Krajská hospodářská komora
Moravskoslezského kraje

Výroční zpráva za rok 2015
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I. OBECNÁ ČÁST
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 47673192
DIČ: CZ47673192
tel.: +420 597 479 325 – 335, fax: +420 597 479 324
e-mail: sekretariat@khkmsk.cz
info@khkmsk.cz
web: www.khkmsk.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 558
Právní forma: Komora (hospodářská, agrární), vznik dle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře
České republiky a Agrární komoře České republiky.

***
Statutární orgány komory, zvolené Shromážděním delegátů pro volební období 2014-2017
PŘEDSEDA
Březina Jan, Ing.
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Bartoš Pavel, Ing.
Burda Karel
Paloncy Miroslav, Ing.

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA
Czudek Jan, Ing.
Caine Anthony
Dobiáš Milan, Ing.
Duba Zdeněk, Ing.
Fabián Dalibor, Ing.
Jelínek Marek
Kolek René, Ing.
Pastrňák Tomáš, Ing.
Skipala Jan, Ing., Ph.D.
Štroch Libor, Ing., Ph.D.
DOZORČÍ RADA
předseda
Krajčík Vladimír, Doc. RNDr., Ph.D.

Václavík Libor
Velký Jiří, Ing.
Vondrák Ivo, Prof. Ing., CSc.
Zabystrzan Rostislav, Ing.

členové
Vápeníček Alan, Ing., CSc.
Kolatová Jarmila, Ing.
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ÚŘAD KOMORY
Služby pro členy a podnikatelskou veřejnost zajišťoval v roce 2015 tým zaměstnanců:
ředitelka
PhDr. Magda Habrmanová
m.habrmanova@khkmsk.cz
sekretariát

Ing. Simona Rendlová
sekretariat@khkmsk.cz

ekonom/účetní

Bc. Petra Kurková
p.kurkova@khkmsk.cz

certifikáty, karnety
Czech POINT

Bc. Naděžda Pyrochtová
n.pyrochtova@khkmsk.cz

mýto, Czech POINT

Barbora Kubinová
b.kubinova@khkmsk.cz

vnitřní/vnější komunikace
organizace akcí

Markéta Pavlů
m.pavlu@khkmsk.cz

poradenství/EEN

Bc. Natálie Šitavancová
n.sitavancova@khkmsk.cz

poradenství/EEN

Ing. Eva Šimečková
e.simeckova@khkmsk.cz

příprava projektů, vzdělávání

Ing. Ladislav Kozák
l.kozak@khkmsk.cz

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Počet členů komory činil k 31. 12. 2015 celkem 318 právnických a fyzických podnikatelských
subjektů, včetně 3 čestných členů (Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s., UNIHOST
Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR a Nizozemskočeská obchodní komora) a 14 nekmenových členů (Everesta, s.r.o., AL INVEST Břidličná, a.s.,
Bibby Financial Services, a.s., Clarion Congress Hotel Ostrava, provozní jednotka a.s. CPI Hotels,
Equa bank, a.s., Erste Grantika Advisory, a.s., Halla Visteon Autopal s.r.o., Polyglot, spol. s r.o.,
Prokopová Jitka, Pygmalion, s.r.o., PWO Czech Republic a.s., Ing. Mojmír Klas, CSc., Luděk
Sikora, KOMA – Industry, s.r.o.).
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II.

AKTIVITY A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Úřad komory vykonával činnost dle Plánu aktivit na rok 2015, který byl schválen Shromážděním
delegátů dne 8. dubna 2015.

I.

Kontaktní místo Hospodářské komory ČR

Krajská hospodářská komora MSK spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR na základě
Rámcové smlouvy, která byla uzavřena s cílem společně naplňovat strategické komorové
záměry, jako je mj. zvyšování celkové úrovně podnikatelské samosprávy, prestiž hospodářské
komory ve společnosti, růst vlivu hospodářské komory na zlepšování podnikatelského prostředí
ve státě, a celkově naplňování cílů a poslání komory, jak stanoví Zákon č.301/1992 Sb.
o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
V souladu s touto Rámcovou smlouvou a na ni navazující Prováděcí smlouvy, KHK realizuje
a v rámci Moravskoslezského kraje koordinuje „celo-komorové“ projekty a zajišťuje řadu tzv.
veřejných služeb. Tyto služby komora nabízí a poskytuje všem zájemcům z řad podnikatelské
veřejnosti, nejsou určeny prioritně a pouze členům HK ČR.
1.

Certifikáty o původu – ověřování průvodních dokladů pro export

Komora ověřuje certifikáty o původu „Certificate of Origin“. V případě že zboží vyvážené z ČR
není českého původu, komora na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti potvrzuje i cizí
původ zboží. Dále ověřuje obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité
dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování
zahraničního obchodu. V roce 2015 komora vystavila celkem 5 111 ks dokladů v celkové
hodnotě 3 386 640,- Kč.
2.

Karnety ATA – „Pas na zboží“

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží,
osvobozené od cla a daní. Nejdelší možná doba platnosti je 1 rok od data vystavení a lze ho
použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti přes šedesát. Karnet ATA pokrývá např.
obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, zboží určené pro prezentaci nebo
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použití při výstavách, veletrzích a podobných příležitostech, či vědecko-výzkumný materiál.
V roce 2015 komora vystavila 47 ks karnetů v hodnotě 316 098,- Kč.
3.

Czech POINT – Vydávání ověřených výpisů

KHK vydává jak podnikatelům, tak široké veřejnosti ověřené výpisy z obchodního, trestního,
živnostenského a insolventního rejstříku, z katastru nemovitostí, z registru řidičů (Bodis - výpis
bodového hodnocení), ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD). Dále provádí ověřování
pravosti listin a podpisů (vidimace a legalizace) a též autorizovanou konverzi dokumentů
pro účely korespondence prostřednictvím datových schránek. V roce 2015 bylo vydáno celkem
71 výpisů z obchodního rejstříku, 31 ze živnostenského rejstříku, 19 z katastru nemovitostí,
33 z trestního rejstříku.

Dále bylo provedeno 219 vidimací (ověření shody listin)

a 350 legalizací (ověření pravosti podpisu). O zřízení datové schránky požádalo 6 osob, bylo
provedeno 69 elektronických konverzí dokumentů. Dále byl vystaven 1 výpis z registrů řidičů
(BODIS) a 7 výpisů ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD).
4.

Kontaktní místo MYTO.CZ

Toto kontaktní místo poskytuje na základě smlouvy s pražskou hospodářskou komorou
dopravním společnostem veškeré služby, spojené s „mýtem“. Služba je zajišťována v pracovních
dnech v době od 7:30 do 15:30 hod.

II.

Enterprise Europe Network (EEN)

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje se zapojila do mezinárodní sítě
Enterprise Europe Network (EEN) jako kontaktní místo pro podnikatele v Moravskoslezském
a také v Olomouckém kraji od 1. ledna 2008. V roce 2015 byla její působnost rozšířena také
do Pardubického kraje.
Síť EEN má zastoupení přibližně v 600 institucích (obchodní komory, technologická centra,
univerzity, rozvojové agentury) v 52 zemích (včetně celé EU).
Podnikatelům a výzkumníkům jsou v rámci sítě EEN poskytovány bezplatné služby:
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•

Poradenství k dotacím, legislativě, veřejným zakázkám, ochraně duševního vlastnictví,
podmínkám podnikání v jednotlivých zemích a k dalším aspektům podnikání.

