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1.  Základní identifikační údaje 
 

Obchodní firma: Krajská hospodářská komora Pardubického kraje 
Sídlo: náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice 

 
IČ: 259 82 583 
DIČ: CZ25982583 
Právní forma: hospodářská komora 
Datum zápisu do OR: 21. února 2003 
Předmět podnikání:  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 – Pavel Adámek 

 
Místopředseda představenstva – Ing. Lubomír Motyčka (do 13. 5. 
2016) 

 Místopředseda představenstva – Ing. Vladimír Ostatek 
 Člen představenstva – Ing. Aleš Brotan 
 Člen představenstva – Ing. Jaroslav Cihlo 
 Člen představenstva – Ing. Vlastimil Dytrt  
 Člen představenstva – Otakar Klepárník   
 Člen představenstva – Ing Libor Joska (do 6. 11. 2016) 

 

Člen představenstva – Ing. Martin Pavliš 
Člen představenstva – Jan Kafka 
Člen představenstva – Ing. Luděk Roleček 
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 2016 
 

2.1.    Ú v o d  
 
Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje (KHK Pk) je zpracována za 
období kalendářního roku 2016 a obsahuje přehled základních činností, informace o zapojení 
do projektů, údaje o stavu členské základny a informace o výsledku hospodaření. 

 
2.2.    P ř e h l e d  č i n n o s t i  z a  r o k  2 0 1 6  
 

Činnost výkonných orgánů KHK Pk  
Činnost výkonných orgánů KHK Pk, kterými jsou představenstvo, Oblastní rady a Úřad 
komory, byla v roce 2016 obdobně jako v předcházejícím období zaměřena především do 
oblastí stanovených Statutem KHK Pk. Dále byla činnost výkonných orgánů zaměřena na 
realizaci schválené strategie pro toto období a realizaci usnesení Shromáždění delegátů, 
které se konalo dne 25. dubna 2016, 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 zejména na problémy podnikatelů dané oblasti a 
přinášely náměty na jednání představenstva. Úřad komory zabezpečoval činnost KHK Pk po 
stránce organizační, administrativní a hospodářské. 

 

 
 



 4 

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 Ing. Luděk Roleček), 

- odborná sekce pro ekologii a životní prostředí (prosazování zájmů členů v oblasti 
ekologie a životního prostředí / vedoucí sekce Jan Kafka), 

- odborná sekce pro podporu exportu (vedoucí sekce Ing. Vlastimil Dytrt), 
- odborná sekce pro marketingovou komunikaci (marketingová komunikace / vedoucí 

sekce Jan Doležal) 
- odborná sekce pro rozvoj informačních a telekomunikačních technologií (vedoucí sekce 

Jan Drobný). 
 
 

Činnost Úřadu KHK Pk 
Činnost Úřadu KHK Pk v roce 2016 je popsána i v dalších bodech této Výroční zprávy (VZ). 
Úřad KHK Pk byl k 31. 12. 2016 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 Chrudim: 1 vedoucí kanceláře 
Oblastní kancelář Pardubice: 1 vedoucí kanceláře 
Oblastní kancelář Svitavy: 1 vedoucí kanceláře 

 
Aktivity Úřadu KHK Pk k získávání nových členů a dalších finančních prostředků  
V průběhu roku 2016 pracovníci Úřadu KHK Pk při získávání nových členů nabízeli možnost 
využití níže uvedených aktivit: 
- Členské slevy na služby CzechPoint 
- Možnost zapojení do Rámcové smlouvy s T-Mobilem s výhodnými tarify 
- Bezplatná prezentace podnikatelských aktivit na internetových stránkách KHK Pk.  
- 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 basketbalovým klubem BK Pardubice 

účastníkem Kooperativa NBL 
- Prezentace v rámci spolupráce KHK Pk s vydavatelstvím VLTAVA LABE MEDIA a.s. 

(Deník východní Čechy), zejména při medializaci 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 2016 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 17. Tříkrálového koncertu (6. 1. 2016, 

Pardubice). 
- Pracovní večeře představenstva KHK Pk s Radou Pardubického kraje (13. 1. 2016, 

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) Pk včetně slavnostního 

podpisu zakládací listiny TPZ Pk, z.ú. (15. 8. 2016, Pardubice) – KHK Pk je jedním ze 
zakladatelů TPZ Pk, z. ú.  
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- Prezentace KHK Pk na Svatováclavském posvícení na Velvyslanectví ve Vídni, které bylo 
pořádáno ve spolupráci s Pardubickým krajem (26. 9. 2016, Vídeň). 

