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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.:   +420 597 479 333 

e-mail:  info@khkmsk.cz 

web:   www.khkmsk.cz  

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 558. 

Právní forma: regionální hospodářská komora, vznik dle zákona č. 301/1992 Sb. o 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. 

*** 

Služby pro členy a podnikatelskou veřejnost zajišťoval v roce 2017 tým pracovníků úřadu ve 

složení: 

Funkce, náplň práce Jméno 

ředitelka PhDr. Magda Habrmanová (do 30. 6. 2017) 

Bc. Natálie Šitavancová (od 1. 7. 2017) 

ekonom/účetní Bc. Petra Kurková 

certifikáty, karnety, režim Ukrajina,  

mýto, CzechPOINT 

Bc. Naděžda Pyrochtová 

Barbora Kubinová                       

vnitřní/vnější komunikace, PR, organizace akcí Ing. Ilona Honusová (od 22. 9. 2017) 

projekt Vzdělávání členských firem Ing. Ladislav Kozák (zástupce ředitelky) 

Ing. Markéta Nenzová (do 31.10.2017) 

poradenství pro podnikatele/Enterprise Europe 

Network 

Ing. Hana Simonová    

Mgr. Jan Skipala (od 17.7.2017)       

tajemnice ObHK Třinec Ing. Ivona Turoňová 

 

 

Členská základna 

Členskou základnu tvořilo k 31. 12. 2017 celkem 316 právnických a fyzických podnikatelských 

subjektů vč. 19 firem v režimu „nekmenových členů“.  

  

mailto:info@khkmsk.cz
http://www.khkmsk.cz/


 

 4 

 

II. AKTIVITY A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

Pracovníci úřadu naplňovali Plán aktivit, který schválilo Shromáždění delegátů 6. dubna 2016.  

 

I. Kontaktní místo Hospodářské komory ČR 

Krajská hospodářská komora MSK spolupracuje s Hospodářskou komorou 

ČR na základě Rámcové smlouvy, která byla uzavřena s cílem společného 

naplňování strategických komorových záměrů, jako je např. zvyšování 

celkové úrovně podnikatelské samosprávy, prestiže hospodářské komory ve 

společnosti, růst vlivu hospodářské komory na zlepšování podnikatelského 

prostředí ve státě. 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. 

 

1.1 Certifikáty o původu – ověřování průvodních dokladů pro export 

KHK 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 2017 bylo vystaveno celkem 6055 ks dokladů v celkové hodnotě 3 858 704 Kč. 

 

1.2  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 

použití při výstavách, veletrzích a podobných příležitostech, či vědecko-výzkumný materiál.  

V roce 2017 bylo vystaveno 35 ks karnetů v hodnotě 198 750 Kč. 

 

1.3  Czech POINT – Vydávání ověřených výpisů      

Na komoře mohou členské firmy, podnikatelé i široká veřejnost získat 

ověřené výpisy z obchodního, trestního, živnostenského a insolventního 

rejstříku, z katastru nemovitostí, z registru řidičů, ze Seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů, dále ověření pravosti listin a podpisů 

(vidimace a legalizace) a též autorizovanou konverzi dokumentů pro účely korespondence 

prostřednictvím datových schránek. 
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V roce 2017 vydal CzechPOINT na komoře celkem 37 výpisů z obchodního rejstříku, 16 ze 

živnostenského rejstříku, 12 z katastru nemovitostí, 53 z trestního rejstříku a 8 z registru 

trestů právnických osob.  Dále bylo provedeno 75 vidimací (ověření shody listin) a 187 

legalizací (ověření pravosti podpisu). O zřízení datové schránky požádala 1 osoba, bylo 

provedeno 112 elektronických konverzí dokumentů. Dále byly vystaveny 4 výpisy z registrů 

řidičů (BODIS) a 14 výpisů ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD). 

1.4 Kontaktní místo MYTO.CZ    

     

Pro dopravní společnosti zajišťuje komora veškeré služby, spojené 

s „mýtem“. Mýtné je určeno všem dopravcům či provozovatelům, kteří užívají vozidel s povolenou 

hmotností přesahující 3,5 tuny. Služba je zajišťována v pracovních dnech v době od 7:30 do 15:30 

hod. 

 

1.5 Režim Ukrajina      

S účinností od 24. 8. 2016 uzavřela KHK MSK s HK ČR Smlouvu o 

poskytování služeb, jejímž předmětem je poskytování 

administrativní a metodické pomoci při realizaci Koncepce 

navýšení kapacity MZV ČR a MV ČR za účelem efektivnějšího 

vyřízení žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). 

O zařazení do Režimu Ukrajina lze žádat prostřednictvím Hospodářské komory ČR a rovněž 

prostřednictvím Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.  

 

V roce 2017 bylo zpracováno 41 žádostí pro celkem 117 zaměstnanců.  

 

 

II. Enterprise Europe Network (EEN)     

 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje je napojena na 

mezinárodní síť Enterprise Europe Network (EEN) jako kontaktní místo pro 

podnikatele v Moravskoslezském a také v Olomouckém kraji od 1. ledna 

2008. Od 1. ledna 2015 je působnost rozšířena také do Pardubického kraje. 

EEN má zastoupení cca 600 institucí (obchodní komory, technologická centra, univerzity, 

rozvojové agentury) ve více než 60 zemích světa (včetně celé EU), odborné poradenství v rámci 

této sítě poskytuje více než tři tisíce expertů. 

