účasti na veletrhu China NorthEast Asia Expo v čínské provincii Jilin,
- Pořádání Přehlídky středních škol Pardubického kraje v Pardubicích.
Byla vydána 3 tištěná čísla Zpravodaje a provozovány a průběžně aktualizovány internetové
stránky www.khkpce.cz. Pokračovalo vydávání a rozesílání pravidelného elektronického
infoservisu.
KHK Pk byla prezentována v médiích:
- Dne 8. 2. 2019 byl v pořadu regionální televize V1 „V zaměstnanec“ zveřejněn rozhovor
s E. Malinovou a P. Horovou na téma Režim Ukrajina
- Dne 30. 5. 2019 byl v mimořádné příloze Mladé fronty Dnes uveřejněn článek „Pomohli
jsme firmám získat 19 tisíc cizinců“ – informace o Režimu Ukrajina.
- U příležitosti pořádání mise podnikatelů z Pardubického kraje na veletrh China NorthEast
Asia Expo v čínském Changchunu byly uveřejněny články v Mladé frontě Dnes – 12. 8. 2019
„Nový partner kraje: velký jako Sýrie, lidnatý jako KLDR“ a v Pardubickém deníku – 23. 9.
2019 „České dny ve městě Changchun voněly perníkem“. Článek „České dny ve městě
Changchun provoněl Pardubický perník“ pak zveřejnil web MZV:

