Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
(návrh)

www.khkpce.cz

(Tento návrh Výroční zprávy za rok 2020 bude předložen k projednání Okresním shromážděním členů,
představenstvu a ke schválení Shromáždění delegátů, které se bude konat dne 17. května 2021
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 – Jiří Doležal, do 23. 6. 2020
– Jozef Koprivňanský, od 23. 6. 2020
Místopředseda představenstva – Jan Kafka
Místopředseda představenstva – Otakar Klepárník
Místopředseda představenstva – Martin Pavliš, do 23. 6. 2020
– Naděžda Jandová, od 23. 6. 2020
Místopředseda představenstva – Alice Formánková, od 23. 6. 2020
Člen představenstva – Jaroslav Cihlo, do 23. 6. 2020
Člen představenstva – Jiří Doležal, od 23. 6. 2020
Člen představenstva – Martin Havelka
Člen představenstva – Dagmar Havrdová
Člen představenstva – Jan Kolčava
Člen představenstva – Jiří Mikala
Člen představenstva – Lenka Rybyšarová
Člen představenstva – Michal Šedivka, od 23. 6. 2020
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 2020
2.1.

Úvod

Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje (KHK Pk) je zpracována za
období kalendářního roku 2020 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 2020

Činnost výkonných orgánů KHK Pk
Činnost výkonných orgánů KHK Pk, kterými jsou představenstvo a Úřad komory, byla v roce 2020
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. června 2020, a
předcházejících Okresních shromáždění členů oblastí Chrudim, Orlicko, Svitavy a Pardubice.
Představenstvo řídilo činnost KHK Pk v rozsahu svých kompetencí stanovených Statutem KHK
Pk. Jednotlivé okresy se pod vedením příslušných místopředsedů představenstva zaměřily
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hlavně na problémy podnikatelů dané oblasti a přinášely náměty na jednání představenstva. Úřad
komory zabezpečoval činnost KHK Pk po stránce organizační, administrativní a hospodářské.
Aktivity komory byly v roce 2020 významně ovlivněny pandemií covid-19 a s ní souvisejícími
regulačními opatřeními.
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 2020 je popsána i v dalších bodech této Výroční zprávy (VZ).
Úřad KHK Pk byl k 31. 12. 2020 obsazen dle platného „Organizačního řádu“ zaměstnanci v níže
uvedené funkční struktuře
Kancelář Pardubice:
ředitelka, 2 odborní pracovníci
Oblastní kancelář Česká Třebová:
1 vedoucí kanceláře (na částečný úvazek,
spojeno s OK Svitavy)
Oblastní kancelář Pardubice:
1 vedoucí kanceláře
Oblastní kancelář Svitavy:
1 vedoucí kanceláře (na částečný úvazek,
spojeno s OK Orlicko, v průběhu roku výměna)
Oblastní kancelář Chrudim
1 vedoucí kanceláře (v průběhu roku výměna)
Aktivity Úřadu KHK Pk k získávání nových členů a dalších finančních prostředků
V průběhu roku 2020 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
- Prezentace členů v rámci CR-marketu – 1. on-line magazínu pro podnikatele a o podnikatelích
okresu Chrudim
- 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 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
- Prezentace v rámci spolupráce s regionální televizí V1, především jako mediální podpora
činností KHK Pk.
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Spolupráce s jinými právními subjekty
Pardubický kraj
Stejně jako v minulých letech i v roce 2020 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 21. Tříkrálového koncertu (8. 1. 2020)