Podnikatelům a výzkumníkům jsou v síti EEN poskytovány bezplatné služby. Služby Enterprise 

Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě 

grantové smlouvy č. 737766 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
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Mezinárodní kooperační setkání 

a veletrhy 

Mezinárodní podnikatelské 

mise 

Mezinárodní databáze poptávek 

a nabídek ze 67 zemí světa 

Vyhledávání projektových 

partnerů pro mezinárodní  

 

Výzkumné projekty 

Vnitřní trh EU 

Zpětná vazby pro EK 

Informace o zahraničních trzích 

Ochrana duševního vlastnictví 

 

Analýza inovačního potenciálu 

Financování a dotační programy 

Transfer znalostí 

 

 

 

Během roku 2017 byly plněny předepsané indikátory projektu a bylo dosaženo následujících 

výsledků: 

 

Počet účastníků akcích pořádaných KHK MSK:             843 

Počet firem, který získaly individuální bezplatné poradenství:           182 

Počet firem, které získaly individuální pomoc při vstup na zahraniční trhy:            45 

Počet dvoustranných jednání a obchodních misí, které KHK pořádala či spolupořádala: 12 

Počet mezinárodních schůzek, která KHK MSK zprostředkovala na těchto akcích:        118 

Počet místních firem, kterým byl předán kontakt na zahraniční firmu z databáze:            50 

Počet zahraničních firem, které zareagovaly na profil místní firmy z databáze:                  42 

Počet dlouhodobých kontraktů realizovaných na základě asistence KHK MSK:                  8 

Poskytnuté poradenství vedoucí ke vstupu na zahraniční trh:               11 

 

V roce 2017 organizovalo nebo spoluorganizovalo EEN v Ostravě celkem 40 akcí. 
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Vybrané významné akce organizované Krajskou hospodářskou komorou pod hlavičkou projektu 

Enterprise Europe Network: 

Odborný seminář Obchod s Čínou prakticky 

Seminář se uskutečnil 7. dubna 2017 v ostravském hotelu Vista. Praktické rady pro spolupráci 

s čínskými obchodními partnery přednesené experty na tuto problematiku si přišlo vyslechnout 

téměř padesát zástupců firem z regionu. Na semináři byly představeny možnosti využití služeb sítě 

EEN při obchodu s Čínou, byly představeny základní rozdíly v myšlení a podnikové kultuře 

českých a čínských firem.  Přednášející vysvětlili účastníkům, jak s Číňany jednat a proč to někdy 

může být složité, seznámili je se specifiky čínského trhu, příležitostmi pro podnikatele, způsoby 

vstupu na trh Číny a se způsoby nalezení spolehlivého partnera. Věnovali se také možnostem 

marketingu v Číně. Byly představeny užitečné informace o způsobech, jak prověřit potenciálního 

čínského partnera, jak podepsat smlouvu, na co si dát pozor při úhradě faktur a jak postupovat, 

není-li smlouva plněna.  
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Chytřejší kraj – Mezinárodní konference a Brokerage Event 2017 

 

Možnosti využití chytrých technologií ve zdravotnictví, bydlení nebo v dopravě představili experti 

na mezinárodní konferenci Smarter Region – International Conference and Brokerage Event 2017 

ve čtvrtek 5. října 2017 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.   

Na akci, kterou pořádala Krajská hospodářská komora Moravskoslezského coby partner 

mezinárodní sítě na podporu podnikání ENTERPRISE EUROPE NETWORK spolu s Centrem 

podpory inovací při VŠB-TU Ostrava a Agenturou pro regionální rozvoj, se sešlo téměř 300 

účastníků, kteří si přišli poslechnout prezentace českých i zahraničních odborníků. Švéd Lennart 

Svensson např. představil přístup ke smart cities ve švédském regionu Skane, kde se chytrá řešení 

zaměřují zejména na zdravotnictví, výrobu potravin a ochranu životního prostředí. Japonské 

zkušenosti se zaváděním chytrých řešení představil profesor Hiroaki Nishi, který působí na 

univerzitě Keiko v Tokiu.  

Zástupci firem a institucí ze 13 zemí ocenili také možnost zúčastnit se předem sjednaných 

dvoustranných jednání, kterých proběhlo na sto padesát a na jejichž spoluorganizaci se podílelo 

13 partnerů sítě ENTERPRISE EUROPE NETWORK. Výsledkem je u řady firem dohodnutá 

obchodní spolupráce nebo realizace společných projektů. Neformální setkání na téma smart řešení 

probíhala i po ukončení oficiálně registrovaných schůzek a velký zájem projevili účastníci také o 

komentované prohlídky technologických center, výzkumných laboratoří a národního 

superpočítačového centra IT4Innovations na VŠB TU - Ostrava.  
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Exportní příležitosti v Indonésii 

 

Jak si otevřít pobočku v Indonésii nebo jak dovážet zboží z/do Indonésie?  

