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Představenstvo a dozorčí rada 2021 
 

 

Ing. Jan Březina 
předseda představenstva 

Slezská důlní díla, a.s. 

 

 

Ing. Pavel Bartoš 
místopředseda  

FITE, a.s. 

† březen 2021 

Ing. René Kolek 
místopředseda 

Průmyslové montáže, s.r.o. 

Ing. Jan Skipala, Ph.D. 
místopředseda 

Společenství průmyslových 
podniků Moravy a Slezska 

 

Ing. Ivo Barteček 
člen představenstva 

Ing. Ivo Barteček 

Květoslav Bašista 
člen představenstva 

Bašista strojírenská výroba 

Ing. Radovan Burkovič 
člen představenstva 

JOB – centrum Ostrava 
s.r.o. 

    

Ing. Jan Czudek 
člen představenstva 

Třinecké železárny, a.s. 

Ing. Barbora Jandová 
členka představenstva 

MOSTÁRNA Lískovec, s.r.o. 

Ing. Lidmila Kramolišová 
členka představenstva 

EDUCA – SOŠ, s.r.o. 

    

Ing. Miroslav Paloncy 
člen představenstva 

Ing. Miroslav Paloncy 

Ing. Tomáš Pastrňák, MBA 
člen představenstva 

R.F.T. s.r.o. 

Lukáš Pavelek 
člen představenstva 

Sysportal s.r.o. 

   

prof. RNDr. Václav Snášel, 
CSc. 

člen představenstva 

VŠB-TU Ostrava 

Mgr. Vanda Staňková 
členka představenstva 

ODK, a.s. 

Mgr. Radka Šušková 
členka představenstva 

New Dimension, s.r.o. 

 

Libor Václavík 
člen představenstva 

LIBROS Ostrava 
 

Ing. Rostislav Zabystrzan 
člen představenstva 

STEELTEC, s.r.o. 

 
 
 

   

    

Ing. Jarmila Kolatová 
členka dozorčí rady 

REKVAL, s.r.o. 

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. 
předseda dozorčí rady 

Vysoká škola podnikání a práva,a.s. 

Ing. Alan Vápeníček, CSc. 
člen dozorčí rady 

DTO CZ, s.r.o. 



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 2021 tým pracovníků úřadu ve složení: 

ředitelka úřadu Bc. Natálie Šitavancová 

sekretariát, režim Ukrajina a ostatní režimy Michaela Štensová 

ekonom, účetní Bc. Petra Kurková 

celně-certifikační oddělení, mýto, CzechPoint Bc. Naděžda Zemanová 

celně-certifikační oddělení, mýto, CzechPoint Barbora Kubinová 

vnější komunikace, PR Ing. Ilona Honusová 

projekt Vzdělávání členských firem 

Ing. Ladislav Kozák 

Ing. Zdislava Doleželová 

Bc. Nicole Dedková 

poradenství pro podnikatele 
Enterprise Europe Network 

Ing. Hana Simonová 

Mgr. Jan Skipala 

tajemnice ObHK Třinec Ing. Ivona Turoňová 

 

V roce 2021 služby zajišťovalo také 11 externích pracovníků – lektoři vzdělávání členských firem a odborní 
školitelé do projektu ERASMUS. 

 

Členská základna 

Členská základna Krajské hospodářské komory MSK dlouhodobě a stabilně roste. Za posledních pět let se počet 
právnických a fyzických podnikatelských subjektů navýšil z 315 na 377 (stav k 31. 12. 2021), včetně 42 firem 
v režimu „nekmenových členů“ /seznam viz poslední listy VZ/. 

  

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


II. AKTIVITY A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

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 jejího vlivu 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.            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 2021 bylo vystaveno celkem 5 889 ks 
dokladů v celkové hodnotě 3 920 558 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 použití při výstavách, veletrzích a podobných příležitostech, či vědecko-
výzkumný materiál. V roce 2021 bylo vystaveno 17 ks karnetů v hodnotě 167 355 Kč. 