•

Asistence při hledání partnerů pro obchodní, výrobní a technologickou spolupráci, tj.
organizování dvoustranných jednání firem, nabídka účasti na obchodních misích,
zajišťování propagace firem formou inzerátu v zahraničí, distribuce databáze
zahraničních nabídek a poptávek, zajišťování přímých kontaktů na zahraniční
podnikatele.

•

Podpora účasti v rámcových programech EU (COSME, HORIZON 2020), v programu
GESHER/MOST (česko-izraelská spolupráce) a další.

•

Zprostředkování zpětné vazby podnikatelů ke Komisi EU (přeposlání připomínek
a návrhů ke stávající či připravované legislativě, zapojení do dotazníkových průzkumů).

•

Publikace, newslettery a infolisty.

•

Organizace seminářů, workshopů, konzultačních dnů, konferencí.

Počet klientů EEN z Moravskoslezského, Olomouckého a Pardubického kraje činil koncem
roku 2015 celkem 10 581 zástupců firem a institucí.
Konkrétně tým pracovníků komory realizoval v roce 2015 v rámci EEN tyto aktivity:
•

Zodpověděl 2526 dotazů podnikatelům a zájemcům, kteří chtějí začít podnikat, z toho
dotazy:
® financování podnikatelské činnosti/ dotace

52 dotazů

® legislativa, daně, cla

48 dotazů

® založení podniku v ČR či v zahraničí

21 dotazů

® ostatní (obchodní kontakty v ČR a zahraničí, veřejné zakázky, ochrana duševního
vlastnictví, info o akcích aj.)
2 405 dotazů.
•

Propagoval nabídky a poptávky 51 českých firem v zahraničí.

•

Na webových stránkách http://www.khkmsk-registrace.cz/inzeraty.html
propagoval databázi nabídek a poptávek českých a zahraničních firem, kde si mohou
firmy samy vyhledávat obchodní příležitosti.

•

Předal kontakty na 23 českých a 34 zahraničních firem/výzkumných institucí.

•

Provedl průzkum spokojenosti klientů se službami EEN v ČR, průzkum dopad „obecného
potravinového práva“ (nařízení ES č. 178/2002, určeného výrobcům a distributorům
potravin a
krmiv, ale také výrobcům materiálů, které přicházejí do styku
s potravinami/krmivy). V červnu proběhl průzkum o tom, jaké informace dostávají
podniky od bank/nebankovních subjektů v případě, že (ne)dostanou úvěr.

•

Vydal 9 čísel newsletteru „Aktuality pro podnikatele“ (2166 odběratelů elektronické
verze): http://www.khkmsk.cz/dokumenty-ke-stazeni/#aktuality-pro-podnikatele
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•

Vydal 9 čísel bulletinu zahraničních inzerátů „Podnikatelské kontakty“ (408 odběratelů
elektronické verze):
http://www.khkmsk.cz/dokumenty-ke-stazeni/#podnikatelske-kontakty

•

Organizoval a spoluorganizoval 33 vzdělávacích akcí a 16 mezinárodních dvoustranných
jednání a obchodních misí. Akce se konaly v Ostravě, Frýdku – Místku, v Novém Jičíně
a Olomouci, v Itálii, v Polsku, na Slovensku, v Německu, Turecku, Francii, Rumunsku,
Belgii a ve Španělsku.

•

V rámci propagace aktivit vydal 47 článků na webu www.khkmsk.cz, 126 článků na jiných
webech v ČR i zahraničí, vydal 17 tiskových zpráv, publikoval 6 článků
v Moravskoslezském deníku, 5 článků v časopise Komora.cz, a dále 9 článků
v Development Ostrava Newsletter a v Evropském zpravodaji.

Komora publikuje informace o své činnosti také na sociálních sítích:
www.facebook.com/khkmsk, https://twitter.com/KHK_MSK_Ostrava, Google+
a na zahraničním portále SME INTERNALISATION PORTAL.
Na portále YouTube jsou publikovány video-reportáže z akcí, videa vybraných přednášek
z odborných workshopů: https://www.youtube.com/channel/UCDYlciJrO5QEiYA09V7fuww.

III.

Centrum mezinárodního obchodu v Moravskoslezském kraji

Projekt na podporu exportu malých a středních firem z Moravskoslezského kraje získal pro rok
2015 finanční příspěvek Moravskoslezského kraje ve výši 200 tisíc Kč. Komora prostřednictvím
Centra vychází vstříc zájmu a potřebám podnikatelské veřejnosti o proexportně zaměřené
služby.
Kromě každodenního poradenství k podnikání na zahraničních trzích (forma osobních
konzultací na úřadu komory, e-mailová korespondence), proběhla od ledna 2015 řada akcí se
zahraničně obchodní tématikou:
1.

Konzultační dny na téma „Uzavírání smluv v mezinárodním obchodě“

Individuální konzultace na dané téma vedl JUDr. Jiří Babiš na úřadě komory pravidelně vždy
druhé pondělí v měsíci. Jednotlivým zájemcům byl předem domluven přesný čas konzultace.
Služba je pro členy komory zdarma, pro nečlenské firmy je „symbolicky zpoplatněna“ částkou
100,-.
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2.

Specializované exportní poradenství - konzultace

Služba byla nově spuštěna v 2Q 2015 v obdobném formátu, tj. probíhala vždy třetí pondělí
v měsíci na úřadě komory. Obsahem této nové služby jsou konzultace k osobnímu marketingu,
průzkumu trhu a akvizičnímu jednání v cílových zemích – s důrazem na mimoevropská teritoria.
Konzultace jsou určeny především majitelům, ředitelům, obchodním a finančním ředitelům,
obchodním a marketingovým zástupcům exportujících firem.

3.

Informační a odborné semináře z oblasti podpory mezinárodního obchodu

●

ZAMĚSTNANECKÁ KARTA a změny související s novelou zákona o pobytu cizinců je

název prvního ze série odborných seminářů, který komora uspořádala dne 3. února 2015. Cílem
akce bylo informovat zaměstnavatele o podmínkách zaměstnávání zahraničních pracovníků
a o souvisejících povinnostech. Zaměstnanecká karta je nový druh povolení k dlouhodobému
pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je zaměstnání. Tato karta
nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání a také zelenou kartu, které již
nebudou vydávány. Bezplatný seminář lektorovaly Mgr. Mirka Matochová z ÚP ČR, EURES –
Evropské služby zaměstnanosti a Ing. Hana Dudková z Ministerstva vnitra ČR, oddělení pobytu
cizinců. Semináře se zúčastnilo 49 osob.
●

UPLATŇOVÁNÍ PŘEDPISŮ O DPH V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ je téma celodenního

semináře, lektorovaného dlouhodobým spolupracovníkem komory JUDr. Jiřím Babišem, který
každoročně osloví řadu zájemců. Letos 5. února 2015 projevilo o seminář zájem 17 účastníků,
kteří v anketním hodnocení akce vyjádřili přínosnost pro jejich podnikání.
●

NĚMECKÝ ZÁKON O MINIMÁLNÍ MZDĚ A JEHO PRAKTICKÉ DOPADY NA ČESKÉ

PODNIKATELE. Seminář uspořádala komora dne 16. dubna 2015 ve spolupráci s partnerskou
Česko-německou

obchodní

a

průmyslovou

komorou

a

advokátními

kancelářemi

BridgehouseLaw a Dvořák Hager & Partners. O aktuálnosti tématu svědčí vysoká účast 37
zástupců firem, kterých se v jejich podnikání přímo dotknul zákon o minimální mzdě, který
v Německu vstoupil v platnost k 1. 1. 2015. Účastníci byli seznámeni s legislativním rámcem
problematiky, s aktuální situací a možným dalším vývojem (postupy celních orgánů v SRN),
s povinnostmi českých zaměstnavatelů i s praktickými radami pro působení v SRN.
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●

Workshop

s názvem

OBCHODOVÁNÍ

S NĚMECKEM

–

OBCHODNĚ

PRÁVNÍ

PROBLEMATIKA s německou advokátkou Marcellou Pawelka, hovořící česky a zastupující české
firmy v Německu, s orientací na vypracovávání obchodních smluv a s praxí ve vymáhání
pohledávek českých firem u zahraničních odběratelů, oslovil 5. května 2015 41 firem.
Na základě dlouhodobých kontaktů a přetrvávajícího zájmu moravskoslezských exportérů
o obchodování zejména s Německem, posunula komora tuto spolupráci k otevření kontaktního
místa

AK Pawelka na svém úřadě k 1. 5. 2015.