https://www.mzv.cz/beijing/cz/czech_days/rok_2019/ceske_dny_ve_meste_changchun_pro
vonel.html.
- Dne 7. 11. 2019 byla v Pardubickém deníku v rubrice Tipy deníku zveřejněna zpráva o
konání Přehlídky středních škol Pardubického kraje.
Informace o aktivitách KHK Pk a jejích členů byly pravidelně zasílány ke zveřejnění v časopisu
KOMORA.CZ a zveřejněny byly:
- V březnovém čísle věnovaném Pardubickému kraji komentoval rozvoj kraje předseda KHK
Pk J. Doležal (str. 56)
- V říjnovém vydání byla zveřejněna informace o misi do Číny
- V listopadovém čísle byla otištěna pozvánka na Přehlídku středních škol Pk
- Misi do Číny se věnoval i článek v dvojčísle prosinec 2019/leden 2020.
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KHK Pk byla v průběhu roku 2019 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 2019 (9. 1. 2019 / Dům hudby Pardubice / společenská akce)
- Přehlídka strojírenských firem v Ústí nad Orlicí (24. 1. 2019 / podpora technického
vzdělávání, vazba škola – zaměstnavatel)
- Přehlídka regionálních firem s technickým zaměřením ve Svitavách (29. 1. 2019 /
podpora technického vzdělávání a spolupráce škola-firma)
- Krajské kolo soutěže T- PROFI – talenty pro firmy ve Svitavách (29. 1. 2019 / podpora
polytechnického vzdělávání, spolupráce ZŠ – SŠ – zaměstnavatel)
- Účast na jednání pracovního týmu projektu TechRevolution v Barnsley (28. – 31. 1. 2019 /
regionální spolupráce, transfer dobré praxe)
- Setkání platformy významných zaměstnavatelů Pardubicka za účasti primátora města
Pardubice a ředitele Městské policie Pardubice (12. 2. 2019 / Pardubice / regionální
spolupráce, podpora členů, spolupráce s místní samosprávou)
- Aktivní účast na semináři „Dotační příležitosti pro podnikatele“ – prezentace projektu PES
(26. 2. 2019 / Pardubice – P-PINK / podpora podnikání, osvěta, regionální spolupráce)
- Účast na diskuzním setkání „Dopravní uzel Pardubice (26. 2. 2019 / Pardubice / podpora
lokální ekonomiky, regionální spolupráce)
- Účast na 24. Pardubické stavební výstavě ve výstavním a společenském centru IDEON
Pardubice, včetně jejího slavnostního zahájení (7. – 9. 3. 2019 / Pardubice / podpora
regionální spolupráce)
- Diskuzní setkání s poslancem Evropského parlamentu Luďkem Niedermayerem na téma
brexit, EURO a blížící se recese (20. 3. 2019 / Pardubice / osvěta)
- Pořádání pracovní snídaně na téma „Na co si dát pozor při prodeji firmy“ ve spolupráci s AK
Paděra, Rada & Partneři / 27. 3. 2019 / Pardubice / vzdělávání, osvěta)
- Setkání podnikatelů města Chrudim pořádané ve spolupráci se starostou města Ing. F.
Pilným (10. 4. 2019 / Chrudim / regionální spolupráce, spolupráce s místní samosprávou)
- Setkání na téma „Evoluce v podnikání v Pardubicích“ pořádaného u příležitosti výročí
založení Pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK (16. 4. 2019 / Pardubice /
podpora podnikání, regionální spolupráce)
- Prezentace projektu KOMPAS (24. 4. 2019 / Pardubice / regionální spolupráce)
- Účast na setkání firem Pardubického kraje působících v oboru automotive s představiteli
Pardubického kraje a s představiteli představenstva AutoSAP (24. 4. 2018 / Pardubice /
regionální spolupráce, podpora technického vzdělávání)
- Účast (včetně přípravy a organizace) na 4. celostátním kole odborné soutěže „T – PROFI“
Talenty pro firmy (včetně organizačního zajištění týmu Pk) (25. 4. 2019 / Uměleckoprůmyslové muzeum Praha / podpora technického vzdělávání, spolupráce firma-škola)
- Slavnostní otevření sudiště Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Pardubicích (15.
5. 2019 / Pardubice)
- Setkání se studenty z univerzity Lancshire a Univerzity Pardubice (Immersion visit) v rámci
projektu „Global Leader Experiences“ (30. 5. 2019 / Pardubice / vzdělávání, podpora
podnikavosti)
- Setkání podnikatelů města Česká Třebová pořádaného ve spolupráci se starostkou města
Mgr. M. Peterkovou (30. 5. 2019 / Česká Třebová / regionální spolupráce, spolupráce
s místní samosprávou)
- Účast na jednání „China – CEEC Association of Provincial Governors“ v Dalianu,
jednání s místní vládou o přípravě a účasti na veletrhu China NorthEast Asia Expo
v Changchunu, jednání s představiteli Velvyslanectví ČR v Pekingu (9. – 16. 6. 2019 / Čína
/ podpora zahraniční spolupráce a exportu)
- Pardubická Juniorka 2019 – KHK Pk byla jako partner uvedena na prezentačních materiálech
(16. 8. 2019 / Pardubice / regionální spolupráce, podpora sportu)
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- Organizace a účast na veletrhu China NorthEast Asia Expo v Changchunu včetně podpisu
memoranda o spolupráci s China Council for the Promotion of International Trade Jilin
Provincila Committee (20. – 28. 8. 2019 / Changchun, Čína / podpora podnikání a exportu)
- Pořádání autorské módní přehlídky pražské návrhářky A. Wilson v Machoňově pasáži
v Pardubicích (5. 9. 2019 / Pardubice / společenské setkání, akvizice nových členů)
- Dopravní konference Pardubice 2019 – KHK Pk byla společně s ČKAIT a Svazem
podnikatelů ve stavebnictví v ČR odborným garantem této akce (5. 9. 2019 / Atrium Palác
Pardubice)
- Silničního veletrhu 2019 (6. 9. 2019 / Areál Správy a údržby silnic Pardubického kraje)
- Účasti na jednání regionální platformy projektu Krajská rodinná politika (10. 9. 2019 /
Pardubice / regionální spolupráce)
- Partnerství při pořádání a účast na Střeleckém dnu 2019 (12. 9. 2019 / Pardubice / regionální
spolupráce, networkig)
- Vyhlášení vítězů regionálního kola soutěže Hospodářských novin Firma a Živnostník roku