 
3.  Czech POINT – Vydávání ověřených výpisů   

Na Komoře mohou členské firmy, podnikatelé i široká veřejnost získat ověřené výpisy z obchodního, trestního, 
živnostenského a insolvenčního 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. 

V roce 2021 vydal CzechPOINT na Komoře celkem 18 výpisů z obchodního rejstříku, 7 ze živnostenského 
rejstříku, 4 z katastru nemovitostí, 24 z trestního rejstříku a 6 z registru trestů právnických osob.   
Dále bylo provedeno 43 vidimací (ověření shody listin) a 177 legalizací (ověření pravosti podpisu). O zřízení 
datové schránky požádalo 10 osob, bylo provedeno 149 elektronických konverzí dokumentů. Dále byly 
vystaveny dva výpisy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD). 

 
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. Od roku 2019 nabízí KHK MSK pro dopravce 
exkluzivní produkt HK ČR v podobě PROFIT karty, prostřednictvím které se nově od roku 2021 mohou 
dopravci registrovat také do Slovenského mýta.   

 

5. Projekty řízené ekonomické migrace – Program kvalifikovaný zaměstnanec 

 
Od 1. září 2019 jsou projekty řízené ekonomické migrace pro středně a nízko kvalifikované pracovníky (pozice 
spadající dle klasifikace CZ-ISCO mezi 4. – 8. hlavní třídu) transformovány na „Program kvalifikovaný 
zaměstnanec“. Touto změnou se HK ČR stává jednotným centrálním místem pro sběr, kontrolu a zařazování 
žádostí zaměstnavatelů do programu.  
 



V roce 2021 nedošlo k pozastavení činnosti na zastupitelských úřadech ve Lvově ani v Kyjevě.  
Program byl poupraven a aktualizován k 1. 8. 2021, a to např. o nutnost zaměstnávat 6 osob poslední  
3 kalendářní měsíce, ne dnem vstupu do Programu. Dále se pozměnily a doplnily přílohy k žádosti. 
 
Program kvalifikovaný zaměstnanec zahrnuje následující země (u každé země jsou uvedeny i vládou stanovené 
roční kvóty): 
 

 Bělorusko (1900 žádostí/rok) 

 Filipíny (2000 žádostí/rok) 

 Indie (600 žádostí/rok) 

 Kazachstán (500 žádostí/rok) 

 Moldavsko (1000 žádostí/rok) 

 Mongolsko (1000 žádostí/rok) 

 Srbsko a Černá Hora (1900 žádostí/rok) 

 Ukrajina (40 000 žádostí/rok) 
 
K 31. 12. 2021 bylo na KHK MSK zpracováno 150 žádostí pro celkem 463 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, Olomouckém a Pardubickém kraji.  

EEN má zastoupení v cca 600 institucích (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 rámci sítě EEN poskytovány bezplatné služby. Služby sítě Enterprise 
Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy 
č. 879523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

 
Během roku 2021 byly plněny předepsané indikátory projektu a bylo dosaženo následujících výsledků: 

 

Počet účastníků na akcích pořádaných KHK MSK: 316 

Počet firem, který získaly individuální bezplatné poradenství: 112 

Počet firem, které získaly individuální pomoc při vstup na zahraniční trhy: 62 

Počet dvoustranných jednání a obchodních misí, které KHK pořádala nebo spolupořádala: 11 

Počet mezinárodních schůzek, která KHK MSK zprostředkovala na těchto akcích: 86 

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

Počet zahraničních firem, které zareagovaly na profil místní firmy z databáze: 34 

Počet realizovaných dlouhodobých kontraktů realizovaných na základě asistence KHK MSK: 6 

Poskytnuté poradenství vedoucí ke vstupu na zahraniční trh: 7 

 



Nejvýznamnější akce KHK MSK pořádané pod hlavičkou Enterprise Europe Network v roce 2021: 

 
Online e-marketingová konference "Jak podnikat na internetu od Dolní Lhoty po Tokio" – 26. 5. 2021 

Po koronavirové stagnaci bylo potřeba reagovat na změnu marketingu, který v době covidové změnil pravidla. 
Vzhledem k moderním trendům uspořádala Krajská hospodářská komora MSK v rámci sítě EEN netradiční 
online e-marketingovou konferenci s názvem „Jak podnikat na internetu od Dolní Lhoty po Tokio“. Akce se 
zúčastnilo téměř 100 posluchačů, kterým byly prezentovány možnosti a nástroje online marketingu, nové 
trendy tvorby e-shopů, PPC reklama, práce s produktovými daty, těžba online dat a automatizace bidování. 