Jeho činnost spočívá především

ve zprostředkování konzultací k dané problematice.
●

Seminář CELNÍ PROBLEMATIKA V NÁVAZNOSTI NA MOŽNÉ ÚSPORY A RIZIKA -

Eliminace rizik a uplatnění výhod v celním řízení, uspořádala komora dne 2. června 2015.
Stanovený cíl - poskytnout účastníkům pohled na celní problematiku vzhledem k jednotlivým
tematickým oblastem, v návaznosti na způsob realizovaných dovozů a vývozů zboží a ve vazbě
na realizaci příslušných obchodních transakcí, oslovil 31 účastníků natolik, že je naplánováno
OPAKOVÁNÍ SEMINÁŘE na 9. října 2015. Seminář lektoroval Ing. Petr Symanek, který
po ukončení studia pracoval krátce v OKD a poté nastoupil k Celní správě České republiky.
Zkušenosti získané na pohraničních i vnitrozemských celních úřadech poté zúročil během svého
více než 16letého působení ve společnostech tzv. „velké poradenské čtyřky“ jako byl Arthur
Andersen a je Ernst & Young a Deloitte. Od roku 2012 má vlastní firmu Celní poradenství s.r.o.
●

Seminář s názvem MEZINÁRODNÍ/PŘESHRANIČNÍ OBCHODNÍ STYK - smluvní praxe,

řešení sporů a rozhodčí řízení uspořádala KHK Moravskoslezského kraje ve spolupráci s AK
JUDr. Bělohlávka dne 8. září 2015 v ostravském hotelu Imperial. Kvalitní přednáška byla
zaměřena na problematiku praktického významu rozhodčího řízení, jeho úskalí, ale
i na provázanosti na smluvní praxi zejména v přeshraničním a mezinárodním obchodním styku.
Účastníci byli upozorněni na největší problémy v obchodních vztazích se zahraničím, jak se jim
vyvarovat a jak se připravit na možné uplatňování nároků právní cestou.
Seminář lektorovali Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek a JUDr. Vít Horáček, Ph.D, kteří se
posledních 25 let intenzivně zabývají problematikou mezinárodního i tuzemského rozhodčího
řízení a jsou rozhodci u celé řady mezinárodních rozhodčích institucí.
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●

Pro velký zájem ze strany podnikatelů uspořádala komora seminář CELNÍ

PROBLEMATIKA V NÁVAZNOSTI NA MOŽNÉ ÚSPORY A RIZIKA - Eliminace rizik a uplatnění
výhod v celním řízení, opakovaně dne 9. října 2015, tentokrát s účastí 24 osob.

4.

Teritoriální semináře

●

PŘÍLEŽITOSTI PODNIKÁNÍ V JAPONSKU. Podnikatelé získali cenné informace

o příležitostech podnikání v Japonsku, o specifikách tamní firemní kultury a o možnostech
investic do Japonska ve středu 25. února 2015, kdy komora zorganizovala ve spolupráci
s Moravskoslezským krajem teritoriální seminář pro téměř třicítku firem. Akce předcházela
připravované misi japonských podnikatelů z ICT sektoru, kteří hledají v ČR obchodní partnery
a měli by navštívit Ostravu na podzim tohoto roku. Záštitu nad akcí převzal hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, který také seminář zahájil. Během semináře
vystoupili zástupci několika českých podniků propojených s japonskými vlastníky nebo
obchodními partnery, aby se podělili o zkušenosti při navazování obchodních vztahů v této zemi
a upozornili na specifika japonské firemní kultury. Seznam vystupujících doplnil Mikuláš Kotrba
z organizace JETRO (Japan External Trade Organization), Vít Švajcr z agentury CzechInvest, která
pomáhá českým dodavatelům navázat spolupráci s japonskými investory v ČR, a Tomáš Klíma
z BDO Tax s. r. o., který stručně popsal japonský daňový systém a daňové dopady investic
do Japonska. Součástí programu byla rovněž prezentace nabídky vzdělávacích kurzů v Japonsku.
●

Dne 4. března 2015 se podnikatelé Moravskoslezského kraje setkali s velvyslancem

Kanady v ČR. Komora uspořádala, ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, seminář nazvaný
NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI – KOMPLEXNÍ HOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ
DOHODA MEZI KANADOU A EU, věnovaný novým příležitostem obchodování. O své dojmy
a zkušenosti se s podnikateli podělil také velvyslanec Kanady v ČR J. E. Otto Jelinek.
V prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje přivítal téměř třicítku zástupců
podnikatelské sféry hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a předseda Krajské
hospodářské komory Moravskoslezského kraje Jan Březina. Velvyslanec Kanady v ČR J. E. Otto
Jelinek nastínil dopady komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) pro obchodní
spolupráci mezi firmami z EU a Kanady. Téma obchodní dohody z pohledu České republiky dále
rozvinul Matyáš Pelant z Ministerstva průmyslu a obchodu. Do podnětné diskuze vstoupil se
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svým příspěvkem také vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cienciala, který
se zamýšlel nad problémy Moravskoslezského kraje a jejich možným řešením. Účastníci
semináře také využili nabídky individuálních konzultací se zástupci obchodního oddělení
Velvyslanectví Kanady v ČR.
●