2019 (17. 9. 2019 / Atrium Palace Pardubice / podpora lokální ekonomiky)
- Tenisový turnaj a neformální setkání podnikatelů (20. 9. 2019 / Hotel Kraskov, Seč /
networking)
- Účast na jednání RSK a následném kulatém stolu na téma „Čerpání evropských fondů
v programovém období 2021-2027“ za účasti náměstků MMR (25. 9. 2019, Pardubice /
regionální spolupráce, čerpání fondů EU)
- Bowlingový turnaj (18. 10. 2019 / Ústí nad Orlicí)
- Krajská exportní konference v Pardubicích (23. 10. 2019 / Pardubice / podpora exportu)
- Účast na setkání institucí Pardubického kraje s hejtmanem a Radou PK (30. 10. 2019 /
Pardubice / regionální spolupráce)
- Účast na diskuzním setkání na téma „Budoucnost rozpočtu EU po roce 2020 z pohledu
regionů“ (9. 11. 2018 / Pardubice / osvěta, čerpání evropských fondů)
- Účast na konferenci o přínosech a budoucnosti ITI Hradecko-pardubické aglomerace včetně
podpisu Prohlášení klíčových partnerů ITI (6. 11. 2019 / Hradec Králové / podpora podnikání,
regionální spolupráce)
- Pořádání Přehlídky středních škol Pardubického kraje 2019 (8. 11. 2019 / enteria aréna
Pardubice / podpora technického vzdělávání a spolupráce škola-firma)
- Setkání podnikatelů Pardubického kraje v nově zrekonstruované radnici v Pardubicích
(28. 11. 2019 / Pardubice / podpora podnikání, regionální spolupráce a spolupráce se
samosprávou)
- Setkání s hejtmanem M. Netolickým v rámci akce Deník s vámi (3. 12. 2019 / regionální
spolupráce a spolupráce s krajskou samosprávou)
- Pořádání pracovního setkání „Doprava Pardubického kraje“ ve spolupráci s PK (6. 12. 2019
/ Pardubice / regionální spolupráce, spolupráce s krajskou samosprávou)
- Galavečera oceňování dobrovolníků, společensky odpovědných firem a neziskovek
Pardubického kraje za rok 2019 (9. 12. 2019 / Pardubice / regionální spolupráce, pomoc
potřebným)
- Regionálního finále Soutěž a Podnikej v Pardubicích (13. 12. 2019 / Pardubice / podpora
začínajících podnikatelů, regionální spolupráce)
Společenské, kulturní a sportovní akce
Setkání podnikatelů Pardubického kraje
V roce 2019 se uskutečnilo tradiční Setkání podnikatelů Pardubického kraje v nově
zrekonstruované radnici v Pardubicích (28. 11. 2019), kterého se zúčastnili kromě zástupců
členských a nečlenských firem i primátor města Pardubice se svými náměstky, dále zástupci
krajské samosprávy a významných regionálních institucí. Diskutovalo se nejen o dění v kraji,
ale i problémech světové ekonomiky v návaznosti na aktuální situaci v České republice.
Kulturní akce
20. ročník Tříkrálového koncertu pod patronací hejtmana Pardubického kraje (9. 1. 2019 / Dům
hudby Pardubice).
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Sportovní akce
Tenisový turnaj a neformální setkání podnikatelů uspořádala Oblastní kancelář Chrudim (20. 9.
2019 / hotel Kraskov, Seč).
XVII. ročník Bowlingového turnaje podnikatelů a firem, který uspořádala Oblastní kancelář
Česká Třebová (18. 10. 2019, Ústí nad Orlicí).
Oblast ekonomických služeb
Poradenství
V rámci oblastních Informačních míst pro podnikatele KHK Pk (InMP) ve všech oblastních
kancelářích 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, stejně jako měsíčník HK ČR
„KOMORA.CZ“, zdarma rozesílány všem členům KHK Pk (elektronicky).
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.
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 9 ( 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
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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: 2 zaměstnanci formou DPP s HK ČR
Název: MÝTO CZ (provozovatel KAPSCH)
Zadavatel: Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o.
Období realizace: od 1. 9. 2006 do 31. 1. 2020
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 PREMID, poradenská
činnost)
Zapojení zaměstnanců KHK Pk: 4 zaměstnanci v rámci pracovní smlouvy s KHK Pk
Název: MÝTO CZ (provozovatel CzechToll)
Zadavatel: Hospodářská komora ČR
Období realizace: od 23. 9. 2019
Zapojení KHK Pk (forma): smlouva o poskytování služeb
Zapojení KHK Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích
(předregistrace do systému, inkasování mýtného, výdej a příjem snímacích
jednotek OBU, poradenská činnost)
Zapojení zaměstnanců KHK Pk: 4 zaměstnanci 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: Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina a ostatní státy, nově
pouze pro zaměstnance z Ukrajiny)
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 včetně základního poradenství
Zapojení zaměstnanců KHK PK: 1 zaměstnanec v rámci pracovní smlouvy s KHK PK.
Ukončené projekty v období (zajištění 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
2019 stejně jako v předchozích letech financováno pouze z příjmů KHK Pk a finančního
příspěvku od Pardubického kraje.
Projektové aktivity KHK Pk
a) Projekt „Další vzdělávání zaměstnanců členů KHK Pk“ (výzva 110) – KHK Pk uspěla
vv lednu 2019 se žádostí o podporu v rámci výzvy 110. V současné době je vyhlášeno výběrové
řízení na zhotovitele (výběr vzdělávacích subjektů), samotný začátek realizace předpokládáme
ve 2. čtvrtletí roku 2020.
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b) Projekt Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pk „KOMPAS“ – od března 2017 je ředitelka
úřadu na 0,3 úvazku zapojena do tohoto projektu na pozici senior expert.
c) Projekt Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pk „Motivace mladých k pracovnímu
uplatnění ve vystudovaném oboru“ – od února 2019 je vedoucí OK Chrudim na 0,2 úvazku
zapojena do tohoto projektu na pozici Odborný pracovník.