Odborníci také prozradili, jak vytvořit úspěšnou značku, jak zefektivnit svou brandovou komunikaci, na co si 
dát pozor a kolik branding může stát. Představili také možnosti, jak úspěšně zvýšit odborné znalosti a využít 
tak maximálně dostupné IT nástroje při expanzi firmy.  

 

Seminář Cirkulární ekonomika – 6. 10. 2021 

Zahajovací seminář v rámci nově vzniklé pracovní skupiny při KHK MSK na udržitelnost a cirkulární ekonomiku 
proběhl v Hotelu Vista 6. října 2021. Cílem semináře bylo představit hlavní úkoly pracovní skupiny a důvod 
jejího vzniku zájemcům o tuto tématiku, kterých se zúčastnilo téměř 40.  

Hlavní úkoly pracovní skupiny shrnula na úvod ředitelka Krajské hospodářské komory Natálie Šitavancová. Dále 
pokračovala teoretickým základem o cirkularitě CIRA advisory sesterská společnosti institutu cirkulární 
ekonomiky INCIEN. O příklady dobré praxe se postarali vystupující ze společnosti MENS SANA Vojtěch Beck a 
o Ostravské zelené domácnosti manželé Burkovičovi, kteří se věnovali příkladům dobré praxe v rámci 
každodenního života. Akci zakončila firma Enovation s.r.o., která představila možnosti financování projektů 
v rámci evropského programu „Green Deal“. Třešničkou na dortu byla plodná diskuze, která jen potvrdila 
aktuálnost tohoto tématu. 

Setkání s indickým velvyslancem – Obchodní příležitosti v Indii -– 11. 11. 2021 

11. listopadu 2021 se v prostorách hotelu Mercury v Ostravě konalo setkání s indickým velvyslancem J. E. 
Hemantem Harishchandrem Kotalwarou. Akce se zúčastnilo 20 posluchačů, pro které je indický trh potenciálně 
zajímavý. Pan velvyslanec představil obchodní příležitosti tohoto regionu, společně s politickou situací. 
Zástupci firmy CONROP s.r.o. seznámili posluchače se svými zkušenostmi s dovozem a vývozem do Indie. Na 
tuto prezentaci navázala debata a možnost jednotlivých konzultací s panem velvyslancem osobně. 



 

 

 

Seznam akcí pořádaných Enterprise Europe Network při KHK MSK v roce 2021: 

Datum Název akce 

07.01.2021 Webinář “SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ – AKTUALITY O BREXITU A PŘÍLEŽITOSTECH” 

20.01.2021 Individuální konzultace s ekonomickou diplomacií – Německo 

25.01.2021 EU Fashion Match Amsterdam 10.0 

28.01.2021 Webinář obchodní příležitosti v Mexiku a Kolumbii – aktuální situace 

01.03.2021 Med2Meet 

03.03.2021 CONTACT: Business Meetings 2021 

10.03.2021 Modtissimo Online 10–12 Tex4IM Matchmaking 10–17 

12.04.2021 B2B při Hannover Messe 2021 

18.05.2021 Česko-Slovenské podnikatelské fórum 

19.05.2021 Konference: E-commerce – jak na fungující e-shop v ČR i zahraničí 

03.06.2021 Mezinárodní konference "A Year After: The Outlook of Vojvodina´s Economy 

06.10.2021 Seminář Cirkulární ekonomika 

03.11.2021 Polsko-německo-české podnikatelské kooperační fórum 

09.11.2021 Mezinárodní česko-ruské fórum B2B jednání s ruskými firmami 

09.11.2021 Tradiční setkání podnikatelů Pardubického kraje 

11.11.2021 Setkání s indický velvyslancem – obchodní příležitosti v Indii 

23.10.2021 Indie – online individuální konzultace s ekonomickými diplomaty 

23.11.2021 Krajská exportní konference 

25.11.2021 Mezinárodní Business Forum - Serbia 

 

Možnosti pořádání vzdělávacích akcí byly vlivem opatření vlády, vydaných z důvodu koronavirové  
pandemie, značně ztížené a omezily se zejména na pořádní online webinářů. Koncem roku byla již možnost 
pořádat akce fyzicky, čehož Krajská hospodářská komora MSK rychle využila.  