Další teritoriální seminář PŘÍLEŽITOSTI PODNIKÁNÍ V ASII SE ZAMĚŘENÍM NA INDII

A ČÍNU uspořádala komora pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka
dne 18. března 2015. Na této akci účastníci získali informace zejména o indickém a čínském
trhu, o příležitostech, ale i bariérách. Získali také řadu cenných kontaktů a doporučení. O své
zkušenosti a rady se podělili s přítomnými podnikateli experti ze zastoupení Enterprise Europe
Network v Indii a Číně (EU SME Centre Peking, EBTC Indie), EUROCHAMBERS, Ministerstva
průmyslu a obchodu. Praktické informace poskytli také samotní podnikatelé, kteří na čínském
trhu působí. Irma Orlandi z instituce EUROCHAMBERS, jejíž členové jsou evropské hospodářské
komory, informovala o projektech v Asii, v rámci kterých mohou podnikatelé z EU využívat řadu
služeb podporujících jejich vstup na asijský trh (kromě Indie a Číny, také např. v Indonésii,
Thajsku, Vietnamu) a to bezplatně či za symbolický poplatek, neboť tyto projekty jsou dotovány
Evropskou komisí. Poradce odboru zahraničně ekonomických politik Ministerstva průmyslu
a obchodu Miroslav Okrouhlý navázal informací o uzavřených mezinárodních dohodách mezi
ČR/EU a Čínou. Vyzdvihl velký objem vývozu i dovozu z Číny do ČR, s tím, že do Číny se vyváží
z ČR zejména elektronika, čerpadla, autodíly, měřící technika, obráběcí stroje, vozidla, tedy
výrobky s vysokou přidanou hodnotou (ŠKODA AUTO prodává v Číně cca 300 tis. vozů ročně).
Dvě třetiny dovozu zboží z Číny do ČR zaujímají zařízení k automatickému zpracování dat (IT
sektor), nikoliv textil a obuv. Českými investory v Číně jsou např. PPF poskytující spotřebitelské
úvěry, ŠKODA AUTO, Škoda Transportation, NAFIGATE Corporation a.s. vyrábějící bioplasty
z použitého fritovacího oleje. Výhodou čínského trhu je jeho velikost, stabilita chování,
zlepšující se podnikatelské prostředí. Nevýhodou pro české podnikatele je velká byrokracie,
odlišná kultura, jazyková bariéra (při sjednávání kontraktů nestačí znalost angličtiny, je potřeba
čínština). Podle Miroslava Okrouhlého mají Češi velkou příležitost vstupu na čínský trh zejména
v sektorech nanotechnologií, biotechnologií, energetiky, obráběcích strojů, těžební techniky,
letectví, potravinářství, chemického průmyslu, zdravotnictví i poradenství (technické, finanční)
a v neposlední řadě zejména luxusní zboží. Právnička Ludmila Hyklová, která působí v Číně již
deset let, z toho pět let zastupuje EU SME Centrum v Pekingu, představila služby, které centrum
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nabízí bezplatně nebo za malý poplatek (vč. kontroly smlouvy, ověření čínského partnera,
poskytnutí kanceláře, a další). Potvrdila, že Číňané při politice jednoho dítěte preferují kvalitní
produkty pro své dítě a proto např. nakupují sunary, mléko zahraničního původu. Příležitostí
na čínském trhu jsou investice do zdravotnictví, stavebnictví, potravinářství, IT, vody, odpadů,
úspor energie. V Číně chybí kvalifikovaná pracovní síla, rostou mzdy, je tam velká byrokracie,
kontrola zahraniční měny (cca 4-5 měsíců trvá převod do Číny). Zahraniční investoři do Číny
neradi vstupují formou joint-venture (20 %), preferují 100%ní vlastnictví (80 % zahraničních
investic), jelikož se obávají porušení ochrany duševního vlastnictví. Ludmila Hyklová poradila,
jak předejít „podvodům“ – např. vyžadovat tzv. malou obchodní licenci, číslo na pevnou linku,
razítko na smlouvě, realizovat hovor přes Skype s vizuálním kontaktem, celý čínský název
společnosti, adresy, zástupce firmy. A v případě podvodu odeslat veškeré dokumenty
na příslušné tři úřady. Doporučila také vložit do smlouvy tzv. arbitrážní doložku, která je v Číně
vynutitelná. Smlouvu uzavřít v čínštině i angličtině. Podnikatelé Kamil Čepelák a Tomáš Pala
shodně varovali před nekalými praktikami čínských partnerů, doporučili co nejpřesněji
specifikovat smlouvu, zvolit vhodný způsob dopravy vč. pojištění. Expert na ochranu duševního
vlastnictví v Indii Deepak Arora z Evropského podnikatelského a technologického centra (EBTC
Indie), které je také partnerem sítě ENTERPRISE EUROPE NETWORK nabídl bezplatné služby pro
podnikatele z EU, kteří hledají nebo přinášejí na indický trh technologii. Poradce ministra
průmyslu a obchodu Milan Hovorka na závěr vyzdvihl význam indického i čínského trhu. Export
EU do Indie činí 35 mld. EUR, z toho 440 milionů EUR je do Indie z ČR. Do Číny EU exportuje
v objemu 145 mld. EUR, z toho 42 mld. EUR z ČR. Upozornil, že v Indii není snadné vyhrát
ve výběrovém řízení – přestože vyhrajete, může být výběrové řízení anulováno. V diskusní části
vystoupil také Agung Tjokorda původem z Indonésie, který představil příležitosti pro české
podnikatele v indonéské oblasti.
●

Komora se podílela na organizaci workshopu SOURCING FROM TAIWAN, který se konal

14. května 2015 v kavárně U6 v Dolní oblasti Vítkovice. Účastníci workshopu získali informace
od zástupců Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře. O své zkušenosti s podnikáním
v Tchaj-wanu se podělili i čeští podnikatelé. Tchaj-wan má velmi vyspělé technologie,
zdravotnictví, energetiku, e-commerce, ICT.

Tchajwanská státní agentura pro zahraniční

obchod TAITRA se letos stane partnerem sítě Enterprise Europe Network, jejímž partnerem je
i Krajská hospodářská komora MSK. V plánu jsou proto další společné akce na podporu
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vzájemných obchodních vazeb. Workshop zahájil Jiří Cieńciała, v roli člena představenstva Svazu
průmyslu a dopravy ČR, o asistenčních službách při hledání zahraničních partnerů, které nabízí
KHK informovala Eva Šimečková. Reportáž z akce na: https://youtu.be/QLH6VYMAqw8.
●

PROČ OBCHODOVAT S CHILE? Komora ve spolupráci s Velvyslanectvím Chile v ČR

zorganizovala dne 3. září 2015 pracovní oběd na téma „Proč obchodovat s Chile“. Téměř
čtyřicet zástupců regionálních firem bylo seznámeno se specifiky chilského trhu, informacemi
o možnostech investování, exportu a importu. Chilské podnikatelské prostředí představil
obchodní rada Velvyslanectví Chile Anders Alcayaga Cáceres a zástupce Chilean Trade Office
Prochile pan Máximo Cattán. Služby zahraniční kanceláře CzechTrade v Chile prezentovala paní
Dagmar Matějková.
Chile je považováno za nejvýkonnější ekonomiku Latinské Ameriky, jako doposud jediná
jihoamerická země je členem elitního klubu OECD. Chile má s Evropskou unií sjednanou dohodu
o volném obchodu. Pro investory, exportéry a importéry je proto velmi vyhledávanou zemí.
Pro české firmy patří mezi nejzajímavější obory v tomto teritoriu důlní a těžební průmysl,
strojírenství, energetika a technologie pro potravinářský průmysl. Příležitosti se otevírají také
v cestovním ruchu.
Celá akce, která byla pojata jako pracovní oběd, se nesla ve velmi přátelském duchu. Snahou
organizátorů bylo co nejvíce přiblížit nejen chilskou ekonomiku, ale také kulturu. Během oběda
byly podávány chilské speciality a účastníci tak mohli poznat tuto zajímavou zemi také z jiné
stránky – skrz chuťové buňky. Prezentace jednotlivých přednášejících jsou k dispozici
na http://www.khkmsk.cz/tiskove-zpravy/proc-obchodovat-s-chile.aspx.
●

Ve spolupráci s Velvyslanectvím Makedonské republiky v ČR komora připravila

teritoriální seminář OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V MAKEDONII, který proběhl za účasti velvyslance
Makedonie J. E. Paskala Stojčeského a hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka
dne 15. 9. 2015. Celkem 31 účastníků akce velvyslanec Makedonie seznámil s ekonomickou
charakteristikou své země, s investičním klima a dále s probíhajícími a plánovanými investičními
projekty.
●

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI V SRBSKU je název semináře, který uspořádala komora

ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a agenturou CzechTrade dne 20. listopadu 2015.
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Příležitosti a podmínky pro podnikání v Srbsku prezentoval ředitel CT v Bělehradě dr. S. Čech
a o praktické zkušenosti při zakládání firmy a z obchodního jednání s partnery v Srbsku se
s účastníky podělil A. Lomen, srbské stavební firmy KM Beta.