2.4.

Stav členské základny k 31. 12. 2019

PO

133

vystoupení,
vyloučení,
zánik
9

FO

136

2

4

138

2

Celkem

269

11

15

273

4

PO

55

2

2

55

0

FO

51

6

6

51

0

Celkem

106

8

8

106

0

PO

45

2

1

44

-1

FO

28

4

3

27

-1

Celkem

73

6

4

71

-2

PO

41

0

3

44

3

FO

32

2

1

31

-1

Celkem

73

2

4

75

2

PO

274

13

17

278

4

FO

247

14

14

247

0

Celkem

521

27

31

525

4

stav k
31.12.2018
Pardubice

Chrudim

Orlicko

Svitavy

KHK Pk

noví
+/-

členové
11

135

2

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. 2019

Ke dni 31. 12. 2019 byl vykázán zisk ve výši 173 982 Kč (před zdaněním 221 102 Kč).
Dle zpracovaného daňového přiznání je celková daňová povinnost (daň z příjmu právnických
osob) ve výši 47 120 Kč.
Výnosy
Položka „Projekty, studie, analýzy“
Navýšení této položky je dáno velkým zájmem členských i nečlenských firem o Projekt
kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina).
Položka „Mýtné“
Navýšení této položky je způsobeno přechodem na nový mýtný systém – od 23. 9. 2019 jsme
provozovali oba systémy (do 31. 1. 2020).

Náklady
Položka „Cestovné“
Tuto položku ovlivnily nezbytné náklady spojené se dvěma pracovními cestami do Číny.
Položka „Mzdové náklady vč. SP a ZP“
Meziroční vývoj této položky je ovlivněn skutečností, že v roce 2019 byly vyplaceny roční odměny
za rok 2018 (zpětně v únoru 2019) i za rok 2019 (zálohově ve mzdě za prosinec 2019). Dále byly
vyplaceny mimořádné odměny v souvislosti s prodloužením provozní doby při zajištění registrace
dopravců do nového mýtného systému (září až listopad 2019).
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Plnění rozpočtu a výsledek hospodaření k 31.12.2019 - KHK Pk celkem
KHK Pk - celkem

rozpočet

skutečnost

rok 2019
Tržby za karnety a certtifikáty

K 31.12.19

K 31.12.18

plnění

vývoj skuteč.

rozp. 2019

2019 / 2018

2 050 000

2 673 027

2 076 361

130,39%

128,74%

Tržby školení, semináře

75 000

123 233

93 194

164,31%

132,23%

Projekty,studie,analýzy

320 000

553 850

365 410

173,08%

151,57%

Mýtné

558 000

837 667

558 000

150,12%

150,12%

Tržby za os. sl.(akce,reklama,CP,..)

522 000

647 430

525 909

123,11%

0

65 256

43 290

124,03%
--

162,24%

Tržby za zboží (sady Mýto)
Jiné ostatní výnosy

150,74%

120 000

143 487

88 442

119,57%

1 460 000

1 429 000

1 436 750

97,88%

99,46%

Provozní dotace (KÚ)

700 000

700 000

425 000

100,00%

164,71%

VÝNOSY CELKEM

5 805 000

7 172 950

5 612 356

123,57%

127,81%

235 000

226 462

265 882

96,37%

85,17%

72 000

56 135

78 759

77,97%

71,27%

nákup DHIM

21 000

30

67 555

0,14%

0,04%

nákup tiskopisů, tisk Zpr., známky

34 000

23 890

28 237

70,26%

84,61%

spotřeba PHM

39 000

35 218

36 159

90,30%

97,40%

spotřeba energie

69 000

60 639

55 172

87,88%

109,91%

0

50 550

0

--

--

Příspěvky členů

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

nákup (sady Mýto)