 
 

 

 

 

 



III.  Projekt Krajský exportní specialista 

Po pilotním spuštění v pěti krajích (Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický a Zlínský) a 
následném rozšíření do dalších dvou (Jihočeský a Plzeňský kraj) pokrývá nyní síť 12 KES (nově i v Libereckém, 
Středočeském, Královéhradeckém a Karlovarském kraji a Kraji Vysočina) v rámci své působnosti celou Českou 
republiku. Jednotliví KES jsou tak k dispozici podnikatelům ze všech krajů ČR, kteří mají zájem prosadit se na 
zahraničních trzích.  

 „Point of First Contact“ pro podnikatele a firmy, 

 orientace v systému podpory exportu, 

 exportní poradenství, 

 pomoc při sestavení a realizaci ročního exportního plánu. 

 
Krajská exportní konference pro Moravskoslezský kraj představila možnosti komplexní podpory 
exportujícím firmám v regionu 

V úterý 23. listopadu 2021 proběhla v hotelu Imperial Ostrava Krajská exportní konference pro 
Moravskoslezský kraj. Akce navazuje na řadu exportních konferencí, které pořádá v jednotlivých krajích 
Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a dalšími partnery.  

Za Krajskou hospodářskou komoru Moravskoslezského kraje jakožto hlavního regionálního spoluorganizátora 
akce přivítal všechny přítomné místopředseda představenstva Jan Skipala, který podtrhnul význam služeb pro 
podporu zahraničního obchodu, které KHK MSK poskytuje svým členům, ale i nečlenským firmám jak v rámci 
celních a certifikačních služeb nezbytných v právních vztazích souvisejících s exportem, tak zapojením 
Krajského exportního specialisty či podpoře poskytované v rámci partnerství v síti Enterprise Europe Network.  

Viceprezident HK ČR Radek Jakubský vyzdvihl spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou v oblasti služeb 
podnikatelům v regionu a zmínil důležitost zapojení hospodářských komor do podpory zahraničního obchodu 
z celostátního i regionálního hlediska.  

Ředitelka KHK MSK Natálie Šitavancová představila možnosti využití služeb Krajského exportního specialisty  
i programy podpory pro exportující firmy v regionu, poté zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy 
MZV ČR Tomáš Píša přiblížil projekty ekonomické diplomacie. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.  Projekt Vzdělávání zaměstnanců 

 

 

 
Projekt „Vzdělávání zaměstnanců“ pokračoval i v roce 2021. V rámci projektu byly realizovány vzdělávací kurzy 
zaměřené na získání měkkých a manažerských dovedností, účetních, ekonomických, právních, jazykových a IT 
znalostí a také technického a jiného odborného vzdělání.  

I přes dvě vlny COVIDu se podařilo zrealizovat 174 různých kurzů a proškolit tak 1315 zaměstnanců členských 
firem.  Pro členské firmy je účast zaměstnanců bezplatná. Firmy mohou i v roce 2022 vyslat své zaměstnance 
až na 110 různých typů kurzů. Ukončení projektu je plánováno na březen 2023.  
Projekt Vzdělávání zaměstnanců je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. Reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010893. 

 

V.  Projekt: Better VET for Better Future (BetonVET), program: ERASMUS+ 

 

 

 

Cílem projektu je poskytnout srovnání současných systémů odborného vzdělávání a přípravy ve třech zemích 
projektových partnerů: České republiky, Slovenska a Polska, a to pomocí parametrů metodiky, legislativy, 
financování a motivace. 