- Setkání s hejtmanem Pk M. Netolickým v rámci akce „Deník s vámi“ (7. 12. 2016, 
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 – Spolupráce a aktivní pravidelná účast v Komisi Zdravé město a Místní 
Agenda 21, účast na obhajobě Místní agendy Chrudim – společná diskuze s vedením 
města nad tématy hospodářský rozvoj města, podnikání, doprava a životní prostředí (16. 
10. 2016). 
Účast na setkání podnikatelů se starostou města Hlinska a MAS Hlinecko – Podpora 
rozvoje podnikání na Hlinecku 2016 – 2022 (14. 3. 2016)  
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 na „Přátelském setkání představitelů města se zástupci 
Hospodářské komory, regionu Orlicko –Třebovsko, bankovního sektoru, místních firem a 
podnikatelů“ (1. 12. 2016). 
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 2016 se uskutečnila 4 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. 
Město Přelouč – Jednání se starostkou města – představení KHK Pk a možností navázání 
spolupráce (5. 12. 2016) 
Oblast Svitavy 
Město Svitavy – Zapojení do Pracovní skupiny pro podnikání při Městském úřadu Svitavy. 
Spolupráce byla 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, ke 
kterému došlo v roce 2013. Cílem této MAS (obdobně jako ostatních) je podporovat 
udržitelný rozvoj svého území. V roce 2016 se spolupráce zaměřila především na vytvoření 
rozvojové strategie s důrazem na prosazování principů udržitelného rozvoje a současně na 
zpracování integrované strategii rozvoje území. Členové KHK Pk z Oblasti Chrudim jsou 
zastoupeni ve výběrové komisi, v řídícím výboru a v představenstvu (funkce 
místopředsedy). MAS Chrudimsko spolupracuje s MAS Region Kunětické hory, MAS 
Orlicko, MAS Lanškrounsko a MAS Železnohorský region.  
MAS Hlinecko – Ve spolupráci s vedením města Hlinsko se zástupci KHK Pk zúčastnili 
jednání Krajského sdružení MAS Pardubického kraje (8. 3. 2016, Hlinsko).  
 
Oblast Pardubice 
V roce 2016 probíhala jednání se zástupci všech MAS působících v Oblasti, tj. MAS 
Bohdanečsko, MAS Region Kunětické hory, MAS Holicko. 
 
Oblast Orlicko 
V roce 2016 probíhala úzká spolupráce s MAS Orlicko.  
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Oblast Svitavy 
V roce 2016 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 
Zapojení KHK Pk do soutěže „Byznys trefa“ (soutěž o nejlepší podnikatelský záměr určená 
pro studenty Univerzity Pardubice), která byla vyhlášena v rámci realizace univerzitního 
projektu „Centrum transferu technologií a znalostí“. KHK Pk poskytla cenu pro vítěze, která 
byla předána na finále soutěže (31. 3. 2016 / Pardubice). 
Prezentace fakult a pracovišť Univerzity Pardubice na jednání představenstva KHK Pk (11. 
4. 2016). Podpora projektů FEI připravených k podání v rámci Integrované teritoriální 
investice.  
Vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s. 
Spolupráce při mediální prezentaci aktivit KHK Pk v Denících východních Čech (viz „Public 
Relations“, této VZ). 
 

V roce 2016 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 2016) 
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 přímo ve všech Oblastních 
kancelářích KHK Pk.  
 
MÝTO CZ 
Poskytování komplexních služeb v oblasti elektronického mýtného. Tyto služby byly 
v souladu s platným smluvním vztahem poskytovány pouze v kanceláři Pardubice. 
 
Informační místa pro podnikatele (InMP) 
V rámci fáze udržitelnosti projektu InMP byl zájemcům 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 oborovými informačními 
místy.  
Zodpovězení konkrétních dotazů zajišťovala v rámci udržitelnosti projektu InMP kontaktní 
místa v 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.  
  

http://www.komora.cz/
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Oblast marketingových služeb  
Vzdělávání 
V roce 2016 se konalo celkem 39 seminářů (2015 – 24 seminářů / 2014 – 27 seminářů), 
z toho   
- 15 v Oblasti Chrudim (2015 – 7 seminářů / 2014 - 4 semináře), 
-   3 v Oblasti Orlicko      (2015 – 2 semináře / 2014 - 4 semináře), 
- 18 v Oblasti Pardubice  (2015 – 12 seminářů / 2014 - 14 seminářů), 
-   3 v Oblasti Svitavy      (2015 – 3 semináře / 2014 - 5 seminářů). 
I v roce 2016 se některé připravované semináře neuskutečnily z důvodu malého zájmu 
(zejména v Oblasti Svitavy a Orlicko). 
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 průběhu roku 2016 se uskutečnila Krajská exportní konference pořádaná ve spolupráci 
s HK ČR a dalšími partnery – ČSOB, EGAP, Českou exportní bankou, KUPEG a 
Rozhodčím soudem. Záštitu nad exportní konferencí převzal hejtman Pardubického kraje 
(2. 11. 2016 / Pardubice).   
 
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 2015 vydávání Tiskových zpráv 
(TZ) a komunikace se zástupci médií. Sdělovacím prostředkům byly zaslány TZ zejména o 
konání těchto akcí a aktivit: 

- Tříkrálového koncertu 2016, 
- Jarního a Podzimního setkání podnikatelů Pk, 
- Spolupráce Oblastní rady Pardubice se samosprávou města Pardubice, 
- Pořádání Kulatých stolů ke krajským volbám 2016, 
- Pořádání Krajské exportní konference. 

  
Byla vydána 4 čísla tištěného Zpravodaje a provozovány průběžně aktualizované 
internetové stránky www.khkpce.cz . 
Pokračovalo vydávání a rozesílání elektronického eZpravodaje. 
 
