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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 

 
Místopředseda představenstva – Ing. Vladimír Ostatek 
Místopředseda představenstva – Jan Sklenář (do 13.4.2015) 

 Člen představenstva – Ing. Aleš Brotan 
 Člen představenstva – Ing. Jaroslav Cihlo 
 Člen představenstva – Ing. Vlastimil Dytrt  
 Člen představenstva – Otakar Klepárník   
 Člen představenstva – Ing. Libor Joska 

 

Člen představenstva – Ing. Martin Pavliš 
Člen představenstva – Ing. Jiří Janků (do 13.4.2015) 
Člen představenstva – Ing. Tomáš Pelikán (do 1.6.2015) 
Člen představenstva – Jan Kafka (od 13.4.2015) 
Člen představenstva – Jiří Vysoudil (od 1.6.2015) 
Člen představenstva – Ing. Luděk Roleček (od 1.6.2015) 
 

 

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 2015 
 

2.1 Ú v o d  
 
Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje (KHK Pk) je 
zpracována za období kalendářního roku 2015 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 5  
 

Činnost výkonných orgánů KHK Pk  
Činnost výkonných orgánů KHK Pk, kterými jsou představenstvo, Oblastní rady a Úřad 
komory, byla v roce 2015 stejně 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 27. dubna 2015, a předcházejících Oblastních 
shromáždění členů oblastí Pardubice, Chrudim, Orlicko a Svitavy. 
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Představenstvo řídilo činnost KHK Pk v rozsahu svých kompetencí stanovených 
Statutem KHK Pk. Oblastní rady se zaměřily zejména na problémy podnikatelů daného 
regionu a přinášely náměty na jednání představenstva. Úřad komory zabezpečoval 
činnost KHK Pk po stránce organizační, administrativní a hospodářské. 

 

Činnost odborných sekcí KHK Pk 
Na činnosti KHK Pk se rovněž podílely níže uvedené odborné sekce složené ze 
zástupců členských subjektů: 
- odborná sekce pro rozvoj dopravy (dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost / 

vedoucí sekce Libor Vomočil), 
- odborná sekce pro vzdělávání (koncepce učňovského a středního školství, 

struktura absolventů učilišť a středních škol a zavádění nových vzdělávacích 
programů a učebních oborů dle požadavku trhu práce / vedoucí sekce Ing. Luděk 
Roleček), 

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

- 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), 
- odborná sekce pro obchod a cestovní ruch (podpora malých a středních 

podnikatelů v oblasti obchodu a cestovního ruchu / vedoucí sekce Ing. Lubomír 
Motyčka), 

- odborná energetická sekce (vedoucí sekce Ing. Bedřich Ježek). 
 
 

Činnost Úřadu KHK Pk 
Činnost Úřadu KHK Pk v roce 2015 je popsána i v dalších bodech této Výroční zprávy 
(VZ). 
Úřad KHK Pk byl k 31.12.2015 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 2015 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-Press (Deník 

východní Čechy), zejména při medializaci činností KHK Pk.   
Aktivity k získání dalších finančních prostředků: 
- Uspořádání workshopů projektu „Sociální dialog v oblasti obchodu a cestovního 

ruchu“ realizovaném Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR 
- Zapojení do projektů realizovaných jinými právními subjekty (viz níže). 
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  Spolupráce s jinými právními subjekty  
Pardubický kraj 
V roce 2015 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 16. Tříkrálového koncertu 

(7.1.2015, Pardubice). 
- Neformální setkání představenstva KHK Pk s hejtmanem a ostatními členy Rady Pk 

(26.1.2015, Pardubice). 
- Realizace dohody mezi Pardubickým krajem, Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP) 

a KHK Pk o vzájemné spolupráci v oblasti zlepšování hospodářsko-podnikatelského 
prostředí, zlepšování úrovně neziskových organizací a rozvoji celkového zvýšení 
kvality života podnikatelské i občanské veřejnosti. 

- Zapojení do činnosti Energeticko-technického inovačního klastru Pk. 
- Příprava vzniku, podpis „Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě a 

implementaci Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pk“ (14.4.2015) a účast na činnosti 
Teritoriálního paktu zaměstnanosti. 

- Zapojení KHK Pk do přípravy a realizace akce „Pardubický kraj – region 
budoucnosti“, která se konala 1.10.2015 v Plzeňském domě v Bruselu. KHK Pk zde 
představila svoji činnost formou krátké prezentace. 

- Předseda představenstva KHK Pk se účastnil jednání Krajské tripartity a Komise 
Rady Pk pro rozvoj lidských zdrojů. 

- Spolupráce v rámci Regionální stálé konference v Pk, která se podílí na koordinaci 
čerpání evropských fondů v našem kraji.  

- Náměstek hejtmana Ing. Jaromír Dušek se pravidelně účastnil jednání odborné 
sekce pro rozvoj dopravy. 