- Společné jednání prezidenta HK ČR V. Dlouhého a zástupců KHK Pk s hejtmanem Pk na téma
rekodifikace veřejného stavebního práva (16. 1. 2020)
- Společné pracovní jednání členů představenstva KHK Pk s hejtmanem a Radou Pardubického
kraje (27. 1. 2020)
- Setkání hejtmana a radních Pk s významnými zaměstnavateli v regionu (18. 6. 2020)
- Společné jednání významných zaměstnavatelů Pk s vedením Krajské hygienické stanice a
hejtmanem Pardubického kraje (15. 7. 2020)
- Jednání s Josefem Kozlem, novým radním Pk pro školství na téma další spolupráce KHK a
PK (9. 12. 2020)
- Realizace dohody mezi Pardubickým krajem, Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP) a KHK
Pk o vzájemné spolupráci, včetně účasti zástupců KHK Pk na Burzách filantropie
- 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
Okres Chrudim
Město Chrudim – V roce 2020 uspořádala KHK Pk ve spolupráci s vedením města setkání
podnikatelů města Chrudim (29. 1. 2020).
Spolupráce probíhá i s vedením dalších měst Oblasti – Chrast, Skuteč, Heřmanův Městec.
Okres Orlicko
Město Česká Třebová – Účast zástupců okresu Orlicko a úřadu KHK Pk na tradičním
„Přátelském setkání představitelů města se zástupci Hospodářské komory, Regionu Orlicko –
Třebovsko, bankovního sektoru, místních firem a podnikatelů“ (15. 1. 2020).
Okres Pardubice
Město Pardubice – Spolupráce na základě Memoranda o spolupráci Oblastní rady (OR)
Pardubice KHK Pk se samosprávou města Pardubice. V roce 2020 se uskutečnilo 1 jednání
s primátorem a jeho náměstky na téma omezování a rušení investičních akcí měst a obcí
v Pardubickém kraji v souvislosti s dopady pandemie koronaviru (4. 5. 2020).
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.
Spolupráce probíhá i s vedením dalších měst Oblasti – Sezemice, Lázně Bohdaneč.
Okres Svitavy
Město Svitavy – jednání se starostou města o prohloubení a konkretizaci spolupráce. Zapojení
do Pracovní skupiny pro podnikání při Městském úřadu Svitavy. Podpora škol při testování
učitelů.
Město Litomyšl – jednání se starostou města o prohloubení a konkretizaci spolupráce, propojení
webů.
Město Polička – jednání se vedením města o prohloubení a konkretizaci spolupráce jakož i
situaci v zadávání veřejných zakázek. Podpora škol při testování učitelů, podpora města a M
Klubu při zřízení testovacího centra pro veřejnost.
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Spolupráce je navázána i se samosprávou měst Moravská Třebová, Polička, Litomyšl a Jevíčko.
Místní akční skupiny (MAS)
Okres Chrudim
MAS Chrudimsko – členové KHK Pk z okresu Chrudim jsou zastoupeni v řídícím výboru a
v představenstvu. MAS Chrudimsko úzce spolupracuje s dalšími MAS v regionu – MAS
Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, MAS Železnohorský region a MAS Hlinecko.
Okres Pardubice
Aktivní účast členů okresu Pardubice na činnosti MAS Holicko.
Okres Orlicko
V roce 2020 probíhala úzká spolupráce s MAS Orlicko.
Okres Svitavy
Aktivní zapojení v MAS Poličsko i v jeho orgánech. Aktivní spolupráce na projektech s cílem
posílení angažmá lokálních podnikatelů v zakázkách pro členy a projekty MAS v roce 2020.
Jednání s představiteli všech MAS v regionu – MAS Litomyšlsko, MAS Moravskotřebovsko,
MAS Jevíčsko, MAS Svitavsko. Ve většině z těchto MAS jsou zastoupeni členové KHK Pk
z okresu 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 2020 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 2020)