KHK Pk byla prezentována v médiích: 

- Propagace Tříkrálového koncertu 2016 (4. 1. 2016, Pardubický deník), 
- Rozhovor s předsedou představenstva KHK Pk J. Doležalem, ve kterém zhodnotil rok 

2015 z pohledu KHK Pk (8. 1. 2016, Pardubický deník) 
- Zpráva „Strojírenské firmy mají budoucnost“ a informace o konání Přehlídky 

strojírenských firem v Ústí nad Orlicí (27. a 28. 1. 2016, Deník Orlicko) 
- Zpráva o prezentaci nového územního plánu města Pardubice „Podnikatelům město 

představí nový územní plán“ (29. 3. 2016, Pardubický deník) 
- Spolupráce Oblastní rady Pardubice a samosprávy města Pardubic  - zpráva „Nový 

územní plán připomínkovali také podnikatelé“ (5. 4. 2016, Pardubický deník), články „Jak 
zvýšit počet obyvatel? Pomoct chtějí i podnikatelé“ (23. 4. 2016, Pardubický deník), 
„Zůstane co nejvíc zakázek doma v Pardubickém kraji?“ (5. 9. 2016) 

- Článek „Terminál je nezbytností, říkají podnikatelé (1. 6. 2016, Pardubický deník), 
- Pořádání Kulatých stolů ke krajským volbám 2016  - články v Pardubickém deníku 

„Podnikatele zajímá, jak chtějí politici rozvíjet kraj“ (4. 6. 2016), „Chceme s firmami 
spolupracovat, tvrdí politici (1. 7. 2016) 

http://www.khkpce.cz/
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- Článek „Pardubická juniorka pomáhá sportovcům získat sebedůvěru“ (2. 8. 2016, 
Pardubický deník) 

- Pozvánka na Krajskou exportní konferenci „Konference má pomoct podnikatelům při 
exportu“ (1. 11. 2016, Pardubický deník) 

- Informace o aktivitách KHK Pk a jejích členů byly pravidelně zasílány ke zveřejnění 
v časopisu KOMORA.CZ. 

 
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 2016 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 (6. 1. 2016 / Dům hudby Pardubice / společenská akce). 
- Pracovní snídaně s AK Paděra, Rada & partneři na téma právního jednání za obchodní 

společnost (20. 1. 2016 / Pardubice / vzdělávání) 
- Přehlídka zaměstnavatelů ve Svitavách (25. 1. 2016 / Svitavy / podpora technického 

vzdělávání, propojení odborných škol a zaměstnavatelů) 
- Přehlídka strojírenských firem a Kulatý stůl na téma firemních stipendií v Ústí nad Orlicí 

(26. 1. 2016 / podpora technického vzdělávání, vazba škola – zaměstnavatel) 
- Britský den pořádaný ve spolupráci s Britskou obchodní komorou a KHK 

Královéhradeckého kraje (27. 1. 2016 / Pardubice / vzdělávání, podpora exportu) 
- Jednání s velvyslancem Ázerbájdžánu u primátora města Pardubic (27. 1. 2016 / 

Pardubice / podpora exportu) 
- Partnerství na Plesu médií a charity (15. 1. 2016), Reprezentačním plesu silničářů 

Pardubického kraje, KHK Pk a RRA Pk (23. 1. 2016) a plesu Pardubického pivovaru (4. 
3. 2016) / umístění loga KHK Pk na prezentační materiály a pozvánky, prezentace KHK 
Pk v průběhu plesů, poskytnutí cen do tomboly (zařízení zakoupená z budgetu 
poskytnutého T-Mobilem na základě uzavřené rámcové smlouvy).  

- Diskuzní fórum na téma „Logistika“ pořádané ve spolupráci s členskou firmou M2C (4. 2. 
2016 / Pardubice / odborný seminář – vzdělávání) 

- Setkání členů Oblastních rad s radní Pardubického kraje L. Navrátilovou na téma 
„SMART REGION“ (3. 3. 2016 / Pardubice / spolupráce se samosprávou Pk, podpora 
inovací) 

- 21. jarní Pardubická stavební výstava včetně jejího slavnostního zahájení (3. – 5. 3. 
2016 / Pardubice / prezentace KHK Pk) 

- Seminář „Novinky v celní problematice ve vztahu k celnímu kodexu Unie“ pořádaného 
ve spolupráci s Celním úřadem pro Pardubický kraj (8. 3. 2016 / Pardubice / vzdělávání) 

- Vyhlášení výsledků krajského kola IX. ročníku soutěže Festivalu vědy a techniky pro děti 
a mládež (11. 3. 2016 / Pardubice / podpora technického vzdělávání) 

- Setkání na téma „Možnosti společného postupu malých a středních výrobních podniků 
při získávání nových zaměstnanců v technických profesích“ (15. 3. 2016 / Pardubice / 
podpora při získávání technicky vzdělaných pracovníků) 

- Pracovní snídaně s AK Paděra, Rada & partneři na téma „Dnešní zaměstnanec 
z pohledu personálního a právního“ (17. 3. 2016 / Pardubice / vzdělávání, osvěta) 