 
Města Pardubického kraje 

Oblast Chrudim 
Město Chrudim – Spolupráce např. na tvorbě nového Strategického plánu rozvoje 
města Chrudim pro roky 2015-2030. Zapojení do tvorby Strategického plánu 
prostřednictvím pracovních skupin. Zapojení do Komise Zdravého města a místní 
Agendy 21. 
Spolupráce probíhá i s vedením dalších měst Oblasti – Chrast, Hlinsko, Skuteč, 
Heřmanův Městec. 
Oblast Orlicko 
Město Česká Třebová – Pravidelná účast zástupce města na jednáních Oblastní rady. 
Účast zástupců Oblastní rady na setkání představitelů města, bankovního sektoru, 
místních firem a podnikatelů (3.12.2015, Městský úřad). 
Oblast Pardubice 
Město Pardubice – Spolupráce na základě Memoranda o spolupráci Oblastní rady 
(OR) Pardubice se samosprávou města Pardubice podepsaného 23.3.2015. 
Pravidelná setkání zástupců OR Pardubice s primátorem a jeho náměstky (v roce 
2015 se uskutečnila 4 jednání na Magistrátu města Pardubice). 
Spolupráce při přípravě, zpracování a naplňování „Strategie integrované územní 
investice Hradecko-pardubické aglomerace“ – ITI. Slavnostní podpis Memoranda o 
této spolupráci se uskutečnil 30.6.2015 na Kunětické hoře za účasti předsedy 
představenstva KHK Pk. Partnery tohoto Memoranda jsou statutární město Pardubice, 
statutární město Hradec Králové, KHK Pk a Krajská hospodářská komora 
Královéhradeckého kraje. 
Oblast Svitavy 
Zapojení do Pracovní skupiny pro podnikání při Městském úřadu Svitavy, účast na 
sekáních zástupců vedení města Svitavy, podnikatelů a vzdělávacích institucí v rámci 
projektu Město vzdělávání. 
Spolupráce byla navázána se samosprávou měst Moravská Třebová, Polička, 
Litomyšl, Jevíčko. 
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Místní akční skupiny (MAS)  
Oblast Chrudim 
MAS Chrudimsko, z.s. – 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 2015 se spolupráce zaměřila 
především na vytvoření rozvojové strategie s důrazem na prosazování principů 
udržitelného rozvoje a současně na zpracování integrované strategii rozvoje území. 
Na základě této strategie bude možné žádat přes místní akční skupinu o finanční 
prostředky z programového období EU 2014 - 2020. Členové KHK Pk z Oblasti 
Chrudim jsou zastoupeni ve výběrové komisi, v řídícím výboru a v představenstvu 
(funkce místopředsedy). MAS Chrudimsko, z.s. spolupracuje s MAS Region Kunětické 
hory, z.s., MAS ORLICKO, z.s., MAS Lanškrounsko, z.s. a MAS Železnohorský 
region, z.s.  
Místní akční skupina Hlinecko, z.s.  – Ve spolupráci s vedením města Hlinsko, úřadem 
práce a MAS Hlinecko uspořádala v roce 2015 Oblastní kancelář Chrudim 2 setkání 
s místními podnikateli.  
 
Oblast Pardubice 
V roce 2015 se uskutečnila další jednání s vrcholovými zástupci všech MAS 
působících v Oblasti, tj. MAS Bohdanečsko, z.s.,MAS Region Kunětické hory, z.s., 
MAS Holicko, o.p.s. Byl dohodnut postup spolupráce a postupné zapojení členů KHK 
Pk z Oblasti Pardubice do činnosti uvedených MAS. 
Oblast Orlicko 
V roce 2015 probíhala spolupráce s MAS ORLICKO, z.s. Člen Oblastní rady Orlicko je 
členem této MAS.  
Oblast Svitavy 
V roce 2015 proběhla jednání s vrcholovými představiteli všech MAS v regionu - MAS 
Litomyšlsko o.p.s., MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., Místní akční skupina 
Svitava, z.s. a MAS POLIČSKO z.s.(v těchto MAS je zastoupení členů KHK Pk 
z Oblasti Svitavy). 

 
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
Zapojení KHK Pk do realizace projektu „Sociální dialog v oblasti obchodu a cestovního 
ruchu“ formou uspořádání workshopů (27. a 28.1.2015 / Pardubice). 
 
Univerzita Pardubice 
Zapojení KHK Pk do 2. ročníku 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 (elektronické zařízení z nabídky a budgetu od firmy T-Mobile) 
a člena hodnotící komise (ředitel Úřadu). 
Setkání zástupců FEI UPCE s představiteli elektrotechnických firem z Pardubicka 
s cílem podpořit financování projektů z oblasti elektrotechniky z fondů EU a následné 
zpracování Memoranda. Podpora projektů FEI připravených k podání v rámci 
Integrované teritoriální investice.  
 
Basketbalový klub BK Pardubice (účastník Kooperativa NBL) 
Prezentace aktivit KHK Pk v rámci utkání basketbalové Kooperativa NBL. 
 
Vydavatelství Vltava-Labe-Press 
Spolupráce při mediální prezentaci aktivit KHK Pk v Denících východních Čech (viz 
„Public Relations“, této VZ). 
 

Dále v roce 2015 pokračovala tradiční spolupráce s Krajskou pobočkou Úřadu práce, 
Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Destinační společností Východní 
Čechy a Komorní filharmonií Pardubice.   
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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 2015) 
 
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 byly 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 
(„informace o informacích“) 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.  
  
Oblast marketingových služeb  
Vzdělávání 
V roce 2015 se konalo celkem 24 semináře (2014–27 seminářů/2013-26 seminářů), 
z toho   
-   7 v Oblasti Chrudim   (2014 – 4 semináře / 2013 - 4 semináře), 
-   2 v Oblasti Orlicko     (2014 – 4 semináře / 2013 - 6 seminářů), 
- 12 v Oblasti Pardubice (2014 – 14 seminářů / 2013 - 11 seminářů), 
-   3 v Oblasti Svitavy     (2014 –  5 seminářů / 2013 - 5 seminářů). 
Některé připravované semináře se neuskutečnily z důvodu malého zájmu (zejména 
v Oblasti Svitavy a Orlicko). 
Pořádané semináře byly zaměřeny pouze na aktuální nebo na v minulosti 
navštěvovaná témata. Některé semináře byly nabízeny ve spolupráci s komerčními 
vzdělávacími a podnikatelskými subjekty v rámci jejich PR aktivit, jiné byly zajištěny ve 
spolupráci s členskými firmami. 

http://www.komora.cz/
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Pro členy KHK Pk byly poskytovány slevy na vstupném, některé semináře byly 
zdarma.  
 