Konkrétní rady a praxí ověřené způsoby vstupu na trh nabídl seminář Exportní příležitosti 

v Indonésii, který se konal 7. prosince 2017 v ostravském Hotelu Vista. 

Seminář zorganizovalo Velvyslanectví Indonéské republiky v ČR spolu s Krajskou hospodářskou 

komorou Moravskoslezského kraje (KHK MSK) – partnerem poradenské sítě pro podnikatele 

Enterprise Europe Network.  Cílem bylo seznámit účastníky zejména se specifiky indonéského 

trhu, příležitostmi pro podnikatele, vstupem na trh Indonésie a nalezení spolehlivého partnera. 

Velvyslanec Indonéské republiky v ČR Aulia Aman Rachman přítomné seznámil s ekonomikou 

této země, která by se se svým bohatstvím přírodních zdrojů mohla stát obrovským trhem pro 

Českou republiku. Uvedl, že v indonéském vývozu do ČR nyní převládají především výrobky jako 

elektrická zařízení, přírodní kaučuk a výrobky z něj, součásti vozidel, káva nebo nábytek. Do 

Indonésie se vyváží především dřevěná buničina, letouny, nevojenské zbraně, stroje apod. 

V průběhu semináře s konkrétními radami pro podnikatele vystoupila ředitelka KHK MSK Natálie 

Šitavancová, která přiblížila služby hospodářské komory a poradenskou síť Enterprise Europe 

Network. Turistiku a cestovní ruch v Indonésii prezentoval Safrigita Novianto, tajemník 

Ambasády Indonéské republiky v ČR pro turistický ruch. 
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III.  Centrum mezinárodního obchodu v Moravskoslezském kraji 

 

Centrum mezinárodního obchodu v Moravskoslezském kraji si klade za cíl podporu exportu 

malých a středních firem. Komora prostřednictvím Centra vychází vstříc zájmům a potřebám 

podnikatelské veřejnosti o proexportně zaměřené služby. V roce 2017 byly služby Centra plně 

hrazeny z vlastních zdrojů Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.  

Kromě každodenního poradenství k podnikání na zahraničních trzích (forma osobních konzultací 

na úřadu komory, e-mailová korespondence), proběhla řada akcí se zahraničně obchodní 

tématikou. 

Členským i nečlenským firmám byla během roku nabízena možnost využití osobních konzultací 

s odborníky. Bylo nabízeno specializované exportní poradenství, odborné konzultace 

k dotačním příležitostem pro podnikatele a konzultace k problematice německého práva. 

Tyto konzultace byly vedeny odborníky na danou tématiku.  

Specializované exportní poradenství:  

Služba probíhala formou předem domluvených schůzek s odborníkem, v půl až hodinovém 

intervalu. Obsahem 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.  

Konzultace k problematice německého práva 

Spolupráce s německou advokátní kanceláří, která má pobočku své Advokátní kanceláře v Praze. 

Členům komory je nabízena možnost bezplatné první konzultace k problematice obchodního 

práva se zaměřením na Německo. Jednou v měsíci se tak mohou firmy bezplatně poradit o svých 

problémech na předem dohodnutých schůzkách.  
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IV.  Projekt Vzdělávání firem  
 

 

Jedním z nejrozsáhlejších projektů, který Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 

dosud realizovala, je projekt „Vzdělávání firem“, díky němuž může od začátku dubna 2017 

vzdělávat zaměstnance členských firem.  

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Krajské 

hospodářské komory Moravskoslezského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací 

a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt je financován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Reg. č. 

projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005893. 

Pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti byl pečlivě připraven rozsáhlý balíček odborných 

školení, jehož realizací si zaměstnanci členských firem zvyšují svou kvalifikaci a rozšiřují znalosti 

a dovednosti upotřebitelné v praxi tak, aby jejich práce byla co nejefektivnější. Obsah kurzů je 

různorodý od kurzů cizího jazyky, přes vedení a koučink zaměstnanců, obchodní jednání, 

zvyšování efektivity procesů, novinky v daních a účetnictví, po kurzy Microsoft Office, kurzy 

svařování a obsluhy CNC obráběcích strojů a další. V rámci projektu KHK MSK nabízí 120 

různých kurzů. Projekt běží od dubna 2017 a bude ukončen v březnu 2020. V roce 2018 se 

plánuje zorganizovat na cca 100 kurzů. Účastníci získají po proškolení a splnění předem 

stanovených podmínek potvrzení či osvědčení o absolvování. 

S velkým ohlasem se setkávají kurzy z oblasti IT dovedností, manažerské kurzy či kurzy z oblasti 

novinek účetnictví a práva.  Možnosti zdokonalovat své kompetence v průběhu trvání projektu 

využilo již více než 240 osob, které absolvovaly alespoň jeden z nabízených kurzů.  
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Nabídka kurzů pořádaných v rámci projektu Vzdělávání firem: 