- Zahájení výstavy RegionPropag 2016 (18. 3. 2016 / Pardubice / prezentace KHK Pk) 
- Účast na 18. krajské konferenci nestátních neziskových organizací Pk (30. 3. 2016 / 

Pardubice/ prezentace KHK Pk) 
- Slavnostní vyhlášení soutěže „Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství Pardubického 

kraje za rok 2015“ (6. 4. 2016 / Pardubice / spolupráce se samosprávou Pk, prezentace 
KHK Pk) 

- Společné jednání představenstva KHK Pk s představenstvem KHK Vysočina (12. 4. 
2016 / Havlíčkův Brod) 

- Účast na TECHNOhrátkách (v průběhu celého roku na středních školách zřizovaných Pk 
/ podpora technického vzdělávání) 

- Účast (včetně přípravy a organizace) na 1. celorepublikovém kole odborné soutěže 
Talenty pro firmy „T– PROFI “ ( 28. 4. 2016. / Praha – Čestlice / podpora technického 
vzdělávání) 
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- Diskuzní setkání „Trendy mezinárodní politiky a možná spolupráce s Čínou“ (12. 5. 2016 
/ Pardubice / podpora exportu, vzdělávání) 

- Business snídaně podnikatelů a odborníků v rámci soutěže Vodafone Firma roku a 
Česká spořitelna Živnostník roku (18. 5. 2016 / Pardubice / prezentace KHK Pk) 

- Účast na slavnostním setkání konaném při příležitosti oslav 20. výročí založení akciové 
společnosti Kovolis Hedvikov (20. 5. 2016 / Třemošnice / prezentace KHK Pk) 

- Pořádání Kulatých stolů ke krajským volbám 2016 (červen 2016 / Pardubice / 
spolupráce s budoucí krajskou samosprávou) 

- Slavnostní vyhlášení krajského kola soutěží v rámci udržitelnosti projektu VPPK za 
školní rok 2015/2016 (9. 6. 2016 / Pardubice / podpora technického vzdělávání) 

- Setkání na téma „Podpora a možnosti podnikání v regionu“ (9. 6. 2016 / Moravská 
Třebová / podpora podnikání, akvizice nových členů) 

- Pořádání kulatého stolu na téma „Podpora technického vzdělávání a užší spolupráce 
středních škol a zaměstnavatelů (14. 6. 2016 / Lanškroun ú podpora technického 
vzdělávání, spolupráce škol a zaměstnavatelů) 

- Pořádání XIV. ročníku Tenisového  turnaje podnikatelů a firem 2016 (16. 6. 2016, 
Tenisové kurty Seč / sportovní akce) 

- Účast na konferenci „Sociální podnikání – potenciál a perspektiva“ (21. 6. 2016 / 
Pardubice / prezentace KHK Pk) 

- Účast na konferenci „Smart Cities – cesta pro rychlou budoucnost“ (23. 6. 2016 / 
Pardubice / prezentace KHK Pk) 

- Pardubická juniorka 2016 (KHK Pk byla partnerem akce a byla uváděna na všech 
prezentačních materiálech, předseda KHK PK J. Doležal předával ceny finalistům dívčí i 
chlapecké kategorie / 12. 8. 2016 / Pardubice / prezentace KHK PK v rámci významné 
sportovní akce) 

- Dopravní konference Pardubice 2016, které se kromě vrcholných představitelů institucí a 
podnikatelů z oblasti dopravy zúčastnil i prezident HK ČR V. Dlouhý. KHK Pk byla 
společně s ČKAIT a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR odborným garantem této 
akce (8. 9. 2016 / Pardubice / prezentace KHK Pk) 

- Mezinárodní silniční veletrh 2016, který se konal v areálu SÚS Pk. KHK Pk byla 
společně s ČKAIT odborným garantem této akce (9. 9. 2016 / Pardubice / prezentace 
KHK Pk) 

- Pořádání setkání na téma „Seznámení s možností spolupráce na zajištění pracovních sil 
ze Zakarpatské oblasti“ (13. 9. 2016 / Hlinsko / podpora získávání pracovních sil ze 
zahraničí) 

- Pracovní setkání s ministryní práce a sociálních věcí M. Marksovou a poslancem J. 
Chvojkou (19. 9. 2016 / Chrudim / podpora získávání pracovních sil ze zahraničí, 
prezentace KHK Pk) 

- Vyhlášení vítězů regionálního kola soutěže Hospodářských novin Firma a Živnostník 
roku 2016 (21. 9. 2016 / Pardubice / prezentace KHK Pk) 

- Účast na setkání klíčových aktérů projektu INNOGROW (26. 9. 2016 / Pardubice, 
představení projektu) 

- Zahájení podzimní části 21. Pardubické stavební výstavy (30. 9. 2016 / Pardubice / 
prezentace KHK Pk) 

- Pracovní oběd s ministryní pro místní rozvoj K. Šlechtovou (30. 9. 2016 / Pardubice / 
prezentace KHK Pk, spolupráce s krajskou samosprávou) 

- Bowlingový turnaj (14. 10. 2016 / Ústí nad Orlicí / sportovní akce) 
- Pracovní snídaně s AK Paděra, Rada & partneři na téma „Změna firemního kormidelníka 