Podpora exportu 
V průběhu roku 2015 se uskutečnilo setkání s honorárním generálním konzulem ČR 
v Calgary panem Jerry Jelinkem na téma „Exportní příležitosti v Kanadě pro firmy 
z Pardubického kraje“(23.9.2015, Pardubice)   
 
Public Relations 
Aktivity v oblasti Public Relations (PR) byly tak jako v předchozích letech zaměřeny na 
vytváření pozitivních vztahů mezi KHK Pk a širokou, nejen podnikatelskou, veřejností. 
Stejně jako v předchozím 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 
např. o konání těchto akcí a aktivit: 

- Tříkrálového koncertu 2015, 
- Jarního a Podzimního setkání podnikatelů Pk, 
- Prvního a Druhého pardubického MIXERu, 
- Spolupráce Oblastní rady Pardubice se samosprávou města Pardubice, 
- Zapojení KHK Pk v Burzách filantropie 
- Návštěvě prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého v Pardubicích. 

  
Byla vydána 3 čísla tištěného Zpravodaje a provozovány průběžně aktualizované 
internetové stránky www.khkpce.cz. 
Pokračovalo vydávání a rozesílání elektronického eZpravodaje. 
Aktivity KHK Pk byly průběžně prezentovány v rámci projektů jiných příjemců podpory, 
do kterých je KHK Pk resp. její zaměstnanci zapojeni. 
  
KHK Pk byla prezentována ve sdělovacích prostředcích v rámci 

- Propagace Tříkrálového koncertu 2015 (9.1.2015, Pardubický deník), 
- Spolupráce Oblastní rady Pardubice a samosprávy města Pardubic (několik článků 

v Pardubickém deníku v průběhu celého roku), 
- Zapojení KHK Pk v Burzách filantropie (články v Pardubickém deníku), 
- Podpisu Memoranda o spolupráci OR Pardubice KHK Pk se samosprávou města 

Pardubice (24.3.2015, Pardubický deník), 
- Setkání podnikatelů s názvem „Podpora rozvoje podnikání na Hlinecku 2014-2020“ 

(únor 2015, Zpravodajství TV KIS Hlinsko), 
- Spolupráce KHK Pk, Pardubického kraje a města Pardubice (dubnové číslo 

měsíčníků Evropské noviny a Krajské noviny) 
- Konání Jarního setkání podnikatelů Pk (20.6.2015, rozhovor s prezidentem HK ČR       

V. Dlouhým, Pardubický deník) 
- Účasti KHK Pk na výstavě „ElectroTechnica – IT“ (22.9.2015, článek J. Doležala o 

významu elektrotechnického průmyslu v Pk, Pardubický deník) 
- Konání Druhého pardubického MIXERu aneb jak na veřejné zakázky (24.9.2015, 

komentář J. Doležala k připravovanému návrhu zákona o veřejných zakázkách, 
Pardubický deník) 

- Pořádání tradičního Bowlingového turnaje 9.10.2015 v Ústí nad Orlicí (14.10.2015, 
Orlický deník) 

- Návštěvy prezidenta HK ČR V. Dlouhého v Pardubicích (26. a 27.10. 2015, několik 
článků a rozhovorů, Pardubický deník, regionální příloha deníku DNES) 

- Podzimního setkání podnikatelů Pk, které se konalo dne 9.11.2015 v Tylově domě 
v Poličce (13. a 14.11.2015 Svitavský deník a zpravodaj města Polička JITŘENKA) 

- Propagace Tříkrálového koncertu 2016 (30.12.2015, Pardubický deník). 
 

http://www.khkpce.cz/
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Dále byla KHK Pk v průběhu roku 2015 prezentována formou partnerství nebo účastí 
jejích zástupců v rámci níže uvedených odborných a společenských akcí, setkání a 
výstav souvisejících s podnikatelskými aktivitami:  

- Tříkrálového koncertu (7.1.2015, Dům hudby Pardubice). 
- Setkání s primátorem města Pardubic a všemi jeho náměstky (postup spolupráce 

v roce 2015 / členové Oblastní rady Pardubice / 8.1.2015,  Pardubice).  
- Tiskové konference k přípravě odborné stavební výstavy, která se koná ve dnech        

5.-7.3.2015 ve Výstavním a společenském centru IDEON Pardubice (20.1.2015, 
Pivovar Pernštejn Pardubice). 

- Setkání zástupců škol a zaměstnavatelů k zahájení Roku technického vzdělávání 
v Pk (3.2.2015 – Pardubice / 10.2.2015 – Litomyšl). 

- Vyhlášení výsledků studentské soutěže „Byznys trefa“ (12.2.2015, Univerzita 
Pardubice). 

- Partnerství na Plese médií a charity (17.1.2015), Reprezentačním plese silničářů 
Pardubického kraje, KHK Pk a RRA Pk (24.1.2015), Plese lékařů, zdravotníků a 
záchranářů Pk (27.2.2015) a plese Pardubického pivovaru (6.3.2015) / umístění 
loga KHK Pk na prezentační materiály a prezentace KHK Pk v průběhu plesů, dar 
do tomboly –  mobilní telefony zakoupené z budgetu poskytnutého T-Mobilem na 
základě uzavřené rámcové smlouvy).  