Opravy a udržování

13 000

5 423

9 438

41,72%

57,46%

Cestovné

30 000

132 366

26 000

441,22%

509,10%

Reprezentace

29 000

80 819

34 993

278,69%

230,96%

2 442 400

3 063 567

2 338 485

125,43%

131,01%

167 000

168 170

144 559

100,70%

116,33%

- poštovné, kolky

45 900

43 697

43 523

95,20%

100,40%

- telefon,internet

20 500

17 728

22 650

86,48%

78,27%

1 000 000

1 297 348

1 007 500

129,73%

128,77%

232 000

80 759

37 218

34,81%

216,99%

2 000

0

0

0,00%

0,00%

Ostatní služby celkem
z toho - nájemné

-odvody z certifikátů a karnetů
- školení, semináře
- DNIM
- ost.(uce,sem.,akce,inzerce)

975 000

1 455 865

1 083 035

149,32%

134,42%

2 556 200

3 001 111

2 364 299

117,41%

126,93%

Zák. soc. náklady

83 500

70 871

70 140

84,88%

101,04%

Dane a poplatky

10 600

11 968

17 237

112,91%

69,43%

115 000

86 321

98 610

75,06%

87,54%

30 300

30 500

30 300

100,66%

100,66%

Příspěvky HK ČR

146 000

128 200

134 600

87,81%

95,25%

Odpisy
NÁKLADY CELKEM

100 000

114 240

152 320

114,24%

75,00%

5 791 000

6 951 848

5 542 304

120,05%

125,43%

14 000

221 102

70 052

1579,30%

315,62%

Mzdové náklady vč. SP a ZP

Ostatní náklady (poj.,dary,CP,nedaň.)
Příspěvky (destinační spol./MAS)

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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3. Strategické cíle rozvoje a rozpočet Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje na rok 2020
3.1 S t r a t e g i c k é c í l 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
komory Pardubického kraje a jejích aktivit v roce 2020
a v dalším období
Návrh strategie vychází stejně jako v minulých letech z dosavadní činnosti Krajské hospodářské
komory Pardubického kraje a z jejích aktivit, které jsou důležité pro její další úspěšné fungování.
V roce 2020 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 budeme zaměřovat především na malé a střední
podnikatele, zvláštní pozornost budeme 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
orgánů 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. Členové mohou i v dalším období využívat službu LegalPoint – bezplatná právní
konzultace základních právních dotazů.
Pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí
V roce 2020 i v dalších letech budeme pokračovat v pořádání již tradičních kulturních,
společenských a sportovních akcí (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.
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 (nejen 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 projektu „Další vzdělávání zaměstnanců členů KHK Pk“ zajišťovat jazykové,
odborné a technické vzdělávání zaměstnanců členských firem.
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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
budeme 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
Stejně jako v předchozích letech bude KHK Pk ve spolupráci s HK ČR a dalšími partnery
organizovat Krajskou exportní konferenci a bude rozvíjet činnost pozice krajského exportního
specialisty. V rámci spolupráce s MZV budeme pokračovat v pořádání exportních seminářů
zaměřených na konkrétní teritoria. Dlouhodobým cílem KHK Pk je navázání přímé spolupráce se
zahraničními regionálními hospodářskými nebo obchodními komorami zejména v rámci návštěv
a jednání velvyslanců či obchodních radů v Pardubickém kraji.
Prezentace KHK Pk
Pro fungování každé instituce je nezbytná její mediální prezentace. Proto i v dalším období
zachováme a zintenzivníme spolupráci s regionálními periodiky (Pardubický deník, týdeník
Pernštejn) a budeme úzce spolupracovat s regionální televizí V1. Informace z dění v KHK Pk
budeme zveřejňovat ve Zpravodaji i v celokomorovém časopise KOMORA. CZ. 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 2020 i v dalším období doplňováno na základě aktuálních
potřeb a podnětů členské základny a rozhodnutí Shromáždění delegátů a členů představenstva.
Organizační uspořádání Úřadu KHK Pk
Personální obsazení Úřadu KHK Pk k 1. 1. 2020:
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 (0,5)
Oblastní kancelář Chrudim
1 zaměstnankyně na snížený úvazek (0,8)
Oblastní kancelář Svitavy
1 zaměstnankyně na snížený úvazek (0,5)
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Další vývoj funkčního obsazení Úřadu KHK Pk bude v průběhu roku 2020 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 2 0
Vlastní projekty KHK Pk
Projekt „Další vzdělávání zaměstnanců členů KHK Pk“ (výzva 110) – po ukončení výběrového
řízení na zhotovitele (výběr vzdělávacích subjektů) předpokládáme, že samotná realizace
projektových aktivit (jazykové, odborné a technické vzdělávání zaměstnanců členských firem)
bude zahájena v průběhu 2. čtvrtletí roku 2020.
Zapojení do projektů prostřednictvím HK ČR nebo dalších subjektů
K 1. 1. 2020 je KHK Pk zapojena do dvou projektu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pk, z. ú.
(viz výše), prostřednictvím HK ČR není zapojena do realizace žádného projektu. V průběhu roku
2020 tak budeme pokračovat v zapojení zaměstnanců KHK Pk právě do projektů TPZ (v rámci
projektu KOMPAS a projektu Motivace mladých k pracovnímu uplatnění ve vystudovaném
oboru).