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.
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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 2020 se konalo celkem 8 seminářů/webinářů, workshopů a pracovních setkání.
Pořádané semináře, resp. webináře, 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 či jinými hospodářskými komorami.
V případě placených seminářů byly pro členy KHK Pk poskytovány slevy na vstupném.
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. V rámci tohoto projektu KHK Pk spolu
s dalšími partnery (HK ČR, MZV, ČSOB, EGAP, Českou exportní bankou a Rozhodčím
soudem) uspořádala další ročník Krajské exportní konference (21. 10. 2020), který se vzhledem
k aktuální pandemické situaci tentokrát konal on-line. S ohledem na vládní opatření a dopad
pandemie covid-19 nebylo možné v roce 2020 uskutečnit žádný z plánovaných teritoriálně
zaměřených exportních seminářů. KHK Pk nicméně nabídla našim exportérům několik desítek
webinářů, které pořádalo MZV, HK ČR nebo CzechTrade.
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 i v roce 2020 vydávání Tiskových zpráv (TZ)
a komunikace se zástupci médií. Sdělovacím prostředkům byly zaslány TZ zejména o konání
těchto akcí a aktivit:
- Tříkrálového koncertu 2020,
- Hradubické velikonoční výzvy,
- Fashion Day Pardubice 2020,
- Pořádání Přehlídky středních škol a zaměstnavatelů Pardubického kraje on-line.
Byla vydána 2 tištěná čísla Zpravodaje a provozovány a průběžně aktualizovány internetové
stránky www.khkpce.cz. Ve spolupráci s HK ČR a členskou firmou Feedyou s.r.o. jsme iniciovali
vývoj nové větve chatbota „Staň se členem“. Kompletní verze chatbota pak byla na web
KHK nasazena v lednu 2021. Pokračovalo vydávání a rozesílání pravidelného elektronického
informačního servisu všem členům KHK Pk, členům v okrese Chrudim byl pak pravidelně
zasílán CR-market, 1. on-line magazínu pro podnikatele a o podnikatelích okresu Chrudim.
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KHK Pk byla prezentována v médiích:
- V době první vlny pandemie koronaviru na jaře 2020 měli zástupci KHK Pk a KHK
Královéhradeckého kraje pravidelné vstupy (ve středu a v pátek) ve Východočeských
zprávách na regionální televizi V1 a informovali tak nejen o aktivitách obou krajských
komor, ale i o krocích prezidenta HK ČR na podporu podnikatelů v nouzovém stavu
- Dne 15. 4. 2020 byla v Pardubickém deníku zveřejněna zpráva „Hradubická výzva: Nerušte
investiční akce“
- Dne 24. 4. 2020 deník Mladá Fronta Dnes otiskl článek „Investujte, žádá komora“
- V souvislosti s dopady první vlny pandemie vyšel 12. 6. 2020 v MF Dnes článek „Firmy se
drží, propouštějí jen minimálně. Zatím“
- Dne 3. 8. 2020 byla v týdeníku Pernštejn zveřejněna zpráva „Primátor se shodl s novým
předsedou Krajské hospodářské komory“
- Dne 16. 9. 2020 byla v elektronické verzi Pardubického deníku zveřejněna zpráva „Kulaté
stoly už mají svou tradici“
- V Deníku (ve všech čtyřech krajských mutací) byla 18. 11. 2020 zveřejněna pozvánka na
přehlídku středních škol a zaměstnavatelů „Přehlídka škol bude on-line“, Svitavský deník pak
25. 11. 2020 otiskl na titulní straně článek „Přehlídka škol byla letos jen virtuálně“
- Týdeník Pernštejn otiskl 30. 11. 2020 článek „Burza škol se uskutečnila virtuálně a
s úspěchem“.