Ve vztahu ke stejnému tématu, kterým je nedostatek technických pracovníků, je cílem poskytnout srovnání 
výsledků odborného vzdělávání a přípravy v nejčastěji žádaných povoláních v každé zemi partnerů. 

Výstupy projektu odkryjí nejen rozdíly v obsahu odborného vzdělávání v každém partnerském regionu, ale také 
úroveň připravenosti zaměstnavatelů, včetně možného dopadu Covid-19 na současné podmínky odborného 
vzdělávání a přípravy. 

Projekt má také za cíl podporu pedagogických pracovníků odborného vzdělávání a přípravy, kteří u mladé 
generace formují zájem o technické znalosti a technologie. 

 

Aktivity projektu: 

 

 Vytvoření webových stránek projektu a zveřejňování aktivit a výstupů projektu 

 Komparace základních mechanismů systémů odborné přípravy s využitím duálního principu 

 Získání zpětné vazby zaměstnavatelů a vzdělavatelů k poskytování VET duálním systémem příp. s 

využitím jeho prvků, včetně dopadů mimořádných opatření v důsledku pandemie Covid-19. 

 Semináře pro poskytovatele odborné přípravy a praxe 

 Souhrnná analýza výstupů a návrh doporučení pro autority v zemích partnerství 



 

VII.  Návštěva prezidenta HK ČR, networkingová setkání členů a Business snídaně 

Setkání s prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým 

Se členy představenstev komor z Moravskoslezského kraje se 25. června 2021 v Ostravě sešel prezident 
Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. 

Ve dvouhodinové diskuzi se zástupci Komor probral témata ekonomických následků pandemie a návratu k 
normálu. „Řada investorů s nejistotou čeká, jak se situace dále bude vyvíjet. Exportní příležitosti naráží na celou 
řadu globálních problémů, neboť ekonomiky států se zatím plně nerozběhly,“ zhodnotil Vladimír Dlouhý a 
dodal, že problémem je také inflace související s nárůstem cen v dodavatelsko-odběratelském řetězci. 

Jako další problém označil napjatý pracovní trh s nedostatkem pracovníků ze zahraničí, politickou nejistotu 
před volbami, zmínil důležitost celoživotního vzdělávání nebo vytváření podmínek pro inovace a nové 
technologie.  

V závěru probral rozpočet HK ČR s výhledy do budoucna a nastínil také navrhované změny Příspěvkového řádu, 
který bude projednávat na svém podzimním jednání Sněm HK ČR. 

V programu se představila také členská firma Krajské hospodářské komory, státní podnik VOP CZ. Účastníky 
seznámili s novým projektem jejich společnosti nazvaným Advanced Technology Park, jehož cílem je 
celosvětová komercionalizace vyspělých technologií. 

 

 

 

Networkingové setkání spojené se křtem knihy Aleše Michla 

Dne 12. října 2021 se v prostorách Zámku Vítkovice sešli zástupci firem na setkání spojeném se křtem knihy 
Aleše Michla (člena bankovní rady ČNB) s názvem Reset ekonomiky. 

Po křtu následoval networking s diskuzí na aktuální témata. 

 

Networkingové setkání členů KHK MSK v divadle Aréna 

Členové Krajské hospodářské komory MSK se 18. listopadu 2021 sešli na networkingovém setkání v ostravské 
Komorní scéně Aréna. 

Pouze pro členy KHK MSK a jejich doprovod herci divadla zahráli představení Kočka v oreganu, konverzační 
komedii o střetu dvou kultur, která reflektuje i ty méně veselé aspekty naší doby.  



Toto networkingové setkání členů KHK MSK spojeného s divadelním představením se stalo již tradicí, 
jedinečnou možnost setkat se navzájem a u sklenky vína probrat své podnikatelské aktivity firmy vítají. 

 

 

 
Business snídaně pro členy KHK MSK 

KHK MSK pro své členy pořádá pravidelná setkání na aktuální témata s názvem Business snídaně. Na těchto 
setkáních se členové dozví novinky z dění v KHK MSK, představí se nové členské firmy a poté následují 
prezentace zaměřené na vybraná témata a diskuze. V roce 2021 se tyto snídaně zaměřily např. na 
zaměstnávání cizinců, problematiku brexitu nebo koronavirové pandemie a jejího dopadu. 