- Setkání zástupců škol a zaměstnavatelů k zahájení „Roku technického vzdělávání“  
(10.2.2015, Litomyšl)  

- Závěrečné konference  projektu NSK2 „Národní Soustava Kvalifikací Pomáhá 
Zaměstnavatelům“ (17.2.2015, Praha) 

- Setkání podnikatelů s názvem „Podpora rozvoje podnikání na Hlinecku 2014-2020“ 
uspořádané Oblastní kanceláří Chrudim ve spolupráci s městem Hlinsko, MAS 
Hlinecko a Kontaktním pracovištěm Úřadu práce ČR v Hlinsku (24.2.2015, Hlinsko) 

- Vyhlášení výsledků soutěže EY Podnikatel roku 2014 Pardubického kraje 
(25.2.2015, Pardubice) 

- Prvního pardubického MIXÉRU (4.3.2015, Zámek Pardubice). 
- Setkání se členy Hospodářského výboru PS PČR (4.3.2015, Svobodné Hamry) 
- Slavnostního zahájení jarní části 20. Pardubické stavební výstavy (5.3.2015, 

IDEON Pardubice) 
- Konference  „Energetické úspory jako příležitost k růstu z cyklu Energetická 

bezpečnost ČR“ za účasti V. Dlouhého, prezidenta HK ČR, J. Mládka, ministra 
průmyslu a obchodu, M. Mikesky, experta Hnutí DUHA, J. Víta, tajemníka 
viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR a P. Cyraniho, ředitele divize 
obchodu a strategie ČEZ, a.s. (10.3.2015, Praha) 

- RoadShow  - setkání s regionálními novináři, implementačním týmem NSK a 
zástupci ÚP (24.3.2015, Úřad práce Jihlava)   

- Kulatého stolu pořádaného o.p s. Rytmus Chrudim pro zaměstnavatele a osoby se 
ZP na Svitavsku (24.3.2015, Svitavy) 

- Kulatého stolu na téma „Rozvoj lidských zdrojů v Pardubickém kraji – výzvy a 
nástroje“,  Regionální sektorová dohoda Pardubického kraje pro oblast chemie jako 
nástroj RLZ  (31.3.2015, Pardubice) 

- Pracovní snídaně se zástupci samosprávy Pardubického kraje a stavebních firem 
(8.4.2015, Pardubice) 

- Slavnostního podpisu Memoranda o spolupráci při vzniku Paktu zaměstnanosti 
Pardubického kraje (14.4.2015, Pardubice) 

- Jarní setkání podnikatelů, zástupců veřejné správy a neziskového sektoru se 
starostou města Chrudimě Petrem Řezníčkem (29.4.2015, Chrudim) 

- Odborné konference „Investiční záměry dopravní infrastruktury v Pardubickém kraji 
a krajském městě Pardubice“ (20.5.2015, IDEON Pardubice) 

- Prezentace a oficiální spuštění portálu Dopravapk.cz (26.5.2015, hotel EURO 
Pardubice) 

- Slavnostního zahájení 23. ročníku ABILYMPIÁDY (29.5.2015, Tipsport aréna 
Pardubice) 
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- Pracovního jednání konsorcia významných regionálních firem podporujících střední 
technické školství v regionu Orlicka (11.6. a 22.9.2015, Městský úřad Letohrad) 

- XIII. ročník Tenisového  turnaje podnikatelů a firem 2015 (18.6.2015, Tenisové 
kurty Seč) 

- Slavnostního podpisu Memoranda o spolupráci při přípravě, zpracování a 
naplňování „Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické 
aglomerace“ - ITI (30.6.2015, Kunětická hora) 

- Pracovní snídaně, kterou pořádal náměstek hejtmana Pk Ing. Dušek 
k problematice připravovaných investičních aktivit. Akce se zúčastnili především 
zástupci stavebních firem (6.8.2015, hotel EURO Pardubice) 

- Pardubické juniorky 2015 (KHK Pk byla podruhé partnerem akce a byla uváděna 
na prezentačních materiálech této akce, J. Doležal předával ceny finalistům 
chlapecké kategorie / 8.-14.8.2015, tenisové kurty Pod Zámkem-Pardubice) 

- Setkání představenstva KHK Pk s hejtmanem Pk a primátorem města Pardubice a 
jeho náměstky k problematice modernizace civilního letiště Pardubice (18.8.2015, 
Krajský úřad Pardubice) 

- Setkání k přípravě investice firmy FOXCONN CZ s.r.o.  v lokalitě Pardubice 
(28.8.2015, DFJP Univerzity Pardubice) 

- „Dopravní konference Pardubice 2015“, které se zúčastnili vrcholní představitelé 
institucí a podnikatelů z oblasti dopravy. KHK Pk byla společně s ČKAIT a  Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR odborným garantem této akce (3.9.2015, Atrium 
Palác Pardubice) 

- Mezinárodního silničního veletrhu, který se konal v areálu SÚS Pk. KHK Pk byla 
společně s ČKAIT odborným garantem této akce (4.9.2015, areál SÚS Pk 
Pardubice) 

- Střeleckého dne pořádaného členskou firmou SK-EKO (9.9.2015, střelnice 
Pardubice-Hůrka) 

- Vyhlášení vítězů regionálního kola soutěže Hospodářských novin Firma a 
Živnostník roku 2015 (17.9.2015, Atrium Palác Pardubice) 

- Vyhlášení výsledků soutěže „Stavba roku 2015 v Pardubickém kraji“ (17.9.2015, 
Krajský úřad Pk) 

- Kulatý stůl zaměřený na aktuální problematiku vývoje odborného školství v oblasti 
automobilového průmyslu v Pardubickém kraji – regionu Orlickoústecka v souladu 
s požadavky trhu práce (18.9.2015, Krajský úřad Pardubice) 

- Setkání „Druhý Pardubický MIXER aneb jak na veřejné zakázky“ (22.9.2015, 
Magistrát města Pardubice)  

- Výstavy ElectroTechnica & IT (24. – 26. 9. 2015, IDEON Pardubice) 
- Podzimní části 20. Pardubické stavební výstavy (1.- 3.10.2015, IDEON Pardubice) 
- Pracovní snídaně Pardubického kraje pořádaná náměstkem hejtmana Pk J. 