Informace o aktivitách KHK Pk a jejích členů byly pravidelně zasílány ke zveřejnění v časopisu
KOMORA.CZ a zveřejněny byly:
- V únorovém čísle byla zveřejněna zpráva o konání Tříkrálového koncertu (včetně fotografie)
- V zářiovém čísle byla zveřejněna pozvánka na módní přehlídku Fashion Day Pardubice
(včetně fotografie)
- Dvojčíslo prosinec 2020/leden 2021 informovalo o Přehlídce škol a zaměstnavatelů on-line.
KHK Pk byla v průběhu roku 2020 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 2020 (8. 1. 2020 / aula Univerzity Pardubice)
- Slavnostní setkání u příležitosti vyhodnocení projektů Pardubického kraje TENCHNOhrátky
a ZDRAVOhrátky za rok 2019 (22. 1. 2020 / Pardubice)
- Přehlídka strojírenských firem v Ústí nad Orlicí (23. 1. 2020)
- Krajské kolo soutěže T- PROFI – talenty pro firmy v Ústí nad Orlicí (23. 1. 2020)
- Účast na 25. Pardubické stavební výstavě ve výstavním a společenském centru IDEON
Pardubice, včetně jejího slavnostního zahájení za účasti viceprezidentky HK ČR I.
Bartoňové-Palkové (5. – 7. 3. 2020 / Pardubice)
- Účast na slavnostním vyhlášení a předání cen Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství
Pardubického kraje za roky 2018-2019 (12. 6. 2020 / Dříteč)
- Účast na neformálním setkání předsedů a ředitelů OHK a KHK s cílem výměny zkušeností a
názorů na regionální činnost komory i na situaci před volebním sněmem HK ČR (16. 6. 2020
/ Malá Skála)
- Setkání významných zaměstnavatelů Pardubicka (17. 6. 2020 / Pardubice)
- Jednání s obchodním radou Ruské federace panem Sergejem Bezrukovem o možnostech
spolupráce a podpory export (8. 7. 2020 / Pardubice)
- Aktivní účast na kulatém stolu na téma „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením –
náhradní plnění a příklady dobré praxe“ (9. 7. 2020 / Pardubice)
- Pardubická Juniorka 2020 – KHK Pk byla jako partner uvedena na prezentačních materiálech
(14. 8. 2020 / Pardubice)
- Ustavující valná hromada spolku Centrální polytechnické dílny, z. s., jehož je KHK Pk
zakládajícím členem (14. 8. 2020 / Pardubice)
- Vyhlášení výsledků soutěže „Řemeslo doma“ probíhající v rámci projektu TECHNOhrátky Pk
(3. 9. 2020 / Pardubice)
- Pořádání diskuzních kulatých stolů před krajskými volbami 2020 (8. a 10. 9. 2020 /
Pardubice)
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- Dopravní konference Pardubice 2020 – KHK Pk byla společně s ČKAIT a Svazem
podnikatelů ve stavebnictví v ČR odborným garantem této akce (10. 9. 2020 / Atrium Palác
Pardubice)
- Silničního veletrhu 2020 (11. 9. 2020 / Areál Správy a údržby silnic Pardubického kraje)
- Pořádání módní přehlídky „Fashion Day Pardubice“ v Machoňově pasáži v Pardubicích
(11. 9. 2020)
- Hodnocení firem a živnostníků a vyhlášení vítězů regionálního kola soutěže Hospodářských
novin Vodafone firma roku a Moneta živnostník roku 2020 (16. 9. 2020 / Atrium Palace
Pardubice)
- Partnerství při pořádání a účast na Střeleckém dnu 2020 (17. 9. 2020 / Pardubice)
- Pořádání konference „Předběhněte konkurenci díky investicím do inovací s dotační
podporou“ (22. 9. 2020 / Pardubice)
- Krajská exportní konference on-line pro Pardubický kraj (21. 10. 2020)
- Pořádání Přehlídky středních škol a zaměstnavatelů 2020 on-line (20. 11. 2020)
- Pořádání webináře „Krizové řízení v praxi – doporučení a zkušeností krizových manažerů
z praxe“ (2. 12. 2020)
V době nouzového stavu jsme podnikli tyto aktivity:
-