Business snídaně se vzhledem k epidemiologickým opatřením konaly převážně online. 

 

 



 

VIII.   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.  

 

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

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje aktivně spolupracuje se všemi hlavními aktéry 
v Moravskoslezském kraji: 

 
● Okresní hospodářská komora Opava, Karviná a Bruntál 
● Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 
● Svaz průmyslu a dopravy ČR 
● Moravskoslezský kraj 
● Moravskoslezské inovační centrum 
● Moravskoslezské investice a development 
● Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 
● CzechInvest v MSK 
● Česko-polská obchodní komora Ostrava 
● Úřad práce Krajská pobočka Ostrava 

 

Členství KHK MSK v poradních a řídících orgánech:  

 
• Krajská tripartita 
• Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 
• Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 
• Krajská dozorčí rada 
• Poradní sbor Úřadu práce Ostrava  
• Krajská komise Sdružení českých spotřebitelů v MS kraji 
• Školská rada – Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín 
• Školská rada – Střední odborná škola Frýdek – Místek 
• Společná platforma EZÚS TRITIA (poradní orgán pro podporu přeshraniční spolupráce) 

 

Účast na podnikatelských soutěžích v kraji:  
 
● Hospodářské noviny a Vodafone – Cena Firma roku 2021 a Živnostník roku 2021 
● EY Podnikatel roku 2021 

 

X.  Administrativní a organizační servis pro volené orgány 

plněno průběžně 

 

 

 

 



III.  FINANČNÍ ČÁST 
 

1. Hospodářský výsledek 2021 - stav k 31. 12. 2021 (v tis. Kč) 
 

  skutečnost plán 

VÝNOSY     

Certifikáty a karnety ATA 4 088 3 400 

Členské příspěvky 1 218 1 200 

Projekty EU, odborné semináře 10 401 8 670 

Prodej publikací, tiskopisů      107 100 

Veřejné služby (mýto, CzP, RU, ostatní) 1 595 1 100 

Přijatý dar 20   

CELKEM 17 429 14 470 

      

NÁKLADY     

Nájem 827 805 

Spoje, poštovné 78 90 

Mzdy včetně odvodů, externí sl. 9 199 9 200 

Kancelářský a jiný materiál, PHM 788 500 

Cestovné 180 200 

Občerstvení, reprezentace 268 150 

Publikace, tiskopisy 50 30 

Ostatní  2 827 1 515 

Software, HW, SW práce  154 180 

Odvod HK ČR     2 363 1 800 

CELKEM 16 734 14 470 

zisk k 31. 12. 2021 695  
Daň 144  
Zisk po zdanění k 31. 12. 2021 551  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Bilance aktiv a pasiv včetně výkazu zisku a ztrát 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč) 

      
stav k 31. 12. 2021 

CELKOVÉ VÝNOSY 17 429  

Výnosy z tržeb (certifikáty, karnety ATA) 4 088  

Členské příspěvky 1 218  

Projekty EU, semináře KHK MSK 10 401  

Ost.výnosy (informatika,semináře,publ.,tisk.,propag..služby,veř.služby) 1 595  

Prodej publikací, tiskopisů 107  

Přijatý dar 20  

CELKOVÉ NÁKLADY 16 734  

Náklady na materiál, zboží 838  

Mzdové náklady 7 017  

Sociální a zdravotní pojištění 2 182  

Odvod HK ČR 2 363  

Odpisy – DHM, DDHM  78  

Ostatní náklady nemat. povahy 2 749  

Software, HW, SW práce 154  

Cestovné 180  

Náklady na reprezentaci 268  

Nájemné 827  

Ost. služby (spoje, poštovné, internet) 78  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 695  

DAŇ Z PŘÍJMU Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 144  

ZISK PO ZDANĚNÍ 551  

      

      