Jazyky                                                             

Dlouhodobé kurzy – různé úrovně pokročilosti 

Ruský jazyk 

Německý jazyk 

Anglický jazyk 

Anglický jazyk 

Krátkodobé kurzy 01/2018 – 12/2018 

Telephoning 

Presentation Skills 

Business Writing 

Business English  

IT kurzy 

MS Word – začátečník / pokročilý 

MS Office Excel – začátečník / pokročilý 

MS Office Powerpoint 

MS Outlook 

AutoCAD – základní kurz/ pokročilý 

CorelDraw 

PhotoShop 

Pohoda 

D3K (SW pro dopravu) – začátečník / pokročilý 

Windows Server 2016 – Správa kont, lokálních politik a souborů  

Správa Linux Serveru 

Jazyk Java pro pokročilé 
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C# – pokročilý kurz 

Objektově orientované programování v jazyce C# 

Účetní a ekonomické kurzy 

Novinky v daních a účetnictví 

Ekonomické minimum/základy 

Fakturace, doklady 

Daň z přidané hodnoty 

Daně z příjmu právnických osob 

Cestovní náhrady 

Účetní závěrka 

Mzdové účetnictví 

Finanční řízení 

Hmotný a nehmotný majetek 

Kalkulace nákladů 

Účtování v cizí měně 

Daně z příjmu fyzických osob 

Cash flow 

Správa nemovitostí, úspory energií 

Technické a jiné odborné kurzy 

Pravidelné školení na profesní průkaz řidiče (7 hodin) 

Hospodárná a ekologická jízda 

Obnovovací školení na profesní průkaz řidiče (35 hodin) 

Opakovací školení obsluhy manipulačních vozíků 

Opak. školení odb. zp. v elektrotechnice  

Periodické přezkoušení dle normy ČSN EN ISO 9606-1  

Obsluha tlakových nádob stabilních 

Kurz obsluhy elektro a motorových vysokozdvižných vozíků 

Vstupní školení na profesní průkaz řidiče (140 hodin) 

Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu 

Výškové práce 

Odborná způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

Opakovací školení Vazači 

Vstupní školení na profesní průkaz řidiče – rozšířené  

Obsluha pracovních plošin 

Opakovací školení obsluhy stavebních strojů 

Svářečské kurzy dle ČSN EN ISO 9606-1  

Základní školení vazačů břemen 

Opakovací školení lešenářů 

Opakovací školení na obsluhu motorových pil a křovinořezů 
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V. Odborné semináře, workshopy k aktuálním tématům, odborné konference 

a setkání s velvyslanci  

 

Firmám z regionu přináší KHK MSK širokou nabídku odborných seminářů, workshopů, 

konferencí a dvoustranných jednání firem. Akce KHK MSK sama organizuje nebo se na jejich 

organizaci podílí.   

V roce 2017 KHK MSK nabídla podnikatelům následující akce: 

20 konzultačních dnů (dotační příležitosti pro podnikatele, konzultace k problematice německého 

práva, konzultace k firemnímu financování, specializované exportní poradenství, refinancování 

firemního úvěru, audit stávajícího modelu financování) 

10 Byznys klubů – KHK MSK dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce ve Frýdků-Místku a 

podílí se na zajišťování odborné části klubů pro začínající podnikatele. Budoucím živnostníkům 

jsou každý měsíc předávány informace důležité pro začátky podnikání a představovány služby 

komory.  

12 odborných seminářů (Když je informační systém noční můrou, Celní novinky pro rok 2017, 

Seminář k SME Instrumentu, Prověřování obchodních partnerů – snížení rizik pro Váš byznys, 

dva semináře k GDPR – připravte se včas, Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb, 

Insolvence a jak se efektivně bránit, Seminář SME Instrument II. – příprava žádosti, Reforma 

podpory pracovního uplatnění OZP, Seminář pro zaměstnavatele – ÚP Frýdek-Místek, Sociální 

podnikání k podnikatelské veřejnosti) 

13 dvoustranných jednání (Partners4Innovation – Brno, jednání s vietnamskými firmami – 

Ostrava, víno a potraviny – Španělsko, B2Fair Hannover Messe 2017 – Německo, Subcontracting 

ITM Polska Meetings – Polsko, Polish-German-Czech B2B meetings – Polsko, ClustersB2Match 

– Rumunsko, jednání při misi čínské delegace z provincie Hubei v Praze, Trade Fair AUTUMN 

2017 – Polsko, Dvoustranná Kontakt-Kontrakt – Brno, jednání při VII European Congress of 

SMEs – Polsko, 24. Polsko-Německo-České podnikatelské fórum – Polsko) 

6 odborných konferencí (EET fórum Ostrava, Exportní konference HK ČR, Invest More – Nová 

energie pro Moravskoslezský kraj, EU Open for Business Info Day, Konference Smarter Region, 

Konference k 10. výročí připojení k Schengenskému prostoru) 

12 setkání s velvyslanci a teritoriálně zaměřených seminářů 

• Příležitosti podnikání v Indii – seminář s velvyslancem Indické republiky v ČR (únor 

2017) 

• Seminář a dvoustranná jednání Vietnam (březen 2017) 

• Obchod s Čínou prakticky (duben 2017) 

• Exportní konference HK ČR (květen 2017) 
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• Obchodní příležitosti pro české firmy v rámci přípravy na EXPO 2020 v Dubaji (červen 

2017) 

• Setkání s podnikateli při příležitosti návštěvy Ali Akbar Jowkara, chargé d’affaires 

Íránské islámské republiky (červen 2017) 