-

-

-

-

-

-

Požádali jsme všechny naše členy (19. 3. 2020), aby nám zaslali své požadavky na
ochranný materiál a dezinfekci. Reagovala téměř stovka z nich a měla požadavky na
celkem 12 typů pomůcek včetně dezinfekce. V březnu a dubnu jsme zasílali 2 až 3krát týdně
kontakty na firmy, které tento ochranný materiál poskytují. Cíleně tyto informace dostávalo
výše uvedených cca 100 členů, nicméně informační servis týkající se nabídky ochranných
pomůcek zasíláme plošně všem našim členům.
Zaslali jsme dopis starostkám a starostům všech obcí a měst v Pardubickém kraji (25.
3. 2020) se žádostí o snížení/prominutí nájemného všem podnikatelům, kterým obce/města
pronajímají svoje prostory. Reakce, zejména z malých obcí, byla pozitivní, poskytli jsme i
radu, jak v případě prominutí nájmu postupovat.
Úzce jsme zejména v začátku nouzového stavu spolupracovali i s Pardubickým krajem a
krajským úřadem, zejména při vzájemném poskytování informací (propojili jsme např.
pardubickou nemocnici s naší ambasádou v Pekingu, se kterou nemocnice řešila možnost
přepravy ochranných pomůcek z Číny do ČR).
Mnohé členské firmy se aktivně zapojily do výroby roušek a ochranných pomůcek,
často právě ve spolupráci s krajem (MEDESA s.r.o., ARCA CZECH s.r.o., EVONA a.s.,….).
Zaslali jsme požadavek starostům/primátorovi okresních měst (8. 4. 2020), aby
živnostníkům a firmám, kteří jsou jejich dodavateli materiálu či služeb, propláceli faktury
bez odkladu, a to i před termínem splatnosti a tím podpořili podnikatele v našem regionu,
kteří tak nebudou nuceni žádat o jinou státní podporu.
Zapojili jsme se do vzniku a oprav legislativy pro podporu podnikatelů, náhradu jejich škod a
v r. 2021 i pro testování ve firmách, jak přes HK ČR, tak i přes Svaz průmyslu a dpúravy.
Poskytovali jsme informace o smyslu a užitku tohoto testování.
Všem členům, významným zaměstnavatelům a starostkám/starostům všech měst a obcí
v PK jsme 9. 4. 2020 zaslali Hradubickou velikonoční výzvu, která se týká
odkladu/omezování/rušení investic. 4. 5. 2020 jsme se k tomuto tématu sešli s primátorem
města Pardubic a jeho náměstky a o výsledku jednání jsme informovali prezidenta HK ČR V.
Dlouhého.
Rozdávali jsme členským firmám zdarma jednorázové roušky, které jsme obdrželi jako
humanitární dar z čínské provincie Jilin – viz
https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/106908/kortys-cinsky-jilin-poslal-pardubickemukraji-25-000-rousek?preview=archiv.

Společenské, kulturní a sportovní akce
Setkání podnikatelů Pardubického kraje
V roce 2020 se vzhledem k nařízeným omezením v souvislosti s pandemií koronaviru tradiční
setkání podnikatelů nekonalo.
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Kulturní akce
21. ročník Tříkrálového koncertu pod patronací hejtmana Pardubického kraje (8. 1. 2020 / Aula
Univerzity Pardubice).
Sportovní akce
Tenisový turnaj spojený s neformálním setkáním podnikatelů na Seči stejně jako tradiční
bowlingový turnaj v Ústí nad Orlicí se díky pandemii v roce 2020 nekonaly.
Oblast ekonomických služeb
Poradenství
V rámci 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 informační servis. 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 2 0 ( p ř e h l e d )
Zapojení do projektů a služeb v průběhu roku 2020 - 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 (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
2020 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
v lednu 2019 se žádostí o podporu v rámci výzvy 110. V roce 2020 proběhla veřejná soutěž na
dodavatele, se kterými byly podepsány smlouvy. Vzhledem k epidemické situaci je v současné
době možné vzdělávat pouze on-line.
b) Projekt Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pk „KOMPAS“ – od března 2017 do 31. 12.
2020 byla ředitelka úřadu na 0,3 úvazku zapojena do tohoto projektu na pozici senior expert.
Projekt byl řídícím orgánem prodloužen na další dva roky, tj. do konce roku 2022.
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c) Projekt Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pk „Motivace mladých k pracovnímu
uplatnění ve vystudovaném oboru“ – od února 2019 do 31. 8. 2020 byly vedoucí OK Chrudim
na 0,2 úvazku zapojena do tohoto projektu na pozici Odborný pracovník.
d) Projekt KVASAR „Zvyšování kvality a efektivity dalšího vzdělávání ve spolupráci se
zaměstnavateli“ – KHK Pk zajišťuje od září 2020 koordinaci projektu v Pardubickém kraji.