Duškem k problematice připravovaných investičních aktivit (7.10.2015, Pardubice) 
- Přehlídka středních škol Česká Třebová (7.10.2015, Česká Třebová) 
- Bowlingový turnaj (9.10.2015 / Ústí nad Orlicí) 
- Veřejná obhajoba projektu Zdravé město Chrudim (12.10.2015, Městský úřad 

Chrudim) 
- Burza filantropie (21.10.2015, Litomyšl) 
- Návštěva prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého – setkání u primátora města 

Pardubic (26.10.2015, Pardubice) 
- Přednáška prezidenta HK ČR V. Dlouhého na Univerzitě Pardubice (26.10.2015, 

Pardubice) 
- Setkání starosty města Lázně Bohdaneč s podnikateli (27.10.2015, Městský úřad 

Lázně Bohdaneč) 
- Setkání členů Oblasti Pardubice s manažerem ITI Hradecko-pardubické 

aglomerace Mgr. Miroslavem Janovským k připraveným projektovým záměrům 
(30.10.2015, KÚ Pk) 

- Seminář Údržba silniční zeleně pořádaný Ministerstvem životního prostředí, SÚS 
Pk a Pardubickým krajem (12.11.2015, Pardubice) 

- Jednání Řídícího výboru ITI (18.11.2015, Magistrát města Pardubice) 
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- Závěrečná konference regionálních individuálních projektů pořádaná krajskou 
pobočkou Úřadu práce (19.11.2015, Dům techniky Pardubice) 

- Kulatý stůl na téma Cesta ke konkurenceschopnosti pořádaný Českou 
manažerskou asociací ve společnosti Synthesia, a.s. a Explosia, a.s. (20.11.2015, 
Pardubice) 

- Vyhlášení ocenění dobrovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky 
odpovědných firem roku 2015 (30.11.2015, Palace Pardubice) 

- Setkání chrudimských podnikatelů se starostou města v Muzeu Chrudim 
(7.12.2015, Chrudim) 
 

Pokračovala spolupráce s regionálními deníky, Českým rozhlasem Pardubice a 
pardubickou redakcí České televize při komentování aktuálních ekonomických témat a 
prezentaci připravovaných projektů. 
 
Společenské, kulturní a sportovní akce 
 
Setkání podnikatelů Pardubického kraje 
V roce 2015 se uskutečnilo již tradiční Jarní setkání podnikatelů Pk za účasti 
prezidenta HK ČR V. Dlouhého (16.6.2015, Kongresový hotel Jezerka, Seč). 
Pokračovala i tradice pořádání Podzimních setkání podnikatelů, které se tentokrát 
konalo v Poličce (9.11.2015, Tylův dům). Setkání se zúčastnili kromě zástupců 
členských a nečlenských firem i poslanci a senátoři a dále zástupci krajské 
samosprávy-náměstek hejtmana R. Línek a J. Dušek a radní Pk L. Navrátilová a P. 
Šotola. 
Obou setkání bylo tradičně využito k výměně názorů na vývoj ekonomiky a činnost 
komory. 
 
Kulturní akce 
16. ročník Tříkrálového koncertu pod patronací hejtmana Pardubického kraje 
(7.1.2015, Dům hudby Pardubice).  
 
Sportovní akce  
XIII. ročník Tenisového  turnaje podnikatelů a firem 2015 pořádaný Oblastní kanceláří 
Chrudim (18.6.2015, Tenisové kurty Seč) 
XIII. ročník Bowlingového turnaje podnikatelů a firem, který uspořádala Oblastní 
kancelář Česká Třebová (9.10.2015, 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. 
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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. 

 
 

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 5  ( p ř e h l e d )  
 

Zapojení do projektů a služeb v průběhu roku 2015 
 

Projekty a služby Hospodářské komory ČR  
Realizované projekty a 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   

 
 

http://www.khkpce.cz/
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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 2015 financováno pouze z příjmů KHK Pk a finančního příspěvku od 
Pardubického kraje. V roce 2015 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 
 

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. 

 

Realizované projekty – bez smlouvy o partnerství (zaměstnanec KHK Pk členem 
realizačního týmu formou DPČ/PS s příjemcem podpory) 

 
Název:                            Národní soustava kvalifikací 2 
Příjemce podpory:            Národní ústav pro vzdělávání Praha 
Doba trvání spolupráce:   od 1.1.2013 do 31.10.2015  
Zapojení KHK Pk (forma): bez smlouvy o partnerství při realizaci projektu 
Zapojení KHK Pk (obsah): kontakty se zaměstnavateli v Pk, propagace projektu 
Finanční podíl KHK Pk:     úhrada části mzdových nákladů zaměstnance 
Zapojení zaměstnanců KHK Pk (forma): v roce 2015 DPČ 1 zaměstnance 
s příjemcem podpory (v roce 2014 DPČ 2 zaměstnanců s příjemcem podpory) 
 