• Setkání s velvyslancem Katalánské vlády ve Vídni panem Caselse (srpen 2017) 

• Obchodní příležitosti pro české firmy v Kanadě (říjen 2017) 

• Korea Business Formu (listopad 2017) 

• Obchodní příležitosti v Itálii a Španělsku (listopad 2017) 

• Obchodně podnikatelské fórum při Dnech Kanady v MSK (listopad 2017) 

• Exportní příležitosti v Indonésii (prosinec 2017) 

 

 

 

 

VI.  Příprava nových projektů, spolupráce a naplňování projektových 

partnerství  

 

Projekt Interreg V-A SK-CZ/2016/02 – Kontaktní centrum česko-slovenské hospodářské 

spolupráce      

Během roku 2017 se dokončovaly přípravy projektové žádosti do projektu Interreg Slovenská 

republika-Česká republika. Nositelem projektu je Slovenská obchodní a průmyslová komora 

v Žilině a druhým českým partnerem je Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Projekt byl 

schválen a podepsán počátkem roku 2018. 



 

 16 

Aktivity projektu přispějí k vytvoření komunikačních sítí pro podnikatele daných regionů a 

výstupy projektu přispějí k tvorbě pracovních míst a udržitelnému rozvoji přeshraničních regionů. 

Široký tematický záběr aktivit umožní zapojení subjektů z různých oblastí podnikání, výroby a 

služeb. Projekt svými aktivitami vytváří systém trvalé přeshraniční spolupráce. 

Podnikatelé Moravskoslezského kraje budou moci získat potřebné informace pro své podnikání na 

Slovensku v novém kontaktním centru, Infobodu, který připravuje a zajišťuje KHK MSK. 

Ostravský Infobod doplní síť již fungujících Infobodů ve Zlíně a v Žilině. Pomoci má zejména 

podnikatelským subjektům působícím v našem regionu. K cílové skupině patří také studenti jako 

potencionální zájemci o podnikání na Slovensku. 

Infobod je zaměřen na poradenství a pomoc v rozvoji podnikání na Slovensku, a to informacemi 

o podnikatelském prostředí, o legislativních podmínkách, investicích, dotacích, o daňové a 

pracovněprávní problematice či pomoci s vyhledáním dodavatelů a partnerů pro společné 

podnikání. 

Hlavními aktivitami Infobodu v Ostravě bude pořádání seminářů zaměřených zejména na podporu 

podnikání, workshopy, konzultační dny a konference.  

Projekt vznikl ve spolupráci se Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou Žilina a první 

velkou událostí společného projektu je Česko-slovenské ekonomické a podnikatelské fórum, které 

se uskuteční 4. června 2018 v Žilině za účasti předsedů vlád obou zemí, ministra průmyslu a 

obchodu ČR, ministra hospodářství SR, prezidenta Hospodářské komory ČR a dalších 

významných osobností. Součástí jsou také dvoustranná jednání českých a slovenských firem. 

 

 

 

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje (RSK) 

RSK jakožto platforma pro vzájemný dialog partnerů z regionu napomáhá lepší koordinaci aktivit 

v kraji ve vazbě na čerpání prostředků 2014-2020. Je dobrovolným regionálním uskupením 

územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. Krajská hospodářská komora MSK 

je jejím stálým členem. Více viz http://www.msk.cz/cz/dotace_eu/regionalni-stala-konference-

moravskoslezskeho-kraje-53320/ 

 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (MSPakt) 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (dále jen MSPakt) je strategické partnerství desítek 

podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí v Moravskoslezském kraji, které postupně 

vznikalo v průběhu roku 2010 a bylo završeno oficiálním podpisem dokumentu o uzavření paktu 

24. února 2011 v Ostravě mezi Moravskoslezským krajem, Sdružením pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou MSK a Regionální radou Regionu 

http://www.msk.cz/cz/dotace_eu/regionalni-stala-konference-moravskoslezskeho-kraje-53320/
http://www.msk.cz/cz/dotace_eu/regionalni-stala-konference-moravskoslezskeho-kraje-53320/


 

 17 

soudržnosti Moravskoslezsko. MSPakt si klade za cíl významně přispět ke změně dlouhé roky 

trvající nepříznivé situace na zdejším trhu práce. Jeho nástrojem pro uskutečnění změn je 

Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti. Krajská hospodářská komora MSK je signatářem 

MSPaktu a stálým členem jeho Výkonné rady. Více viz http://www.mspakt.cz/ 

 

VII.   Oblastní středisko – Oblastní hospodářská komora v Třinci  

 

Oblastní středisko Krajské hospodářské komory MSK – Oblastní hospodářská komora v Třinci 

pracuje dle vlastního plánu činnosti. V centru pozornosti má aktuální problémy, týkající se rozvoje 

a podmínek pro podnikání v daném regionu. V roce 2017 byla nejvíce diskutována problematika 

nedostatku technicky kvalifikované pracovní síly v regionu a rozvojové projekty v oblasti 

technického vzdělávání. 