5.

Dvoustranná jednání firem

●

BROKERAGE EVENT HORIZON 2020 – výzkum, vývoj, inovace, Ostrava 11. 6. 2015

Cílem akce bylo umožnit podnikatelům, vysokým školám, výzkumným organizacím nalézt
vhodného partnera k realizaci mezinárodních projektů v oblasti inovací, výzkumu a vývoje.
Akci zorganizovala Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci
s Vysokou školou báňskou, Technologickým centrem AV ČR, Moravskoslezským krajem a řadou
dalších partnerů, převážně členů mezinárodní sítě Enterprise Europe Network.
Akce se účastnilo 274 podnikatelů a výzkumníků z 15 zemí (nejen EU), přičemž pouze 40 % bylo
z České republiky. Národnostní složení účastníků: 115 z ČR, 72 z Polska, 34 z Maďarska,
19 ze Slovenska, 12 z Litvy, 4 z Rakouska, 4 z Velké Británie, 4 z Číny, 2 z Izraele, 2 ze Španělska,
2 z Itálie a po jednom účastníkovi z Irska, Ruska, Albánie, Řecka. Každý účastník měl jedinečnou
příležitost realizovat až 15 schůzek s potenciálními partnery pro inovativní projekty, spolupráci
ve výzkumu a vývoji. Schůzky si účastníci mohli domluvit prostřednictvím portálu
https://b2bharmo.com/OSTRAVA2015, předem tedy znali profily svých potenciálních nových
partnerů a harmonogram svých schůzek. Naplánováno měli účastníci celkem 676 schůzek,
nicméně realizovali i řadu dalších předem neplánovaných jednání.
Kromě dvoustranných jednání mohli zájemci participovat i na pestrém doprovodném programu,
kterým

byly

exkurze

do

výzkumných

center

VŠB-TUO

(IT4Innovations

národního

superpočítačového centra, Nanotechnologického centra, Energetického výzkumného centra,
ENET – Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie, Institutu čistých
technologií těžby a užití energetických surovin, Institutu environmentálních technologií,
Oddělení robotechniky),

Výzkumného obezitologického centra Lékařské fakulty Ostravské

univerzity a do biotechnologického parku “4Medical Innovations“ v areálu Fakultní nemocnice,
prezentace IT4Innovations národního superpočítačového centra a praktický worskhop „Jak
získat dotace EU na mezinárodní projekty (program Horizont 2020, nástroj SME Instrument).
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O své zkušenosti jak uspět s projekty mezinárodního programu Horizont 2020 se s účastníky
workshopu podělili experti Zohar Ben-Asher z izraelské neziskové společnosti EuCRF European
Centre for Research & Financing a András Pál Bózsik z maďarské společnosti Ateknea Solutions,
který se zaměřil zejména na SME Instrument. Lucie Honzátková Matoušková z Technologického
centra AV ČR seznámila účastníky workshopu s Participant portálem, kontakty na NCP
v jednotlivých zemích a s veřejným seznamem úspěšných projektů rámcových programů.
Brokerage Event zařadila do svého programu také čínská delegace, jejíž podnikatelská část se
rovněž účastnila dvoustranných jednání.
Díky členství Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje v síti Enterprise Europe
Network, která je spolufinancována Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu,
měli všichni účastníci účast zdarma.
Video-reportáž z akce: http://www.khkmsk.cz/enterprise-europe-network/videoreportaz-zbrokerage-event-horizon-2020.aspx.

●

ICT-NANO-BIO Brokerage Event, Ostrava dne 15. 10. 2015

Dne 15. 10. 2015 se v prostorách Nové auly VŠB-TU Ostrava sešla téměř stovka zástupců firem,
výzkumných organizací a univerzit z oboru ICT, nano a biotechnologií. V rámci celodenní akce,
kterou zorganizovala Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci
s VŠB-TU Ostrava a partnery sítě Enterprise Europe Network, se uskutečnil odborný seminář,
exkurze do vědeckých center a dvoustranná jednání firem.
V rámci dopolední části akce proběhl seminář pod názvem "How to get EU funding for
international projects". Účastníci získali praktické a konkrétní informace o tom, jak připravit
a řídit projekty z programu Horizon 2020. O své poznatky se podělili přednášející z ČR, Izraele
a Španělska.
Velmi zajímavá byla také nabídka odborných exkurzí do IT4Innovations národního
superpočítačového centra, do Centra Nanotechnologiíí a také Biotechnologického parku 4MEDI.
Možnosti zúčastnit se odborných exkurzí využila většina přihlášených účastníků.
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V poledne pak odstartoval maratón dvoustranných jednání, kdy si účastníci mohli předem
domluvit až patnáct dvacetiminutových schůzek. Akce se zúčastnila téměř stovka zástupců
firem a vědeckých institucí z 15 zemí světa.

6.

Spolupráce s českými zastupitelskými úřady v zahraničí a s představiteli
velvyslanectví v ČR

Při návštěvě ekonomického rady Velvyslanectví Slovinské republiky Romana Weixlera
na komoře dne 6. května 2015 byly prodiskutovány možnosti užší spolupráce, přičemž prvním
výstupem schůzky byl zájem slovinských podnikatelů o účast na mezinárodních kontaktních
jednáních, která komora uspořádala v Ostravě v červnu a říjnu 2015.
Ve spolupráci s Velvyslanectvím Rakouska proběhlo v Olomouci dne 24. 11. 2015 kooperační
setkání českých a rakouských firem z oblasti zpracování a obrábění kovů.
U příležitosti prezentace Moravskoslezského kraje v rámci Státní recepce k státnímu svátku ČR
na Velvyslanectví ČR v Berlíně dne 27. 10. 2015 byly navázány kontakty a diskutovány možnosti
užší spolupráce v oblasti podpory česko-německého obchodu s obchodním radou Velvyslanectví
Dr. Tomášem Ehlerem.
V zájmu podpory česko – rumunských obchodních vztahů došlo k navázání kontaktu s nově
jmenovaným obchodním radou Velvyslanectví ČR v Bukurešti Milanem Peprníkem.

7.

Další

S cílem poskytovat svým členům a další podnikatelské veřejnosti Moravskoslezského kraje co
nejkvalitnější služby v oblasti mezinárodního obchodu a podpory exportu, provedla komora
v době od 15. – 31. 5. 2015 dotazníkové šetření na téma „Poskytování služeb pro exportéry –
EXPORTNÍ MAPA ZÁJMU“.
V říjnu 2015 se zúčastnili představitelé komory pracovních setkání v Ostravě s delegacemi
čínských podnikatelů, konkrétně s delegací z města Suqian, partnerské provincie Jiangsu
a z regionu Shanxi.
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Dne 4. 11. 2015 navštívil komoru dr. Marcus Lee, představitel instituce International China
Investment Forum (ICIF) ze Šanghaje. Na pracovní schůzce byly diskutovány možnosti užší
spolupráce na podporu vzájemného obchodu a při uspořádání vícedenního semináře či větší
konference v Ostravě v příštím roce.

IV.

Příprava projektů na podporu odborného školství, celoživotního
vzdělávání, spolupráce a naplňování projektových partnerství
v síti Hospodářské komory ČR, v rámci Moravskoslezského paktu
zaměstnanosti a Evropského seskupení pro územní spolupráci
TRITIA

1.