– aneb plánujete odchod do důchodu?“ (19. 10. 2016 / Pardubice / vzdělávání, osvěta) 
- Účast na zahájení 2. Ročníku výstavy ELEKTROTECHNIKA/IT (20. 10. 2016 / 

Pardubice / podpora členských firem, prezentace KHK Pk) 
- Seminář „Energeticky šetrné obce a podniky v Pardubickém kraji“ pořádaný ve 

spolupráci s ETIK (20. 10. 2016 / Česká Třebová / vzdělávání v rámci spolupráce 
s krajskou samosprávou) 

- Setkání se Zakarpatskou delegací v Pardubicích (25. 10. 2016 / získávání pracovníků ze 
zahraničí, prezentace KHK Pk) 

- Krajská exportní konference pořádaná ve spolupráci s HK ČR (2. 11. 2016 / Pardubice / 
podpora exportu, vzdělávání) 
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- Účast na slavnostním shromáždění k oslavám 25. výročí založení Fakulty ekonomicko-
správní UPCE na pardubickém zámku (8. 11. 2016 / Pardubice / podpora spolupráce 
s UPCE, prezentace KHK Pk) 

- Vyhlášení ocenění dobrovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky 
odpovědných firem roku 2016 (28. 11. 2016 / Pardubice / prezentace KHK Pk) 

- Účast na diskuzním pořadu „Současná krize médií“, na kterém vystoupila i 
viceprezidentka HK ČR I. Bartoňová-Pálková (30. 11. 2016 / Pardubice / vzdělávání, 
osvěta) 

- Slavnostní ukončení 4. ročníku TECHNOhrátek na pardubickém zámku (8. 12. 2016 / 
Pardubice / podpora technického vzdělávání, prezentace KHK Pk) 

 
Společenské, kulturní a sportovní akce 
Setkání podnikatelů Pardubického kraje 
I v roce 2016 se uskutečnilo již tradiční Jarní setkání podnikatelů Pk na Seči (16. 6. 2016). 
Podzimní setkání podnikatelů se v tomto roce konalo v Měšťanském pivovaru v Hylvátech 
(22. 11. 2016). Obou setkání se zúčastnili kromě zástupců členských a nečlenských firem i 
poslanci a senátoři a dále zástupci krajské samosprávy i místních samospráv. Účastníci 
diskutovali zejména problémy související se současným vývojem ekonomiky. 
Kulturní akce 
17. ročník Tříkrálového koncertu pod patronací hejtmana Pardubického kraje (6. 1. 2016 / 
Dům hudby Pardubice).  
Sportovní akce  
XIV. ročník Tenisového  turnaje podnikatelů a firem 2016 pořádaný Oblastní kanceláří 
Chrudim (16. 6. 2016 / Tenisové kurty Seč) 
XIV. ročník Bowlingového turnaje podnikatelů a firem, který uspořádala Oblastní kancelář 
Česká Třebová (14. 10. 2016, 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 jeho 
elektronická verze „eZpravodaj KHK Pk“. 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, eZpravodaje 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. 

 
 
 
 

http://www.khkpce.cz/
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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 6  ( p ř e h l e d )  
 

Zapojení do projektů a služeb v průběhu roku 2016 
 

Projekty a služby Hospodářské komory ČR  
Realizované služby 

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 4 kontaktních míst – Pardubice, Chrudim,  
                                          Česká Třebová, Svitavy (vystavování dokumentů) 
Zapojení zaměstnanců KHK Pk: 5 zaměstnanců 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: 3 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: Režim Ukrajina 
Zadavatel: HK ČR 
Doba trvání: od 24. 8. 2016 
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: 2 zaměstnanci 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 kancelářích KHK Pk. Poskytování těchto služeb bylo 
v roce 2016 financováno pouze z příjmů KHK Pk a finančního příspěvku od Pardubického 
kraje. V roce 2016 se tedy HK ČR jako zadavatel projektu na financování nepodílela. 
Zapojení KHK Pk (forma): smlouva o realizaci projektu 
Zapojení KHK Pk (obsah): zajištění činnosti 4 kontaktních míst – Pardubice, Chrudim,  
                                    Česká Třebová, Svitavy (poradenská činnost, zodpovídání dotazů) 
Zapojení zaměstnanců KHK Pk: 5 zaměstnanců v rámci pracovní smlouvy s KHK Pk 
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Projektové aktivity KHK Pk  
Ukončené projekty (KHK Pk jako příjemce podpory) – fáze udržitelnosti 
Název: Volba povolání v Pardubickém kraji 
Období realizace: od 1. 11. 2009 do 30. 6. 2012 (udržitelnost do 30. 6. 2017) 
Zapojení zaměstnanců KHK Pk: 5 zaměstnanců v rámci pracovní smlouvy s KHK Pk. 

 

 
Přehled dalších projektových aktivit KHK Pk v roce 2016 
V roce 2016 nebyla KHK Pk realizátorem žádného projektu (příjemcem finanční podpory). 
V průběhu roku 2016 nebyla podána žádná žádost o finanční podporu realizace projektu, 
protože v tomto období nebyla vyhlášena žádná relevantní výzva. 