3.3. R o z p o č e t n a r o k 2 0 2 0
Rozpočet KHK Pk pro rok 2020 je navrhován s kladným hospodářským výsledkem 23 500 Kč.
Do celkového rozpočtu KHK Pk jsou promítnuty rozpočty jednotlivých Oblastí.
V předloženém návrhu rozpočtu pro rok 2020 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 2020

Tržby za karnety a certifikáty

rozpočet

rozp.Oblasti

rozp.004

rozp.InMP

rozpočet

2019

2020

2020

2020

KHK celkem

2 050 000

0

2 400 000

0

2 400 000

Tržby školení, semináře

75 000

Projekty, studie, analýzy

320 000

79 000

30 000

0

109 000

0

350 000

0

350 000

Mýtné

558 000

0

706 500

0

706 500

Tržby za ostatní služby (akce,CP)

522 000

285 000

280 000

0

565 000

0

0

50 000

0

50 000

120 000

2 000

100 000

0

102 000

1 460 000

1 496 000

0

0

1 496 000

Provozní dotace (Pk)

700 000

150 000

150 000

400 000

700 000

VÝNOSY CELKEM

5 805 000

1 862 000

4 066 500

400 000

6 478 500

235 000

102 000

150 000

0

252 000

72 000

29 000

30 000

0

59 000

nákup DHIM

21 000

10 000

10 000

0

20 000

nákup tiskovin, tisk Zpravodaje

34 000

17 000

10 000

0

27 000

spotřeba PHM

39 000

13 000

25 000

0

38 000

spotřeba energie

69 000

33 000

35 000

0

68 000

0

0

40 000

0

40 000

Opravy a udržování

13 000

3 000

10 000

0

13 000

Cestovné

30 000

8 000

50 000

0

58 000

Reprezentace

29 000

17 000

45 000

0

62 000

2 442 400

677 400

2 102 000

0

2 779 400

167 000

111 000

80 000

0

191 000

- poštovné, kolky

45 900

4 900

45 000

0

49 900

- telefon,internet

20 500

5 500

15 000

0

20 500

1 000 000

0

1 200 000

0

1 200 000

232 000

70 000

20 000

0

90 000

2 000

0

2 000

0

2 000

975 000

486 000

740 000

0

1 226 000

2 556 200

670 000

1 400 000

768 000

2 838 000

Zák. soc. náklady

83 500

36 000

36 000

0

72 000

Daně a poplatky

10 600

600

20 000

0

20 600

115 000

0

90 000

0

90 000

30 300

400

30 000

0

30 400

Příspěvky HK ČR

146 000

149 600

0

0

149 600

Odpisy

100 000

0

90 000

0

90 000

5 791 000

1 664 000

4 023 000

768 000

6 455 000

14 000

198 000

43 500 -368 000

23 500

Tržby za zboží (sady Mýto)
Jiné ostatní výnosy
Příspěvky členů

Režie celkem
z toho režijní materiál (akce,sem)

nákup zboží (sady Mýto)

Ostatní služby celkem
z toho - nájemné

- odvody z certifikátů a karnetů
- školení, semináře
- DNIM
- ostatní (účetnic.,akce,semin.)

Mzdové náklady vč. SP a ZP

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

NÁKLADY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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