 

VIII.  Spolupráce s podnikatelskými institucemi, partnerskými komorami, 

orgány veřejné správy a místní samosprávy a další 
 

● Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

▪ členství v Radě SPR MSK 

▪ členství v sekci vzdělávání při SPR MSK 

▪ akce Region pro sebe, společné ocenění firem za přínos pro rozvoj MSkraje 

▪ soutěž School Friendly 

▪ společné vydávání Regionálního zpravodaje 

 

● Agentura pro regionální rozvoj, a.s.   

 

▪ konference Invest MORE – Nová energie pro 

Moravskoslezský kraj, Ostrava 6. 6. 2017 

▪ konference a dvoustranná jednání firem SMARTER REGION 2017 

▪ soutěž Inovační firma MSK 2017 

▪ soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje 2017 

 

● Moravskoslezský kraj     

 

▪ spolupráce na exportně zaměřených akcích (seminář a dvoustranná jednání 

Vietnam, seminář Obchodní příležitosti pro české firmy v rámci přípravy na 

EXPO 2020 v Dubaji, Obchodní příležitosti pro české firmy v Kanadě, Korea 

business fórum) 

 

http://www.mspakt.cz/
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▪ V roce 2017 Moravskoslezský kraj, Krajská hospodářská komora MSK, 

Sdružení pro rozvoj MSK a Svaz průmyslu a dopravy ČR podepsali 

Memorandum o spolupráci. Předmětem tohoto memoranda je deklarace 

společných zájmů a aktivit při realizaci dílčích činností směřujících k úspěšnému 

dokončení hospodářské transformace v souladu s Koaličním programem pro 

Moravskoslezský kraj. 

 

 

● Moravskoslezské inovační centrum   

  

 

▪ navázán prvotní dialog s MSIC – marketingová podpora akcí atd. Další 

spolupráce se bude rozvíjet v roce 2018.  

 

 

● Svaz průmyslu a dopravy ČR      

 

▪ Společné informativní schůzky 

▪ podpis Memoranda o spolupráci s Moravskoslezským 

krajem 

 

● Česko-polská obchodní komora Ostrava    

▪ XXIII. Setkání podnikatelů a konference, Ostrava 

červen 2017 

▪ medializace dalších akcí komory mezi členské firmy 

 

● Britská obchodní komora v ČR    

▪ Britský den v Ostravě 2017 

● Hospodářské noviny a Vodafone – Cena Firma roku 2017 a Živnostník roku 2017 

▪ Krajské kolo soutěže Podnikatel a Živnostník roku, aktivní účast v hodnotící 

porotě 

● EY Podnikatel roku 

▪ Krajské kolo soutěže EY Podnikatel roku, záštita HK ČR 

●  Národní klastrová asociace    

▪ Krajská hospodářská komora MSK je v rámci projektu 

Enterprise Europe Network místem pro klastrovou 

spolupráci v České republice. KHK MSK sdružuje nabídky a poptávky klastrů 

z 60 zemí světa.  
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▪ S Národní klastrovou asociací byla zahájena spolupráce a toto „klastrové 

místo“ bude prezentováno členům NCA a také bylo dohodnuto společné 

pořádání akcí.  

●  Česko-německá obchodní a průmyslová komora    

▪ Společné informativní schůzky o aktivitách obou komor 

▪ Společná účast na akci „Šprechtíme“, kterou organizoval Goethe Institute na 

podporu výuky německého jazyka na středních školách 

▪ Účast na setkání členů Česko-německé obchodní a průmyslové komory 

v Ostravě 

 

 

IX.  Administrativní a organizační servis pro volené orgány 

 

plněno průběžně 

 

X. Různé 

 

X. 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 2017 byla záštita udělena: 

18. – 19. 1. 2017 6. ročník prezentace středních škol „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“ 

   http://www.kzoj.cz/cz/page-remeslo-ma-zlate-dno//  

http://www.kzoj.cz/cz/page-remeslo-ma-zlate-dno/
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26. 1. 2017 8. ročník mezinárodní soutěže studentů středních škol gastronomie, 

hotelnictví a cestovního ruchu „MLADÝ PRŮVODCE“ 

https://www.ssgh.cz/2017/02/14/soutez-mlady-pruvodce-2017/  

1. 3. 2017 XIX. ročník gastronomické soutěže AHOL CUP 2017, Ahol SŠ 

gastronomie, turismu a lázeňství Ostrava 

http://www.akc.cz/tiskova-zprava-179/tiskova-zprava-z-19-rocniku-

souteze-ahol-cup-2017  

25. 5. 2017 5. ročník konference „ROZVOJ NOVOJIČÍNSKA“ 

https://www.educa-sos.eu/Konference    

3. - 4. 6.2017  KOPŘIVNICKÉ DNY TECHNIKY 

   https://koprivnickednytechniky.webnode.cz/  

23. 11. 2017 5. ročník matematické soutěže pro žáky ZŠ okresu Frýdek-Místek, 

Gymnázium a SOŠ Frýdek – Místek, ZLATÁ CIHLA 2017 

http://www.gsos.cz/souteze/zlata-cihla/ 

 

X. 2  Odborná soutěž T-PROFI – Talenty pro firmy 

 

Odbornou soutěž Talenty pro firmy pořádá Hospodářská komora České republiky na podporu 

posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání v České republice 

vycházejícího z principu vzdělávání pro praxi.  