Název:                  Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu 

při řešení dlouhodobých problémů v oblasti 
rozvoje lidských zdrojů - RÉGIO  

Příjemce podpory:            Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Doba trvání spolupráce:   od 1.4.2014 do 30.6.2015  
Zapojení KHK Pk (forma): bez smlouvy o partnerství při realizaci projektu 
Zapojení KHK Pk (obsah): kontakty se zaměstnavateli v Pk 
Finanční podíl KHK Pk:    úhrada části mzdových nákladů zaměstnance 
Zapojení zaměstnanců KHK Pk (forma): DPČ 1 zaměstnance s příjemcem podpory   
 

Přehled dalších projektových aktivit KHK Pk v roce 2015 
V roce 2015 nebyla KHK Pk realizátorem žádného projektu (příjemcem finanční 
podpory). Zaměstnanci KHK Pk byly formou DPČ k jiným právním subjektům zapojeni 
do realizace projektů popsaných výše. Zapojení zaměstnanců KHK Pk do těchto 
projektů představovalo v roce 2015 poměrně významnou úsporu mzdových nákladů. 
V průběhu roku 2015 nebyla podána žádná žádost o finanční podporu realizace 
projektu, protože v tomto období nebyla vyhlášena relevantní výzva. 
Projektová spolupráce s Univerzitou Pardubice 
Pokračovala jednání o možnostech spolupráce na projektech zaměřených na zvyšování 
praktických znalostí a dovedností jejich absolventů a na usměrňování aplikovaného 
výzkumu. V průběhu roku 2015 nedošlo ke vzniku partnerství na realizaci žádného 
projektu. 
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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, 
- úspora nákladů.  

Veškeré projekty financované z Operačních programů jsou neziskové, hrazeny jsou 
pouze průkazně vynaložené uznatelné náklady. 
 

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 5  
 

    
stav k                

31.12.2014 

vystoupení, noví 
stav k             

31.12.2015 
+ / -  vyloučení, 

zánik 
členové 

Pardubice PO 94 7 17 104 +10 

  FO 113 9 10 114 +1 

  Celkem 207 16 27 218 +11 

  
    

    

Chrudim PO 63 4 5 64 +1 

  FO 58 0 9 67 +9 

  Celkem 121 4 14 131 +10 

  
    

    

Orlicko PO 44 5 1 40 -4 

  FO 25 3 1 23 -2 

  Celkem 69 8 2 63 -6 

  
  

  
 

    

Svitavy PO 41 2 4 43 +2 

  FO 26 3 1 24 -2 

  Celkem 67 5 5 67 0 

              

  PO 242 18 27 251 9 

  FO 222 15 21 228 6 

KHK Pk  Celkem  464 33 48 479 15 

 

Ke snížení počtu členů na základě písemného oznámení o vystoupení docházelo 
především v souvislosti s hrazením členských příspěvků. 
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2 . 4  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 5  

 
 

Ke dni 31.12.2015 byla vykázána ztráta ve výši 148 015 Kč.  
Dle zpracovaného daňového přiznání je celková daňová povinnost nulová.  
 

K nenaplnění plánovaného HV (zisk 65.000 Kč) došlo z důvodů nenaplnění (výnosy) 
resp. překročení (náklady) zejména u níže uvedených položek 
  

Výnosy 
Položka „Tržby za karnety a certifikáty“ 
U této klíčové výnosové položky došlo k meziročnímu nárůstu o cca 200.000 Kč. 
Položka „Příspěvky členů“ 
Nenaplněno o 101.000 Kč (z toho OK Chrudim o 13.000 Kč, OK Orlicko o 38.000 Kč, 
OK Pardubice o 19.000 Kč a OK Svitavy o 31.000 Kč). Nenaplnění této položky 
nepříznivě ovlivnilo provedené storno faktur za nezaplacené členské příspěvky ve výši 
75.500 Kč, které bylo provedeno v návaznosti na sdělení o ukončení členství. 
Položka „Tržby školení semináře“ 
Nenaplněno o 140.248 Kč zejména z důvodu malého zájmu o placené semináře. 
Náklady 
Položka „Mzdové náklady vč. SP a ZP“ 
Meziroční vývoj této položky je ovlivněn počtem zapojených zaměstnanců do projektu 
NSK2 (2015 – 1 zaměstnanec / 2014 – 2 zaměstnanci). 
Položka „Odvody z certifikátů a karnetů“ 
Nárůst souvisí s nárůstem tržeb za karnety a certifikáty. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodářský výsledek účetních středisek KHK Pk k 31.12.2015 
 : 156.118 Kč 
OK Chrudim             : 19 909 Kč   
OK Orlicko                : -166.599 Kč  
OK Pardubice  136.543 Kč   
OK Svitavy                : -154.146 Kč   
Centrální činnosti : 333.590 Kč   
InMP                     : -298.410 Kč   
VPPK :     -18.902 Kč   
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KHK Pk - celkem rozpočet plnění vývoj skuteč.