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje (RSK)

RSK je platforma pro vzájemný dialog partnerů z regionu, napomáhající lepší koordinaci aktivit
v kraji ve vazbě na čerpání prostředků 2014-2020. O postavení, roli a cílech RSK viz více:
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/regionalni-stala-konference-44542/.
Krajská hospodářská komora MSK byla zvolena řádným členem RSK na jejím 1. zasedání
dne 28. 11. 2014. V průběhu roku 2015 byly ustaveny poradní skupiny: 1. Přívětivější region
(životní prostředí a cestovní ruch, udržitelná doprava), 2. Vzdělanější a zaměstnanější region
(vzdělávání),

3.

Vybavenější

region

(sociální

služby,

zdravotnictví,

doprava)

a 4. Podnikavější region (podnikání a výzkum).
V říjnu 2015 byla komora schválena řádným členem ustavené pracovní skupiny Vzdělávání.

2.

Spolupráce s Moravskoslezským krajem v oblasti školství

V průběhu roku se zástupci komory účastnili aktivně jednání kulatých stolů k přípravě
dlouhodobého záměru vzdělávání Moravskoslezského kraje 2016+, setkání s ministryní školství
K. Valachovou, byl vypracován písemný elaborát/vyjádření k prioritám vzdělávání na krajské
úrovni.
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3.

Spolupráce s dalšími subjekty na přípravě projektů

●

v říjnu 2015 na setkání na Generálním konzulátě Polské republiky v Ostravě, za účasti
generálního konzula Janusze Bilského, byly diskutovány možnosti projektového
partnerství s Opolským centrem hospodářského rozvoje (Opolskie Centrum Rozwoju
Gospodarki) na projektu „Polsko - české pohraničí, atraktivní pro investory“

●

v říjnu 2015 došlo k podpisu dohody o spolupráci na realizaci přeshraničního
partnerství „EURES – T Beskydy 2015 – 2020“ na Úřadu práce v Bielsku-Bialej

●

v listopadu 2015 byl korespondenčně potvrzen zájem účasti komory na mezinárodním
projektu CERlecon/program InterregCE, zaměřeného na podporu začínajících
podnikatelů a MSP/podpora inovací, jehož lídrem za ČR je HK ČR.

V.

Pořádání odborných seminářů, setkání, workshopů, konferencí k
aktuálním tématům

Dlouhodobou snahou komory při organizování akcí je reagovat na aktuální dění a „poptávku“
ze strany firem. Jedním z údajů, vypovídajících o tom, jak úspěšně bylo téma voleno, je počet
účastníků:
21. 1. 2015:

Proč a jak zaměstnávat OZP na volném trhu práce, 65 osob

29. 1. 2015:

Konkurenceschopné Ostravsko aneb nové možnosti dotací pro podnikatele,
115 osob

23. 3. 2015:

Efektivní práce s dokumenty i ve vaší firmě, 45 osob

26. 3. 2015:

Jak porozumět vašemu IT a jak ho elegantně řídit, 7 osob

20. 4. 2015:

Jak na nové dotace pro podnikatele?, 73 osob

23. 4. 2015:

Kvalita poprodejních služeb v segmentu obchodně-technické dokumentace,
25 osob

12. 5. 2015:

Zajištění nástupnictví v podnikání, 19 osob

5. 6. 2015:

Používejte efektivně firemní finance, 31 osob

22. 9. 2015:

Řešení aktuálních právních problémů podnikatelů a obchodních společností,
28 osob

22. 10. 2015: Podniková kriminalita – prevence a řešení, 18 osob
3. 11. 2015:

Nebojte se vyjednávat, 34 osob

2. 12. 2015:

Novela zákoníku práce – praktické příklady aplikace, 38 osob
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VI.

Oblastní hospodářská komora v Třinci

Oblastní hospodářská komora se sídlem v Třinci byla založena v roce 2008 za účelem rozvoje
spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a municipalitami v regionu. Seskupení vzniklo
původně pod záštitou města Třince, Třineckých železáren a Hospodářské rozvojové agentury
Třinecka, Podnikatelského centra, s.r.o (nyní HRAT s.r.o.). Nyní ObHK eviduje 48 členů.
V roce 2015 byla činnost ObHK zaměřena především na podporu technického vzdělávání
v regionu, zejména na základních školách, jelikož se podnikatelské subjekty již delší dobu
potýkají s velkým nedostatkem dostatečně technicky kvalifikovaných pracovníků.
Tato podpora směřovala jako finanční pomoc Úřadu práce v Třinci, který organizoval praktické
exkurze pro regionální základní školy, konkrétně pro žáky 8. a 9. tříd do provozů Třineckých
železáren, ale i k ostatním členům ObHK, za účelem představení moderních provozů žákům.
Další podpora této problematiky byla poskytnuta formou finanční podpory Trhu vzdělávání
a pracovního uplatnění, který se konal již po 25. v Třinci.
Představenstvo ObHK pracovalo v roce 2015 ve složení: Předseda představenstva Ing. Rostislav
Zabystrzan, 1. místopředseda Ing. Miroslav Bednarz, 2. místopředseda Ing. Marian Razima, člen
představenstva Ing. Česlav Glac, člen představenstva Ing. Ivona Turoňová. Čestným členem
představenstva je starostka města Třince RNDr. Věra Palkovská.
V roce 2015 uspořádala oblastní komora dvě setkání členů. V pořadí 14. setkání členů proběhlo
dne 15. 1. 2015, kdy byla představena a schválena strategie ObHK na rok 2015 v souladu se
strategickými dokumenty KHK MSK. Důležitým bodem bylo představení dotačních možností
pro podnikatele z dobíhajícího plánovacího období EU 2007-2014.
V pořadí již 15. setkání členů oblastní komory se konalo 16. června 2015, jehož ústředním
tématem byla aktuální problematika technického vzdělávání v regionu, úzce související
s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil.
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VII. Spolupráce s partnerskými komorami, podnikatelskými
institucemi, orgány veřejné správy a místní samosprávy a další
Příklady konkrétní spolupráce v roce 2015:
●

Rusko-české vědecké a kulturní fórum, o.p.s./Honorární konzulát RF v Ostravě
Dny Ruska Ostrava 2015, 15. – 22. 6. 2015

●

Britská obchodní komora v ČR
Britský den v Ostravě, Ostrava 20. 3. 2015

●

Česko-polská obchodní komora Ostrava
XXI. Setkání podnikatelů, Ostrava 17. 6. 2015
Česko-polské bilaterální setkání podnikatelů ve strojírenském průmyslu, Ostrava 10. 12.
2015

●

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
seminář Posílení společnosti prostřednictvím kapitálového vstupu – fúze a akvizice,
Ostrava 24. 3. 2015
konference Get MORE Investiční příležitosti v MSK, Ostrava 3. 6. 2015
soutěž Inovační firma MSK 2015, účast v hodnotící komisi a při vyhlášení výsledků,
Ostrava 11. 11. 2015
prezentace Investiční příležitosti v MSK, Lichtenštejnský palác Praha, 30. 9. 2015
ČR v Berlíně, 26. - 27. 10. 2015

●

Svaz průmyslu a dopravy ČR
projekt Rok průmyslu a technického vzdělávání
konference Budoucností průmyslu v regionech jsou inovace, Ostrava 15. 10. 2015