Odborná soutěž je určena žákům ZŠ a SŠ, kteří za přítomnosti odborníků z firem plní zadané úkoly 

s využitím polytechnické stavebnice. Během roku probíhají jednotlivá krajská kola, následně je 

organizováno celorepublikové finále.  

Dne 27. dubna proběhlo v hotelu AquaPalace v Praze Čestlicích II. celorepublikové kolo odborné 

soutěže „T-Profi“. Cílem soutěže je zvýšit zájem o studium technických oborů u dětí základních 

a středních škol. Zaměstnavatelé, malí a střední podnikatelé, poukazují na úbytek nastupující 

i zkušené pracovní síly. Nejvíce je tíží ztráta kvalifikovaných odborníků z praxe, s často 

unikátními znalostmi a zkušenostmi. Soutěžilo 14 týmů, za každý kraj jeden. Tým se skládal z: 

žáků 5. tříd základních škol, studentů středních průmyslových škol, pedagogů a zástupce 

společnosti, která sponzoruje tým. Vítězem se stal tým z Libereckého kraje.  

 

V úvodu celé soutěže přišel týmy osobně podpořit prezident Hospodářské komory Vladimír 

Dlouhý, který ve svém krátkém vystoupení vyzdvihl důležitost technického vzdělávání jak na 

základních, tak středních školách. Akce se zúčastnil i viceprezident Hospodářské komory ČR 

Zdeněk Somr nebo ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální 

výchovy MŠMT Petr Bannert. 

 

 

https://www.ssgh.cz/2017/02/14/soutez-mlady-pruvodce-2017/
http://www.akc.cz/tiskova-zprava-179/tiskova-zprava-z-19-rocniku-souteze-ahol-cup-2017
http://www.akc.cz/tiskova-zprava-179/tiskova-zprava-z-19-rocniku-souteze-ahol-cup-2017
https://www.educa-sos.eu/Konference
https://koprivnickednytechniky.webnode.cz/
http://www.gsos.cz/souteze/zlata-cihla/
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X. 3.  Nové webové stránky, sociální sítě a další aktivity na podporu medializace KHK MSK 

 

 

S cílem atraktivněji zviditelnit nabídku služeb a moderněji se prezentovat KHK MSK koncem 

roku 2017 spustila nové webové stránky. Doména www.khkmsk.cz zůstala stejná, změnila se 

grafická podoba stránek a přibyly nové kategorie. Novinkou je kategorie Členové členům, kde se 

mohou členské firmy představit ostatním a ukázat své nabídky. 

Současně se změnil také design newsletteru, který KHK MSK rozesílá svým odběratelům. 

Obsahuje informace o novinkách, chystaných akcích a zahraniční inzerci. 
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Informace z dění KHK MSK pravidelně zveřejňuje také v příspěvcích na Facebooku: 

 

Zprávy o činnosti KHK MSK pravidelně zveřejňuje v časopise Komora a zpravodaji Sdružení pro 

rozvoj MSK, články vyšly také v regionálním tisku: 

MF Dnes 

 

 

Deník Právo 
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MF Dnes 
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III.  FINANČNÍ ČÁST 

 

 

III. 1 Hospodářský výsledek 2017 (k 31. 12. 2017) 

 

VÝNOSY 

 PLÁN VÝSLEDEK 
Certifikáty a karnety ATA 3 400 000 4 057 454 

Členské příspěvky 900 000 972 375 

Projekty, odborné semináře 8 400 000 5 827 667 

Prodej publikací, tiskopisů 90 000 93 701 

Veřejné služby, Ostatní 700 000 880 557 

Celkem 13 490 000 11 831 754 

 

 

NÁKLADY 

 PLÁN VÝSLEDEK 
Nájem 760 000 761 163 

Spoje  100 000 60 826 

Mzdy vč. odvodů, externí sl. 6 120 000 6 033 119 

Kancel. aj. materiál, PHM 600 000 382 114 

Cestovné 250 000 164 828 

Občerstvení 250 000 122 994 

Publikace, tiskopisy 40 000 33 889 

Ostatní 3 420 000 1 216 971 

Opravy 0 7 839 

Odvod na HK ČR 1 790 000 2 156 466 

SW, HW, HW-práce 160 000 140 719 

Celkem 13 490 000 11 080 928 
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III. 2 Bilance aktiv a pasiv včetně výkazu zisku a ztrát  

      

BILANCE – AKTIVA (v tis. Kč) 

stav k 31. 12. 2017 

Částka  BILANCE – PASIVA (v tis. Kč) 

stav k 31. 12. 2017 

Částka 

AKTIVA CELKEM 12601  PASIVA CELKEM 12601 

STÁLÁ AKTIVA 120  VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽ. AKTIV 5510 

Dlouhodobý hmotný majetek  380  CIZÍ ZDROJE 7091 

Oprávky k DHM, DDHM -260  Dlouhodobé závazky 0 

Investiční cenné papíry a vklady 0  Krátkodobé závazky 6925 

OBĚŽNÁ AKTIVA 12481  z toho: z obchodního styku, závazky ze vztahu k SR 5891 

Zásoby – zboží 37             k zaměstnancům 508 

Pohledávky, poskytnuté prov.zálohy 339             k institucím soc.  zabezpeč. a zdrav. pojištění  312 