 
Cíle a podmínky zapojení KHK Pk do projektů  
Zapojení do projektů HK ČR a ostatních subjektů bylo odsouhlaseno představenstvem KHK 
Pk. Cílem zapojení do těchto projektů je  

- naplnění usnesení Sněmu HK ČR o rozšiřování nových služeb a standardizaci již 
poskytovaných služeb v celé komorové síti, 

- podpora technického vzdělávání na území Pardubického kraje a tím vytvoření 
dostatečné nabídky požadovaných kvalifikací na trhu práce, 

- získání finančních prostředků z Operačních programů a s tím spojená úspora nákladů.  
 
 

2.4. S t a v  č l e n s k é  z á k l a d n y  k  3 1 .  1 2 .  2 0 1 6  
 

vystoupení, noví

vyloučení, 

zánik
členové

Pardubice PO 104 6 13 111 7

FO 114 11 5 108 -6

Celkem 218 17 18 219 1

Chrudim PO 64 10 7 61 -3

FO 67 2 10 75 8

Celkem 131 12 17 136 5

Orlicko PO 40 2 6 44 4

FO 23 1 0 22 -1

Celkem 63 3 6 66 3

Svitavy PO 43 0 0 43 0

FO 24 1 4 27 3

Celkem 67 1 4 70 3

PO 251 18 26 259 8

FO 228 15 19 232 4

KHK Pk  Celkem 479 33 45 491 12

stav k                

31. 12. 2015

stav k             

31.12.2016
+ / - 

 
 
 
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. H o s p o d á ř s k ý  v ý s l e d e k  k  3 1 .  1 2 .  2 0 1 6  
 

Ke dni 31. 12. 2016 byl vykázán zisk ve výši 11 056 Kč.  
Dle zpracovaného daňového přiznání je celková daňová povinnost ve výši 2 660 Kč.  
  

Výnosy 
Položka „Tržby za karnety a certifikáty“ 
U této klíčové výnosové položky došlo k meziročnímu nárůstu o cca 200.000 Kč. 
Položka „Příspěvky členů“ 
Nenaplnění této položky o 55.125 Kč nepříznivě ovlivnilo provedené storno faktur za 
nezaplacené členské příspěvky ve výši 59.000 Kč, které bylo provedeno v návaznosti na 
sdělení o ukončení členství. 
 

Náklady 
Položka „Mzdové náklady vč. SP a ZP“ 
Meziroční vývoj této položky je ovlivněn skutečností, že v roce 2016 nebyl žádný 
zaměstnanec zapojený do projektů. 
Položka „Odvody z certifikátů a karnetů“ 
Nárůst souvisí s nárůstem tržeb za karnety a certifikáty. 
 
Plnění rozpočtu a výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 – KHK Pk celkem 

 
KHK Pk - celkem rozpočet plnění vývoj skuteč.