BILANCE - AKTIVA (v  tis. Kč)   BILANCE – PASIVA (v  tis. Kč) 
      

stav k 31. 12. 2021   stav k 31. 12. 2021 

A K T I V A  CELKEM 17 453    P A S I V A  CELKEM 17 453  

STÁLÁ AKTIVA 169    

VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A 
OBĚŽ. AKTIV 8 707  

Dlouhodobý hmotný majetek  520    CIZÍ ZDROJE 8 746  

Oprávky k DHM, DDHM -351    Dlouhodobé závazky 262  

Investiční cenné papíry a vklady 0    Krátkodobé závazky:  3 776  

      z toho:   

OBĚŽNÁ AKTIVA 17 284    - z obchod. styku, závazky ze vztahu k SR 2 582  

Zásoby – zboží 20    - k zaměstnancům 589  

Pohledávky, poskytnuté prov.zálohy 5 320    - k institucím soc. zabezp. a zdrav. Pojišt. 321  

Finanční majetek 11 907    - ostatní přímé daně 81  

z toho: peníze, ceniny                39    - daň z příjmů 114  

           bankovní účty 11 868    - daň z přidané hodnoty 89  

Jiná aktiva celkem      37    Jiná pasiva celkem 4 708  

z toho: náklady příštích období 37    z toho: výdaje příštích období 0  

           příjmy příštích období 0               výnosy příštích období 4 708  

 



 

IV. PLÁN AKTIVIT ÚŘADU A HOSPODAŘENÍ 2022 

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: 
 

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 
5. Program kvalifikovaný zaměstnanec 

 

II. Enterprise Europe Network (EEN) 

1. 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 

2. 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)  

3. Podpora účasti podnikatelů, univerzit a výzkumníků v dotačních programech  

4. SME Feedback (zprostředkování zpětné vazby podnikatelů pro Evropskou komisi) 

6. Vzdělávání (semináře, workshopy, konference, diskuze) 

7.  Pořádání obchodních misí do zahraničí 

III.  Projekt Vzdělávání zaměstnanců 

IV.  Projekt: Better VET for Better Future (BetonVET), program: ERASMUS+ 

V. Projekt Krajský exportní specialista 

VI.  Zapojování se do dalších projektů  

VI. Odborné semináře, workshopy, konference, setkání s velvyslanci 

VII.  Oblastní středisko – Oblastní hospodářská komora v Třinci  

VIII.  Spolupráce s podnikatelskými institucemi, partnerskými komorami, orgány veřejné správy                                        

a místní samosprávy 

IX.     Administrativní a organizační servis pro volené orgány a odborné sekce 

X. 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. 

 

 

 



 

 

 2. Návrh rozpočtu na rok 2022 

 

Návrh rozpočtu pro rok 2022 je sestaven jako vyrovnaný (v tis. Kč) 

 

VÝNOSY   

Certifikáty a karnety ATA 3 600 

Členské příspěvky 2 800 

Projekty EU, odborné semináře 11 270 

Prodej publikací, tiskopisů      40 

Veřejné služby (mýto, CzP, RU, ostatní) 1 120 

CELKEM 18 830 

    

NÁKLADY   

Nájem 860 

Spoje, poštovné 90 

Mzdy včetně odvodů, externí sl. 11 300 

Kancelářský a jiný materiál, PHM, propagační 662 

Cestovné 270 

Občerstvení, reprezentace 575 

Publikace, tiskopisy 30 

Ostatní   2 671 

Software, HW, SW práce  160 

Odvod HK ČR členství    412 

Odvod HK ČR služby 1 800 

CELKEM 18 830 

 

 

 

  



ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
(stav k 31. 12. 2021 – počet firem 377) 

ABAS IPS Management s.r.o. 

ADREMOT Technologies s.r.o. 

agentura EKPERA, s.r.o. 

AHOL-Vyšší odborná škola o.p.s. 

AIESEC Ostrava 

Akela Transport spol. s r.o. 

Alfa Plastik, a.s. 

AL INVEST Břidličná, a.s. 

AMBRA - Group, s.r.o. 

AmpluServis, a.s. 

Antonín Jemelka 

ARCER H&M s.r.o. 

ARMATURY Group a.s. 