2.4.

Stav členské základny k 31. 12. 2020

PO

135

vystoupení,
vyloučení,
zánik
7

FO

138

5

8

141

3

Celkem

273

12

35

296

23

PO

55

8

3

50

-5

FO

51

8

5

48

-3

Celkem

106

16

8

98

-8

PO

44

4

2

42

-2

FO

27

1

3

29

2

Celkem

71

5

5

71

0

PO

44

2

0

42

-2

FO

31

4

0

27

-4

Celkem

75

6

0

69

-6

PO

278

21

32

289

11

FO

247

18

16

245

-2

Celkem

525

39

48

534

9

stav k
31.12.2019
Pardubice

Chrudim

Orlicko

Svitavy

KHK Pk

noví
+/-

členové
27

155

20

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. 2020

Ke dni 31. 12. 2020 byl vykázán zisk ve výši 144 651 Kč (před zdaněním 172 771 Kč).
Dle zpracovaného daňového přiznání je celková daňová povinnost (daň z příjmu právnických
osob) ve výši 28 120 Kč.
Výnosy
Položka „Projekty, studie, analýzy“
Pokles příjmů oproti roku 2019 je způsoben skutečností, že ve 2. čtvrtletí roku 2020 nebyly
přijímány nové žádosti o zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec z důvodu pandemie
covid-19.
Položka „Mýtné“
Snížený výnos je důsledkem přechodu na nový mýtný systém na přelomu let 2019/2020 – od září
2019 do ledna 2020 byly v provozu oba systémy.
Náklady
Položka „Opravy a udržování“
Tuto položku ovlivnila oprava a údržba automobilu Škoda Fabia před technickou kontrolou.
Položka „Ostatní služby – účetnictví, semináře, akce, inzerce“
Meziroční vývoj této položky je ovlivněn skutečností, že v roce 2020 byly vyšší náklady na
Tříkrálový koncert (bylo kompenzováno vyšší dotací PK)
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Plnění rozpočtu a výsledek hospodaření k 31.12.2020 - KHK Pk celkem
KHK Pk - celkem

rozpočet
rok 2020

Tržby za karnety a certtifikáty

skutečnost
K 31.12.2020

K 31.12.2019

2 400 000

2 441 364

2 673 027

Tržby školení, semináře

109 000

108 200

Projekty,studie,analýzy

350 000

437 290

Mýtné

706 500

Tržby za os. sl.(akce,reklama,CP,..)

565 000

plnění

vývoj skuteč.

rozp. 2020

2020 / 2019

101,72%

91,33%

123 233

99,27%

87,80%

553 850

124,94%

78,95%

738 930

902 923

104,59%

81,84%

601 017

647 430

106,37%

50 000

0

0

0,00%

92,83%
--

102 000

275 390

143 046

269,99%

192,52%

1 496 000

1 476 000

1 429 000

98,66%

103,29%

700 000

700 000

700 441

100,00%

99,94%

6 478 500

6 778 190

7 172 950

104,63%

94,50%

252 000

232 088

226 462

92,10%

102,48%

59 000

90 390

56 135

153,20%

161,02%

nákup DHIM

20 000

11 196

30

55,98%

37320,00%

nákup tiskopisů, tisk Zpr., známky

27 000

12 448

23 890

46,10%

52,11%

spotřeba PHM

38 000

27 579

35 218

72,58%

78,31%

spotřeba energie

68 000

65 326

60 639

96,07%

107,73%

nákup zboží

Tržby za zboží
Jiné ostatní výnosy
Příspěvky členů
Provozní dotace (KÚ)
VÝNOSY CELKEM
Režie celkem
z toho režijní materiál (akce,sem.,..)