rok 2016 K 31.12.16 k 31.12.15 rozp. 2016 2016 / 2015

Tržby za karnety a certtifikáty 1 900 000 2 128 692 1 936 013 112,04% 109,95%

Tržby školení, semináře 120 000 126 633 61 752 105,53% 205,07%

Projekty,studie,analýzy 0 12 300 0 -- --

Mýtné 558 000 558 000 558 000 100,00% 100,00%

Tržby za os. sl.(akce,reklama,CP,..) 550 000 670 661 502 243 121,94% 133,53%

Tržby za zboží 50 000 38 842 46 042 77,68% 84,36%

Jiné ostatní výnosy 127 450 157 458 190 635 123,54% 82,60%

Příspěvky členů 1 386 500 1 331 375 1 261 500 96,02% 105,54%

Provozní dotace (KÚ) 400 000 410 000 400 000 102,50% 102,50%

VÝNOSY CELKEM 5 091 950 5 433 961 4 956 185 106,72% 109,64%

Režie celkem 236 000 271 675 254 742 115,12% 106,65%

 z toho   režijní materiál (akce,sem.,..) 65 000 103 490 80 674 159,22% 128,28%

              nákup DHIM 4 000 16 620 3 563 415,50% 466,46%

              nákup tiskopisů, tisk Zpr., známky 70 000 70 036 71 717 100,05% 97,66%

              spotřeba PHM 33 000 13 457 29 308 40,78% 45,92%

              spotřeba energie 50 000 52 385 52 211 104,77% 100,33%

             nákup zboží 14 000 15 687 17 269 112,05% 90,84%

Opravy a udržování 10 000 21 978 8 540 219,78% 257,35%

Cestovné 60 000 47 183 24 795 78,64% 190,29%

Reprezentace 50 000 76 044 48 645 152,09% 156,32%

Ostatní služby celkem 1 808 000 2 120 923 1 878 550 117,31% 112,90%

 z toho - nájemné 95 000 135 935 99 969 143,09% 135,98%

            - poštovné, kolky 35 000 35 037 35 573 100,11% 98,49%

            - telefon,internet 30 000 27 140 29 182 90,47% 93,00%

            -odvody z certifikátů a karnetů 856 000 1 035 971 946 612 121,02% 109,44%

            - školení, semináře 5 000 13 711 14 632 274,22% 93,71%

            - DNIM 2 000 0 0 0,00% --

            - ost.(uce,sem.,akce,inzerce) 785 000 873 129 752 582 111,23% 116,02%

Mzdové náklady vč. SP a ZP 2 500 000 2 476 740 2 450 177 99,07% 101,08%

Zák. soc. náklady 59 000 61 868 67 444 104,86% 91,73%

Dane a poplatky 20 000 25 753 20 123 128,77% 127,98%

Ostatní náklady (poj.,dary,CP,nedaň.) 180 000 158 791 168 129 88,22% 94,45%

Příspěvky (destinační spol./MAS) 30 300 30 400 30 400 100,33% 100,00%

Příspěvky HK ČR 138 650 131 550 126 550 94,88% --

Odpisy 0 0 26 105 -- 0,00%

NÁKLADY CELKEM 5 091 950 5 422 905 5 104 200 106,50% 106,24%

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 11 056 -148 015 -- -7,47%

skutečnost
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3. Strategie rozvoje a rozpočet Krajské hospodářské komory Pk 
na rok 2017 
 
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  j e j í c h  a k t i v i t  v  r o c e  2 0 1 7  a  v  d a l š í m  o b d o b í  
 
Návrh strategie vychází převážně z dosavadní činnosti Krajské hospodářské komory 
Pardubického kraje (dále jen KHK Pk) a je doplněný o aktivity, které jsou důležité pro její 
další úspěšné fungování. V roce 2017 i v dalších letech 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. 
Kromě těchto aktivit je třeba soustředit se i na zajištění finančních prostředků na pokrytí 
nákladů spojených s chodem KHK Pk. 
 
Práce s členskou základnou 
Základním parametrem existence komory je její členská základna. Služby poskytované 
prostřednictvím KHK Pk jejím stávajícím členům je třeba zaměřit zejména 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 
zaměřený hlavně na aktuální změny v legislativě týkající se jejich podnikání (daňové, účetní 
a právní poradenství). 
K získávání nových členů využijeme osobní návštěvy u vytipovaných podnikatelských 
subjektů – potenciálních členů. Při jejich výběru oceníme pomoc členů jednotlivých 
Oblastních rad. Členskou základnu je 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. Neformální setkání budeme směřovat hlavně 
na podnikatele daného regionu (oblasti), případně na podnikatelské subjekty, které spojuje 
stejný nebo podobný předmět podnikání. V rámci těchto setkání budeme i nadále nabízet 
možnost prezentace členských firem. Prezentace členů KHK je samozřejmě možná i na 
webových stránkách KHK Pk či ve Zpravodaji. 
 
Pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí 
V roce 2017 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 pravidelné dotazníkové 
průzkumy. 
 
 
 

Hospodářský výsledek účetních středisek KHK Pk k 31. 12. 2016 
 : 156.118 Kč 
OK Chrudim : - 102.259 Kč    
OK Orlicko             : - 150.712 Kč  
OK Pardubice                :   231.576 Kč   
OK Svitavy                : - 174.619 Kč   
Centrální činnosti :   460.153 Kč   
InMP                     : - 241.389 Kč   
VPPK :   - 11.694 Kč   
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Vzdělávací a osvětová činnost 
Mezi poskytované služby i v budoucnu zahrneme pořádání školení, seminářů a workshopů, 
pro členy za zvýhodněné ceny. Zvolená témata musí být aktuální a přínosná, program těchto 
akcí a jejich termíny je samozřejmě nutné koordinovat mezi jednotlivými oblastmi. Budeme 
pokračovat v pořádání série 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 zaměstnavatelů 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. 
 
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. U služeb 
poskytovaných v rámci Czech Pointu navrhujeme zrevidovat slevy, které poskytujeme 
členům v našich oblastních kancelářích (kromě Pardubic), případně zvážit celkové 
poskytování těchto služeb tak, aby tato činnost nebyla pro KHK Pk ztrátová. 
 
Spolupráce se samosprávou (Pardubický kraj, města) 
KHK Pk bude pokračovat ve spolupráci se samosprávou měst i Pardubického kraje. S 
krajskými a městskými zastupiteli musíme 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, Czech Invest, Czech Trade, Úřad práce, 
Univerzita Pardubice. 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 
Dlouhodobým cílem je navázání přímé spolupráce se zahraničními regionálními 
hospodářskými nebo obchodními komorami, zejména v družebních městech a regionech. 
Tyto kontakty budou přínosem jak pro členské firmy (možnost navázání obchodních 
kontaktů), tak pro samotnou KHK Pk.  
 