●

Sdružení pro rozvoj MSK
seminář Podpora exportu v Moravskoslezském regionu, 19. 6. 2015
konference Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje – bariéry jejich dalšího
rozvoje, 22. 10. 2015
ocenění „Za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje“, společenský večer Region pro
sebe, 9. 12. 2015

●

Italsko – česká obchodní a průmyslová komora
Setkání s CAMIC v Ostravě, 4. 11. 2015/prezentace činnosti KHK MSK

●

Regionální kontaktní organizace pro mezinárodní projekty v MSK
Praktické workshopy HORIZONT 2020, VŠB – TU, Podnikatelský inkubátor, září 2015
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VIII. Různé
1. Záštita Krajské hospodářské komory MSK
Záštita Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (dále KHK MSK) je udělována akci
jako vyjádření podpory jejího konání a jako společenská garance kvality a významu takové akce
pro návštěvníky, soutěžící, účastníky.
Záštita je morální podporou a neukládá žádný přímý ekonomický závazek KHK MSK.
Organizátor akce na základě požadavku KHK MSK poskytne bezplatně prostor pro přímou
prezentaci KHK MSK jako poskytovatele záštity.
Záštitu KHK MSK prezentuje organizátor formou loga KHK MSK a popř. i textu „akce se koná
pod záštitou Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje“ – na pozvánkách,
přihláškách, v tiskové a mediální kampani (inzerce, články, plakáty, letáky), na veškerých
písemnostech (např. tiskové zprávy) apod.
Záštita KHK MSK, která byla dané akci udělena, platí po dobu trvání akce. Dnem ukončení akce
záštita zaniká.
V roce 2015 byla záštita udělena:
19. - 22. 1. 2015

XXII. ročník mezinárodní výstavy InfoTHERMA

21. - 22. 1. 2015

Řemeslo má zlaté dno, 7. ročník, KZ Ostrava – Jih, K-Trio

27. 1. 2015

Mladý průvodce - Dovolená pro všechny aneb cestování bez bariér,
6. ročník, SŠ společného stravování Ostrava – Hrabůvka

4. 2. 2015

Gastronomická soutěž AHOL CUP 2015, 17. ročník, AHOL – SŠ
gastronomie

10. 3. 2015

veletrh pracovních příležitostí Kariéra+ 2015, 8. ročník, VŠB – TU

16. - 17. 4. 2015

Mezinárodní konference Žijeme v Evropské unii , 18. ročník, AHOL – VOŠ

18. - 19. 4. 2015

Stavíme - bydlíme, Moravskoslezská zahrada, Žena a Domov, Havířov

24. - 26. 4. 2015

Festival Karneval chutí Ostrava 2015, 3. ročník, Ostravské výstavy

28. 4. 2015

Mezinárodní konference Rozvoj Novojičínska, 3. ročník, EDUCA-SOŠ

22. - 24. 5. 2015

Frýdecko-Místecký veletrh , 9. ročník

6.6. - 7. 6. 2015

Kopřivnické dny techniky, 3. ročník
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1. 6. - 6. 8. 2015

výstava Očima generací a Milena Kantorová, 2. ročník

18. 6. 2015

Tour de Fleet Ostrava 2015

11. - 13. 9. 2015

Slet Berušek v Česku 2015, Krnov, prezentace českých výrobků a služeb,
podpora živnostníků a MSP: http://www.sletberusek.cz/novinky/

29. 9. 2015

konference Podpora potenciálu – jedinečnost jako základ úspěchu,
Nový Jičín http://www.podporapotencialu.cz/

1. – 2. 10. 2015

13. mezinárodní konference BEZ BARIÉR – BEZ HRANIC 2015,
Karviná/Darkov
http://www.ostrianon.cz/clanek/konference-bez-barier-bez-hranic-2015/

3. 12. 2015

4. ročník matematické soutěže žáků 6. - 9. tříd ZŠ Zlatá cihla,
Gymnázium a SOŠ Frýdek – Místek

2. Praxe studentů středních škol na úřadě komory v roce 2015
Krajská hospodářská komora MSK dlouhodobě poskytuje odbornou praxi studentům Obchodní
akademie Ostrava – Mariánské Hory z oboru Veřejnoprávní činnost. Pro školní rok 2015/2016
byla rovněž uzavřena dohoda o poskytnutí celoroční praxe 1 studentce 3. ročníku s docházkou
každé liché úterý a 1 studentce 4. ročníku na souvislou 10 denní praxi v termínu od 21. 9. 2015
do 2. 10. 2015.
Měsíční praxi vykonávala na úřadě komory rovněž studentka 2. ročníku AHOL – SOŠ s.r.o., obor
Diplomatické služby.
Přínosy praxí pro studenta spočívají mino jiné v seznámení se s organizací, s administrativními
postupy, ve spolupráci při organizaci akcí, zajišťování seminářů apod., v neposlední řadě
v upevnění pracovních návyků a v závěrečné, hodnocení.
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III. FINANČNÍ ČÁST
Hospodářský výsledek 2015
VÝNOSY

PLÁN

VÝSLEDEK

Certifikáty a karnety ATA

3 400 000

3 702 738

Členské příspěvky

1 050 000

988 750

Odborné semináře, projekty

4 200 000

3 884 782

Prodej publikací, tiskopisů

90 000

86 576

Veřejné služby, ostatní

690 000

785 176

9 430 000

9 448 022

PLÁN

VÝSLEDEK

Nájemné

750 000

749 120

Spoje

100 000

95 523

5 200 000

4 988 010

Kancelářský aj. materiál, PHM

400 000

404 406

Cestovné

150 000

36 422

Občerstvení

300 000

77 736

Publikace, tiskopisy

40 000

35 962

Ostatní

555 000

738 955

1 805 000

1 950 348

130 000

106 932

9 430 000

9 183 414

CELKEM

NÁKLADY

Mzdy vč. odvodů, externí sl.

Odvod na HK ČR
SW, HW, HW práce
CELKEM
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Bilance aktiv a pasiv včetně výkazu zisku a ztrát
BILANCE - AKTIVA (v tis. Kč)
stav k 31. 12. 2015
A K T I V A CELKEM

BILANCE - PASIVA (v tis. Kč)
stav k 31. 12. 2015
7838

STÁLÁ AKTIVA

141

Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k DHM, DDHM

7838

VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽ. AKTIV

4445

CIZÍ ZDROJE
547
-406

Dlouhodobé závazky

3393
75

0

Krátkodobé závazky

3160

z toho: z obchodního styku

2235

Investiční cenné papíry a vklady
OBĚŽNÁ AKTIVA

P A S I V A CELKEM

7697

Zásoby – zboží

k zaměstnancům

Pohledávky, poskytnuté prov. zálohy
Finanční majetek

28
345
7311

z toho: peníze, ceniny

71

bankovní účty

7240

409
252

k institucím soc. zabezpeč. a zdrav. pojištění
ostatní přímé daně

93

daň z příjmů

49

daň z přidané hodnoty

122

Přechodné účty aktivní

13

Přechodné účty pasivní

158

z toho: náklady příštích období

13

z toho: výdaje příštích období

158

0

výnosy příštích období

0

příjmy příštích období

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč)
stav k 31. 12. 2015
CELKOVÉ VÝNOSY

9448

Výnosy z tržeb (certifikáty, karnety ATA)

3703

Členské příspěvky
Semináře KHK MSK, projekty EU
Ostatní výnosy (informatika,semináře,publ.,tisk.,propag..služby,veř.služby)
Prodej publikací, tiskopisů
CELKOVÉ NÁKLADY
Náklady na materiál, zboží

989
3885
785
86
9183
440

Mzdové náklady

3731

Sociální a zdravotní pojištění

1257

Odvod HK ČR

1950

Odpisy – DHM, DDHM

61

Ostatní náklady nemat. povahy

678

Software, HW, SW práce

107

Opravy a údržba

0

Cestovné

36

Náklady na reprezentaci

78

Nájemné
Ostatní služby (spoje, poštovné, internet)
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
DAŇ Z PŘÍJMU Z BĚŽNÉ ČINNOSTI
ZISK PO ZDANĚNÍ

749
96
265
74
191
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IV.