rok 2015 K 31.12.15 k 31.12.14 rozp. 2015 2015 / 2014

Tržby za karnety a certtifikáty 1 900 000 1 936 013 1 736 890 101,90% 111,46%

Tržby školení, semináře 202 000 61 752 109 161 30,57% 56,57%

Projekty,studie,analýzy 0 0 0 -- --

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

Tržby za os. sl.(akce,reklama,CP,..) 600 000 502 243 536 881 83,71% 93,55%

Tržby za zboží 45 000 46 042 42 208 102,32% 109,08%

Jiné ostatní výnosy 160 000 190 635 151 275 119,15% 126,02%

Příspěvky členů 1 362 500 1 261 500 1 250 000 92,59% 100,92%

Provozní dotace (KÚ) 400 000 400 000 400 000 100,00% 100,00%

VÝNOSY CELKEM 5 227 500 4 956 185 4 784 415 94,81% 103,59%

Režie celkem 231 000 254 742 259 015 110,28% 98,35%

 z toho   režijní materiál (akce,sem.,..) 60 000 80 674 82 019 134,46% 98,36%

              nákup DHIM 2 000 3 563 1 190 178,15% 299,41%

              nákup tiskopisů, tisk Zpr., známky 70 000 71 717 70 550 102,45% 101,65%

              spotřeba PHM 35 000 29 308 39 019 83,74% 75,11%

              spotřeba energie 50 000 52 211 50 859 104,42% 102,66%

             nákup zboží 14 000 17 269 15 378 123,35% 112,30%

Opravy a udržování 10 000 8 540 9 227 85,40% 92,55%

Cestovné 50 000 24 795 42 965 49,59% 57,71%

Reprezentace 40 000 48 645 37 993 121,61% 128,04%

Ostatní služby celkem 1 892 250 1 878 550 1 930 805 99,28% 97,29%

 z toho - nájemné 98 000 99 969 97 511 102,01% 102,52%

            - poštovné, kolky 35 000 35 573 35 347 101,64% 100,64%

            - telefon,internet 30 000 29 182 29 365 97,27% 99,38%

            -odvody z certifikátů a karnetů 852 000 946 612 862 131 111,10% 109,80%

            - školení, semináře 16 000 14 632 15 875 91,45% 92,17%

            - DNIM 3 000 0 0 0,00% --

            - ost.(uce,sem.,akce,inzerce) 858 250 752 582 890 576 87,69% 84,51%

Mzdové náklady vč. SP a ZP 2 500 000 2 450 177 2 186 328 98,01% 112,07%

Zák. soc. náklady 56 000 67 444 55 878 120,44% 120,70%

Dane a poplatky 16 000 20 123 21 263 125,77% 94,64%

Ostatní náklady (poj.,dary,CP,nedaň.) 175 000 168 129 169 173 96,07% 99,38%

Příspěvky (destinační spol./MAS) 30 000 30 400 30 300 101,33% 100,33%

Příspěvky HK ČR 136 250 126 550 125 750 92,88% --

Odpisy 26 000 26 105 62 652 100,40% 41,67%

NÁKLADY CELKEM 5 162 500 5 104 200 4 931 349 98,87% 103,51%

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 65 000 -148 015 -146 934 -227,72% 100,74%

skutečnost

Plnění rozpočtu a výsledek hospodaření k 31.12.2015 – KHK Pk celkem (v Kč) 
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3. Strategie rozvoje a rozpočet Krajské hospodářské komory Pk 
na rok 2016 
 
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 6  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) a je doplněný o aktivity, které jsou zásadní pro její 
další úspěšné fungování. V roce 2016 i v dalším období bude kladen důraz zejména na 
činnosti, jejichž hlavním cílem je zajištění finančních prostředků na pokrytí nákladů 
spojených s chodem KHK. 
Kromě získávání finančních prostředků je prioritní posilování postavení KHK 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 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 zajistíme informační servis 
zaměřený hlavně na aktuální změny v legislativě týkající se jejich podnikání (daňové, 
účetní a právní poradenství). 
K získávání nových členů využijeme hlavně 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 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 našich webových stránkách či v našem regionálním Zpravodaji. 
 
Pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí 
V roce 2016 i v dalších letech budeme pokračovat v pořádání tradičních kulturních, 
společenských a sportovních akcí (Tříkrálový koncert, Jarní a Podzimní setkání 
podnikatelů, 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. 
 
 
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. Novinkou (od ledna 2016) budou například „pracovní snídaně“, 
které budeme pořádat spolu s Advokátní kanceláří Paděra s.r.o. Tato pravidelná 
setkání budou 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 
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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 do diskuze k úpravám nově připravovaných zákonů s cílem 
omezit jejich negativní dopad na podnikatele a prezentace stanovisek KHK k aktuálním 
problémům, které ovlivňují podnikání jejích členů, patří k dalším činnostem KHK, 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 je třeba zrevidovat slevy, které 
poskytujeme členům v našich oblastních kancelářích (kromě Pardubic), tak, aby tato 
činnost nebyla pro KHK ztrátová. 
 
Spolupráce se samosprávou (Pardubický kraj, města) 
KHK 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 (např. připravované 
Memorandum o spolupráci KHK s Pardubickým krajem). Ve spolupráci se zastupiteli 
Pardubického kraje se budeme soustředit na oblast vzdělávání a neziskový sektor 
s cílem dosáhnout navýšení pravidelné dotace poskytované z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje. 
 
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. Přes tyto instituce se budeme snažit zapojit KHK do 
nových projektů v rámci operačních programů EU. 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 bude navázání spolupráce se zahraničními regionálními 
hospodářskými nebo obchodními komorami. Tyto kontakty budou přínosem jak pro 
členské firmy (možnost navázání obchodních kontaktů), tak pro samotnou KHK. Při 
navazování těchto kontaktů můžeme využít družebních měst v zahraničí, které mají 
navázánu spolupráci s městy Pardubického kraje. 
 