Finanční majetek 12093             ostatní přímé daně 119 

z toho: peníze, ceniny                80             daň z příjmů 43 

              bankovní účty 12013             daň z přidané hodnoty 52 

Přechodné účty aktivní            12  Přechodné účty pasivní 166 

z toho: náklady příštích období 12  z toho: výdaje příštích období 166 

            příjmy příštích období 0              výnosy příštích období 0 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč) 

stav k 31. 12. 2017 

CELKOVÉ VÝNOSY 11832 

Výnosy z tržeb (certifikáty, karnety ATA) 4057 

Členské příspěvky 972 

Projekty EU, semináře KHK MSK 5828 

Ostatní výnosy (informatika, semináře, publ., tisk, propag..služby, veř.služby) 881 

Prodej publikací, tiskopisů 94 

CELKOVÉ NÁKLADY 11081 

Náklady na materiál, zboží 416 

Mzdové náklady 4529 

Sociální a zdravotní pojištění 1504 

Odvod HK ČR 2156 

Odpisy – DHM, DDHM 61 

Ostatní náklady nemat. povahy 1156 

Software, HW, SW práce 141 

Opravy a údržba 8 

Cestovné 165 

Náklady na reprezentaci 123 

Nájemné 761 

Ostatní služby (spoje, poštovné, internet) 61 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 751 

DAŇ Z PŘÍJMU Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 160 

ZISK PO ZDANĚNÍ 591 
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IV. PLÁN AKTIVIT ÚŘADU A HOSPODAŘENÍ 2017 

 

IV. 1 Plán činnosti  
 

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 

KHK MSK. S přihlédnutím ke specifikům v území své působnosti se zaměřuje zejména na tyto oblasti: 

 

IV. 1. 1 Kontaktní místo Hospodářské komory ČR, veřejné služby 

 

• Certifikáty o původu – ověřování průvodních dokladů pro export 

• Karnety ATA 

• Czech POINT 

• MYTO CZ 

• Režim UKRAJINA 

 

IV. 1. 2 Enterprise Europe Network (EEN) 

 

• Poradenství pro podnikatele k možnostem financování, legislativě, veřejným zakázkám, 

ochraně  duševního vlastnictví, podmínkám podnikání na zahraničních trzích a v 

jednotlivých zemích EU a  světa, vysílání pracovníků, přeshraničního poskytování služeb a k 

dalším aspektům podnikání 

• Asistence při hledání partnerů pro mezinárodní 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)  

• Podpora účasti podnikatelů, univerzit a výzkumníků v dotačních programech  

• SME Feedback (zprostředkování zpětné vazby podnikatelů pro Evropskou komisi) 

• Vydávání newsletteru „Aktuality pro podnikatele“ a bulletinu „Podnikatelské kontakty“ 

• Vzdělávání (semináře, workshopy, konference, diskuze) 

IV. 1. 3 Centrum mezinárodního obchodu v Moravskoslezském kraji 

 

• Teritoriální semináře a akce na podporu mezinárodní spolupráce 

• Kontaktní centrum česko-slovenské obchodní spolupráce 

• Pravidelné pořádání setkání Exportního Business Klubu 
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IV. 1. 4 Realizace projektu „Vzdělávání firem“ 

 

tj. zaměstnanců členských firem KHK, příprava dalších projektů na podporu jejich 

podnikání. Spolupráce a  naplňování projektových  partnerství v síti Hospodářské 

komory ČR, v rámci Moravskoslezského Paktu zaměstnanosti a další 

IV. 1. 5  Pořádání informativních, odborných seminářů, setkání, workshopů, 

 konferencí k aktuálním tématům 

IV. 1. 6  Oblastní středisko – Oblastní hospodářská komora v Třinci  

IV. 1. 7   Spolupráce s partnerskými komorami v ČR a v zahraničí, s partnerskými 

 podnikatelskými institucemi, orgány veřejné správy a místní samosprávy 

IV. 1. 8     Administrativní a organizační servis pro volené orgány a odborné sekce 

IV. 1. 9 Různé 

 

Plán aktivit úřadu Krajské hospodářské komory MSK je otevřeným dokumentem, jehož konkrétní 

naplňování se odvíjí od zájmu a požadavků členů komory a podnikatelské veřejnosti kraje. 

 

IV. 2. Návrh rozpočtu 

 

Návrh rozpočtu pro rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný  

VÝNOSY celkem 13 840 000 

Certifikáty a karnety ATA 3 600 000 

Členské příspěvky 900 000 

Projekty EU, semináře 8 400 000 

Prodej publikací, tiskopisů 90 000 

Veřejné služby (mýto, CzP, RU, ostatní) 850 000 

 

NÁKLADY celkem 13 840 000 

Nájem 760 000 

Spoje, poštovné 90 000 

Mzdy vč. odvodů, externí sl. 6 900 000 

Kancelářský a jiný materiál, PHM 450 000 

Cestovné 250 000 

Občerstvení, reprezentace 220 000 

Publikace, tiskopisy 40 000 

Ostatní  3 050 000 

SW, HW, HW práce 160 000 

Odvod HK ČR 1 920 000 

 



 

 30 

 

Poznámky 