Prezentace KHK Pk 
Pro fungování každé instituce je nezbytná její mediální prezentace. Proto předpokládáme, že 
změníme vzhled a zatraktivníme obsah webových stránek KHK Pk podle webu HK ČR. 
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. Pokud jde o regionální Zpravodaj, po revizi jeho 
formátu bude tištěná podoba vydávána pouze dvakrát ročně. 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). 
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Zaměření činnosti KHK bude v roce 2017 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. 2017: 

Kancelář Pardubice                               – 3 zaměstnanci na plný úvazek 
Oblastní kancelář Pardubice – 1 zaměstnankyně na snížený úvazek (projekt TPZ) 
Oblastní kancelář Česká Třebová – 1 zaměstnankyně na plný úvazek 
Oblastní kancelář Chrudim – 1 zaměstnankyně na plný úvazek 
Oblastní kancelář Svitavy – 1 zaměstnankyně na plný úvazek 

Funkční obsazení k 1. 1. 2017 je totožné s obsazením platným od 1. 5. 2014, kdy v každé 
Oblastní kanceláři kromě Pardubic je 1 zaměstnankyně na plný úvazek (bez přihlédnutí 
k počtu členů, příp. k ekonomickým výsledkům příslušné Oblasti).      
Vývoj funkčního obsazení Úřadu KHK Pk bude v průběhu roku 2017 závislý zejména na 
zapojení do projektů realizovaných HK ČR resp. 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 7  
 

 

Zapojení do projektů prostřednictvím HK ČR nebo dalších subjektů 
K 1. 1. 2017 není KHK Pk prostřednictvím HK ČR ani jiných subjektů zapojena do realizace 
projektů. 
 

Další projektové aktivity 
V roce 2017 předpokládáme zapojení zaměstnanců KHK Pk do projektů Teritoriálního paktu 
zaměstnanosti Pk, z. ú. (v rámci projektů Vzdělání klíčem k novému zaměstnání a 
KOMPAS). V průběhu roku 2017 pak budou sledovány výzvy jednotlivých Operačních 
programů s cílem podat minimálně 1 žádost o finanční podporu nového projektu se 
zahájením realizace dle příslušné výzvy v roce 2017 resp. v dalším období. 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 7  
 

Rozpočet KHK Pk pro rok 2017 je navrhován s kladným hospodářským výsledkem 118 900 
Kč.  
Do celkového rozpočtu KHK Pk jsou promítnuty rozpočty jednotlivých Oblastí, které byly 
opakovaně sestaveny a projednány dle pokynů představenstva.  
Navrhovaný HV je oproti roku 2016 pozitivně ovlivněn snížením nákladové položky „Mzdové 
náklady vč. SP a ZP“. Výše této položky pro rok 2017 je oproti předchozímu roku snížena díky 
plánovanému zapojení zaměstnanců Úřadu KHK Pk do projektů.  
 
V předloženém návrhu rozpočtu pro rok 2017 je výše dalších 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 2017 
 
(bez projektu OK CR, SY,OR)

(bez OVKA OR, SY 2. pol.) rozpočet rozp.Oblasti rozp.004 rozp.InMP rozpočet 2017

2016 2017 2017 2017 KHK celkem

Tržby za karnety a certtifikáty 1 900 000 0 2 000 000 0 2 000 000

Tržby školení, semináře 120 000 110 000 20 000 0 130 000

Projekty,studie,analýzy 0 0 0 0 0

Mýtné 558 000 0 558 000 0 558 000

Tržby za ostatní služby (akce,CP) 550 000 365 000 150 000 0 515 000

Tržby za zboží 50 000 0 35 000 0 35 000

Jiné ostatní výnosy (popl.,Úřad práce,..) 127 450 0 120 000 0 120 000

Příspěvky členů 1 386 500 1 407 000 0 0 1 407 000

Provozní dotace (Pk) 400 000 10 000 0 400 000 410 000

VÝNOSY CELKEM 5 091 950 1 892 000 2 883 000 400 000 5 175 000

Režie celkem 236 000 150 000 110 000 0 260 000

 z toho   režijní materiál (akce,sem) 65 000 55 000 45 000 0 100 000

              nákup DHIM 4 000 4 000 12 000 0 16 000

              nákup tiskovin, tisk Zpravodaje 70 000 65 000 5 000 0 70 000

              spotřeba PHM 33 000 0 13 000 0 13 000

              spotřeba energie 50 000 25 000 28 000 0 53 000

             nákup zboží 14 000 1 000 15 000 0 16 000

Opravy a udržování 10 000 500 15 000 0 15 500

Cestovné 60 000 36 000 6 000 0 42 000

Reprezentace 50 000 38 000 32 000 0 70 000

Ostatní služby celkem 1 808 000 662 500 1 368 500 0 2 031 000

 z toho - nájemné 95 000 91 000 62 000 0 153 000

            - poštovné, kolky 35 000 9 000 30 000 0 39 000

            - telefon,internet 30 000 11 500 16 500 0 28 000

            -odvody z certifikátů a karnetů 856 000 0 1 000 000 0 1 000 000

            - školení, semináře 5 000 2 000 0 0 2 000

            - DNIM 2 000 0 0 0 0

            - ostatní (účetnic.,akce,semin.) 785 000 549 000 260 000 0 809 000

Mzdové náklady vč. SP a ZP 2 500 000 721 600 933 800 641 200 2 296 600

Zák. soc. náklady 59 000 36 700 27 000 0 63 700

Dane a poplatky 20 000 7 300 15 000 0 22 300

Ostatní náklady (pojistné,dary,OVKA) 180 000 36 000 46 000 0 82 000

Příspěvky (Dest.společnost, MAS) 30 300 300 30 000 0 30 300

Příspěvky HK ČR 138 650 142 700 0 0 142 700

Odpisy 0 0 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 5 091 950 1 831 600 2 583 300 641 200 5 056 100

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 60 400 299 700 -241 200 118 900  