40 000

25 150

50 550

62,88%

49,75%

Opravy a udržování

13 000

19 253

5 423

148,10%

355,02%

Cestovné

58 000

13 598

132 366

23,45%

10,27%

Reprezentace

62 000

27 312

80 819

44,05%

33,79%

2 779 400

3 179 023

3 063 567

114,38%

103,77%

191 000

215 229

168 170

112,69%

127,98%

49 900

67 092

43 697

134,45%

153,54%

Ostatní služby celkem
z toho - nájemné
- poštovné, kolky
- telefon,internet

20 500

17 798

17 728

86,82%

100,40%

1 200 000

1 079 711

1 297 348

89,98%

83,22%

90 000

3 794

80 759

4,22%

2 000

2 545

0

127,23%

4,70%
--

1 226 000

1 792 856

1 455 865

146,24%

123,15%

2 838 000

2 633 038

3 001 111

92,78%

87,74%

Zák. soc. náklady

72 000

66 385

70 871

92,20%

93,67%

Dane a poplatky

20 600

17 076

11 968

82,89%

142,68%

Ostatní náklady (poj.,dary,CP,nedaň.)

90 000

162 635

86 321

180,71%

188,41%

Příspěvky (destinační spol./MAS)

30 400

40 600

30 500

133,55%

133,11%

149 600

138 250

128 200

92,41%

107,84%

-odvody z certifikátů a karnetů
- školení, semináře
- DNIM
- ost.(uce,sem.,akce,inzerce)
Mzdové náklady vč. SP a ZP

Příspěvky HK ČR
Odpisy
NÁKLADY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

90 000

76 160

114 240

84,62%

66,67%

6 455 000

6 605 419

6 951 848

102,33%

95,02%

23 500

172 771

221 102

735,20%
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3. Strategické cíle rozvoje a rozpočet Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje na rok 2021
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 2021
a v dalším období
Strategie pro rok 2021 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. Nicméně v roce 2021 bude činnost KHK výrazně ovlivněna omezeními a
opatřeními přijatými v důsledku pandemie covid-19. I přes to 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 zaměřujeme především na malé a střední
podnikatele, zvláštní pozornost chceme 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. Členskou základnu je nutné posílit hlavně v okresech mimo
Pardubice – Svitavy, Orlicko a Chrudim.
Členství v KHK musí být pro stávající i potenciální nové členy stále 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,
ve Zpravodaji nebo v okrese Chrudim v CR-marketu. Členové mohou i v dalším období využívat
službu LegalPoint – bezplatná právní konzultace základních právních dotazů.
Pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí
Pokud to epidemická situace dovolí, budeme v roce 2021 i v dalších letech 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 zejména na informace týkající se dopadů pandemie koronaviru a
možnostech kompenzací pro podnikatele.
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 a také v pořádání seminářů/webinářů ve spolupráci s Komorou
dotačních poradců. 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 intenzivně 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/webinářů zaměřených na konkrétní teritoria. Dlouhodobým cílem KHK Pk zůstává
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 2021 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. 2021:
Kancelář Pardubice
– 2 zaměstnanci na plný úvazek, ředitelka úřadu na
snížený úvazek (0,75 KHK – 0,25 TPZ PK)
Oblastní kancelář Pardubice
1 zaměstnankyně na plný úvazek
Oblastní kancelář Česká Třebová 1 zaměstnankyně na snížený úvazek (0,3)
Oblastní kancelář Chrudim
1 zaměstnankyně na snížený úvazek (0,6)
Oblastní kancelář Svitavy
1 zaměstnankyně na snížený úvazek (0,3)
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Další vývoj funkčního obsazení Úřadu KHK Pk bude v průběhu roku 2021 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 1
Vlastní projekty KHK Pk
Projekt „Další vzdělávání zaměstnanců členů KHK Pk“ (výzva 110) – v současné době je
možné pouze vzdělávání on-line, nicméně jakmile to situace dovolí, budeme pokračovat v
realizaci projektových aktivit (jazykové, odborné a technické vzdělávání zaměstnanců členských
firem).
Zapojení do projektů prostřednictvím HK ČR nebo dalších subjektů
K 1. 1. 2021 je KHK Pk zapojena do jednoho projektu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pk, z.
ú. (KOMPAS – viz výše), prostřednictvím HK ČR není zapojena do realizace žádného projektu.
V projektu KVASAR, jehož realizátorem je agentura MOORE Czech Republic, plní KHK roli
koordinátora pro Pardubický kraj.