Prezentace KHK Pk 
Pro fungování každé instituce je nezbytná její mediální prezentace. Proto 
předpokládáme, že změníme vzhled a zatraktivníme obsah webových stránek KHK 
podle webu HK ČR. Zachováme dobrou spolupráci s regionálními periodiky (Pardubický 
deník, týdeník Pernštejn). Informace z dění v KHK budeme zveřejňovat ve Zpravodaji 
KHK i v celokomorovém časopise Komora.cz. Pokud jde o regionální Zpravodaj, 
předpokládáme, že ve spolupráci s odbornou sekcí pro marketingovou komunikaci 
zrevidujeme jeho formát, obsah i náklad. KHK budeme i nadále prezentovat v rámci 
partnerství na odborných, kulturních, společenských i sportovních akcích. Pro 
každodenní prezentaci KHK připravíme propagační materiály (desky, bloky, tužky, atp.). 
 
Zaměření činnosti KHK bude v roce 2016 i v dalším období doplňováno na základě 
aktuálních potřeb a podnětů členské základny a rozhodnutí Shromáždění delegátů a 
členů představenstva a oblastních rad. 
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  Organizační uspořádání Úřadu KHK Pk 
Personální obsazení Úřadu KHK Pk k 1.1.2016: 

Kancelář Pardubice                               – 3 zaměstnanci na plný úvazek 
Oblastní kancelář Pardubice – 1 zaměstnankyně na plný úvazek 
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 1.1.2016 je totožné s obsazením platným od 1.5.2014, kdy v každé 
Oblastní kanceláři (OK) je 1 zaměstnankyně na plný úvazek bez přihlédnutí k počtu 
členů resp. k ekonomickým výsledkům příslušné Oblasti.      
Vývoj funkčního obsazení Úřadu KHK Pk bude v průběhu roku 2016 závislý zejména na 
zapojení do projektů realizovaných HK ČR resp. jinými subjekty. V případě zapojení do 
dalších projektů HK ČR nebo jiných subjektů bude 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 6  
 

 

Zapojení do projektů prostřednictvím HK ČR nebo dalších subjektů 
K 1.1.2016 není KHK Pk prostřednictvím HK ČR ani jiných subjektů zapojena do 
realizace projektů. 
 

Další projektové aktivity 
V průběhu roku 2016 budou sledovány výzvy jednotlivých Operačních programů 
s cílem podat minimálně 1 žádost o finanční podporu nového projektu se zahájením 
realizace dle příslušné výzvy v průběhu roku 2016 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 Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, 
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 6  
 

Rozpočet KHK Pk pro rok 2016 je navrhován vyrovnaný, s HV = 0 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 2015 negativně ovlivněn nákladovou položkou „Mzdové 
náklady vč. SP a ZP“. Výše této položky pro rok 2016 je odvozena ze mzdových 
podmínek stanovených platným „Mzdovým řádem KHK Pk“ a z představenstvem 
schválené metodiky odměňování zaměstnanců KHK Pk. V roce 2015 byla tato položka 
výrazně pozitivně ovlivněna zapojením 1 zaměstnance do projektu NSK2.  
V předloženém návrhu rozpočtu pro rok 2016 je výše dalších jednotlivých výnosových a 
nákladových položek odvozena z plánovaného rozsahu činnosti KHK Pk a personálního 
obsazení Úřadu KHK Pk. V návrhu rozpočtu pro rok 2016 není počítáno s realizací 
žádného projektu.  
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 2016 (bez projektů, v Kč) 
 

  

Skutečnost Rozpočet Rozpočet 

k 31.12.15 2015 2016 

Tržby za karnety a certifikáty 1 936 013 1 900 000 1 900 000 

Tržby školení, semináře  61 752 202 000 120 000 

Projekty, studie, analýzy 0 0 0 

Mýtné 558 000 558 000 558 000 

Tržby za ostatní služby (akce,CP) 502 243 600 000 550 000 

Tržby za zboží 46 042 45 000 50 000 

Jiné ostatní výnosy (popl.,Úřad práce, ..) 190 635 160 000 127 450 

Příspěvky členů 1 261 500 1 362 500 1 386 500 

Provozní dotace (Pk) 400 000 400 000 400 000 

VÝNOSY CELKEM 4 956 185 5 227 500 5 091 950 

Režie celkem 254 742 231 000 236 000 

 z toho   režijní materiál (akce, sem.) 80 674 60 000 65 000 

              nákup DHIM 3 563 2 000 4 000 

              nákup tiskovin, tisk Zpravodaje 71 717 70 000 70 000 

              spotřeba PHM  29 308 35 000 33 000 

              spotřeba energie  52 211 50 000 50 000 

             nákup zboží 17 269 14 000 14 000 

Opravy a udržování 8 540 10 000 10 000 

Cestovné 24 795 50 000 60 000 

Reprezentace 48 645 40 000 50 000 

Ostatní služby celkem 1 878 550 1 892 250 1 808 000 

 z toho - nájemné 99 969 98 000 95 000 

            - poštovné, kolky 35 573 35 000 35 000 

            - telefon, internet 29 182 30 000 30 000 

            -odvody z certifikátů a karnetů 946 612 852 000 856 000 

            - školení, semináře 14 632 16 000 5 000 

            - DNIM 0 3 000 2 000 

            - ostatní (účetnic., akce, semin.) 752 582 858 250 785 000 

Mzdové náklady vč. SP a ZP 2 450 177 2 500 000 2 500 000 

Zák. soc. náklady 67 444 56 000 59 000 

Dane a poplatky 20 123 16 000 20 000 

Ostatní náklady (pojistné, dary, OVKA) 168 129 175 000 180 000 

Příspěvky (Dest. společnost, MAS) 30 400 30 000 30 300 

Příspěvky HK ČR 126 550 136 250 138 650 

Odpisy 26 105 26 000 0 

NÁKLADY CELKEM 5 104 200 5 162 500 5 091 950 

    HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -148 015 65 000 0 
 