PLÁN AKTIVIT A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016

Plán činnost úřadu
Činnost úřadu směřuje k naplňování cílů a poslání Hospodářské komory České republiky
v souladu se zněním zákona č. 301/1992 Sb., závěrů Sněmů HK ČR, usnesení Shromáždění
delegátů a představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.
S přihlédnutím ke specifikům v území své působnosti se zaměřuje zejména na tyto oblasti:

I.

Kontaktní místo Hospodářské komory ČR, veřejné služby

1.

Certifikáty o původu – ověřování průvodních dokladů pro export

2.

Karnety ATA

3.

Czech POINT

4.

MYTO CZ

II.

Enterprise Europe Network (EEN)

1.

Poradenství pro podnikatele k možnostem financování, legislativě, veřejným
zakázkám, ochraně duševního vlastnictví, podmínkám podnikání v jednotlivých
zemích, vysílání pracovníků, přeshraničního poskytování služeb a dalším
aspektům podnikání

2.

Asistence při hledání partnerů pro spolupráci v obchodě, výrobě, výzkumu, vývoji,
inovacích, technologickém transferu (mezinárodní dvoustranná jednání, obchodní
mise, inzerce v zahraničí, bulletin zahraničních nabídek a poptávek, přímé
kontakty na zahraniční podnikatele)

3.

Podpora účasti podnikatelů, univerzit a výzkumníků v programech COSME,
HORIZON 2020, GESHER/MOST

4.

SME Feedback (zprostředkování zpětné vazby podnikatelů pro Evropskou komisi)

5.

Vydávání odborných publikací, newsletterů a infolistů

6.

Vzdělávání (semináře, workshopy, konference, diskuze)

III.

Centrum mezinárodního obchodu v Moravskoslezském kraji

1.

Konzultační dny k otázkám podnikání na zahraničních trzích

2.

Specializované exportní poradenství
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3.

Kontaktní centrum česko-polské hospodářské spolupráce

IV.

Příprava projektů na podporu odborného školství, celoživotního
vzdělávání, spolupráce a naplňování projektových partnerství v síti
Hospodářské komory ČR, v rámci Moravskoslezského Paktu
zaměstnanosti a TRITIA

V.

Pořádání odborných seminářů, setkání, workshopů, konferencí k
aktuálním tématům

VI.

Oblastní středisko – Oblastní hospodářská komora v Třinci

VII.

Spolupráce s partnerskými komorami, podnikatelskými institucemi,
orgány veřejné správy a místní samosprávy

VIII.

Různé

IX.

Administrativní a organizační servis pro volené orgány
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Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu pro rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný.
VÝNOSY CELKEM v tis. Kč

9 290

Certifikáty a karnety ATA

3 400

Členské příspěvky
Odborné semináře, projekty EU

900
4 200

Prodej publikací, tiskopisů

90

Další veřejné služby, Ostatní

700

NÁKLADY CELKEM v tis. Kč

9 290

Nájemné

750

Spoje

100

Mzdy vč. odvodů, externí

5 000

Kancelářský aj. materiál, PHM

450

Cestovné

120

Občerstvení

150

Publikace, tiskopisy

40

Ostatní

730

Odvod na HK ČR
SW, HW, HW práce

1 790
160
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PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD
Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje
§1
(1) Příspěvkový řád je jedním ze základních vnitřních dokumentů Krajské hospodářské komory
Moravskoslezského kraje (dále KHK MSK), který navazuje na zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. a
zákona č. 223/1994 Sb. (dále jen „zákon) a je v souladu s platnými vnitrokomorovými normami
Hospodářské komory České republiky (dále HK ČR).
(2) Pro ustanovení příspěvkového řádu KHK MSK platí vymezení pojmů uvedené v čl. 1 odst. 9
Statutu KHK MSK.

§2
(1) Příspěvkový řád je podle § 13 odst. 2 písm. d, zákona schvalován sněmem HK ČR jako jediný
dokument, platný v rámci HK ČR, kterým se stanoví výše a způsob placení členských příspěvků členů
HK ČR.
(2) Příspěvky členů HK ČR jsou v souladu s § 18 zákona jedním ze zdrojů financování HK ČR,
okresních komor a společenstev. Rozdělení výnosu z členských příspěvků mezi HK ČR a příslušnou
složku je určeno usnesením sněmu HK ČR s platností na dobu neurčitou..
(3) Sněmem HK ČR stanovená část členských příspěvků je vždy ponechána přímo u složky, která je
pověřena výběrem členských příspěvků pro HK ČR; druhou stanovenou část (dle §2 odst.2) přijatých
členských příspěvků je složka povinna postoupit dle odst.6 HK ČR.
(4) Placení členských příspěvků je dle zákona jednou ze základních povinností členů HK ČR..
(5) Právnická nebo fyzická osoba přijatá za člena HK ČR zaplatí členský příspěvek za tento rok
do třiceti dnů od přijetí za člena HK ČR, a to u té složky, kde byla přijata za člena HK ČR. Člen HK ČR
přijatý ve 4. čtvrtletí roku může po dohodě s příslušnou složkou HK ČR zaplatit do třiceti dnů
od přijetí za člena ¼ členského příspěvku. V dalších letech je člen povinen, pokud nedohodne se
složkou jiný termín splatnosti, zaplatit členský příspěvek vždy nejpozději do 15. března běžného
kalendářního roku prostřednictvím té složky, která je oprávněna příspěvek jménem HK ČR přijmout,
tj. složky, kde je registrován jako kmenový člen (čl.1, odst.9., písm.i Statutu KHK MSK.
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(6) KHK MSK je povinna zaslat HK ČR příslušnou platbu ve výši dle §2 odst.2, tj. odpovídající sněmem
HK ČR stanovenou část členských příspěvků členů HK ČR za běžný kalendářní rok na účet úřadu HK
ČR do 15. května, s případným doplatkem do 15. prosince každého kalendářního roku.
(7) Pokud členu HK ČR v průběhu kalendářního roku členství zanikne, členský příspěvek ani jeho
poměrná část se nevracejí.

§3
(1) Výše ročního členského příspěvku člena HK ČR činí:
a) u fyzických osob 500,- Kč,
b) u právnických osob 5 000,- Kč.
(2) Složka může se členem HK ČR ve výjimečných případech a v zájmu HK ČR dohodnout nižší
„solidární“ členský příspěvek. V tom případě se však výše odvodové povinnosti složky vůči HK ČR dle
§2 počítá z výše členských příspěvků dle §3, odst.1, písm. a) a b).
(3) Zákon o daních z příjmů stanoví, kdy má členský příspěvek povahu nákladu (výdaje) ve smyslu
zákona o daních z příjmů.

§4
(1) Nabytím účinnosti tohoto příspěvkového řádu se ruší příspěvkový řád KHK MSK schválený
Shromážděním delegátů KHK MSK dne 25. března 2009.
(2) Příspěvkový řád byl schválen na Shromáždění delegátů KHK MSK dne 6. dubna 2016 a nabývá
účinnosti dnem schválení.
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