3.3. R o z p o č e t n a r o k 2 0 2 1
Rozpočet KHK Pk pro rok 2021 je navrhován s kladným hospodářským výsledkem 28 300 Kč.
Do celkového rozpočtu KHK Pk jsou promítnuty rozpočty jednotlivých okresů.
V předloženém návrhu rozpočtu pro rok 2021 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 2021

Tržby za karnety a certifikáty

rozpočet

rozp.Oblasti

rozp.004

rozp.InMP

rozpočet

2020

2021

2021

2021

KHK celkem

2 400 000

0

Tržby školení, semináře

109 000

Projekty, studie, analýzy

350 000

Mýtné
Tržby za ostatní služby (akce,CP)
Tržby za zboží (sady Mýto)
Jiné ostatní výnosy
Příspěvky členů

2 200 000

0

2 200 000

56 000

10 000

0

66 000

0

420 000

0

420 000

706 500

0

660 000

0

660 000

565 000

80 000

300 000

0

380 000

50 000

0

10 000

0

10 000

102 000

0

150 000

0

150 000

1 496 000

1 565 000

0

0

1 565 000

160 000

400 000

560 000

Provozní dotace (Pk)

700 000

VÝNOSY CELKEM

6 478 500

1 701 000

3 910 000

400 000

6 011 000

252 000

114 000

131 000

0

245 000

59 000

50 000

40 000

0

90 000

nákup DHIM

20 000

11 000

10 000

0

21 000

nákup tiskovin, tisk Zpravodaje

27 000

12 000

6 000

0

18 000

spotřeba PHM

38 000

8 000

25 000

0

33 000

spotřeba energie

68 000

25 000

40 000

0

65 000

nákup zboží (sady Mýto)

40 000

0

10 000

0

10 000

Opravy a udržování

13 000

0

10 000

0

10 000

Cestovné

58 000

8 000

10 000

0

18 000

Reprezentace

62 000

12 000

25 000

0

37 000

2 779 400

541 500

2 181 000

0

2 722 500

191 000

107 000

96 000

0

203 000

- poštovné, kolky

49 900

2 000

70 000

0

72 000

- telefon,internet

20 500

16 500

20 000

0

36 500

1 200 000

0

1 100 000

0

1 100 000

90 000

16 000

10 000

0

26 000

2 000

0

5 000

0

5 000

1 226 000

400 000

880 000

0

1 280 000

2 838 000

500 000

1 300 000

780 000

2 580 000

Zák. soc. náklady

72 000

36 000

36 000

0

72 000

Daně a poplatky

20 600

1 200

20 000

0

21 200

Ostatní náklady (pojistné,dary,OVKA)

90 000

0

80 000

0

80 000

Příspěvky (Dest.společnost, MAS)

30 400

500

40 000

0

40 500

149 600

156 500

0

0

156 500

90 000

0

0

0

0

6 455 000

1 369 700

3 833 000

780 000

5 982 700

23 500

331 300

77 000 -380 000

28 300

Režie celkem
z toho režijní materiál (akce,sem)

Ostatní služby celkem
z toho - nájemné

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

Mzdové náklady vč. SP a ZP

Příspěvky HK ČR
Odpisy

NÁKLADY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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