Asental Land, s.r.o. 

Asociace pracovních agentur 

ASOCIACE PREVENCE KRIMINALITY A ZABEZPEČENÍ z. s. 

Asociace ZZ-ČR z.s. 

ATACO spol. s r.o. 

ATRUCK LOGISTICS s.r.o. 

Augustin Milata 

Automaty Kavamat Vending s.r.o. 

Autoškola Jiří Kratochvíl s.r.o. 

AVE ART Ostrava, VOŠ, SUŠ a ZUŠ, s.r.o. 

AVE FINANCE s.r.o. 

BAKKER Trans. s.r.o. 

Baloušek, s.r.o. 

Barclet, a.s. 

BATERIE CENTRUM, s.r.o. 

BAUSTOFF + METALL OSTRAVA s.r.o. 

Bc. Lucie Kopecká 

Bc. Petra Tylečková 

BeePartner a.s. 

BESTIS s.r.o. 

Bibby Financial Services, a.s. 

BONAP - ICCZ s.r.o. 

BOOKLOGISTICS s.r.o. 

Booktrans, s.r.o. 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Boswell a.s. 

Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o. 

breAd. & edible labels s.r.o. 

British Institute of Management, s.r.o. 

Bronislav Solczyk 

CDS - VIROPLASTIC CZ s.r.o. 

CLINITEX s.r.o. 

CONE – STAVITELSTVÍ, a.s. 

CPI Hotels, a.s. 

CROMODORA WHEELS s.r.o. 

CTP Invest, spol. s r.o. 

Czech Cool Trade s.r.o. 

CZECH INTERNATIONAL, a.s. 

Czech Job Place s.r.o. 

CZ testing institute s.r.o. 

ČECHYMEN a.s. 

Černá louka s. r. o. 

ČSAD Ostrava a.s. 

Daniel Hradil 

DC RAVAK MORAVA, a.s. 

Deluge s.r.o. 

DIRIGERE servis s.r.o. 

DONGWON CZ, s.r.o. 

Doprava Gajdzica, s.r.o. 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Dopravní projektování, spol. s r.o. 

Doubravan Car s.r.o. 

DTO CZ, s.r.o. 

Dušan Nevěřil 

Dvorský Vítězslav, Ing. 

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. 

EGT Express CZ s.r.o. 

EKOVA ELECTRIC a.s. 

ELDAM group, s.r.o. 

EMTEST spol. s r.o. 

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. 

ENES Cargo a.s. 

ENEZA, s.r.o. 

Equa bank a.s. 

Erste Grantika Advisory, a.s. 

ERUPTIVA s.r.o. 

EVERESTA, s.r.o. 

Expat Services s.r.o. 

Filip Hendrych 

FIN-EKO FM, s.r.o. 

FIRVENA s.r.o. 

FITE a.s. 

FlexI T agency s.r.o. 

František Teplík 

Futuresteel s.r.o. 

Gamin s.r.o. 

GCO plus, spol. s r. o. 

GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. 

GO Steel Frýdek Místek a.s. 

Green Gas DPB, a.s. 

GT Tax a.s. 

Gumárny Zubří, akciová společnost 

Hal servis group, a.s. 



Hana Vrublová 

H. A. S. spol. s r.o. 

Heimstaden Czech s.r.o. 

HELLER reality, s.r.o. 

HERTIN s.r.o. 

High 5 Solutions s.r.o. 

HM PARTNERS s.r.o. 

HPF CleanCat s.r.o. 

HRAT, s.r.o. 

Hutní montáže, a.s. 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

IMCoPharma s.r.o. 

In creative s.r.o. 

ING corporation, spol. s r.o. 

Ingeteam a.s. 

Ing. František Chvíla 

Ing. Helena Čapková 

Ing. Hubert Špalek 

Ing. Ilona Vošvrdová Prstecká 

Ing. Iveta Kuboňová 

Ing. Ivo Barteček 

Ing. Ivo Šnajdr 

Ing. Jan Krsička 

Ing. Jiří Ksenič 

Ing. Jiří Roupa 

Ing. Jiří Šmíd 

Ing. Kamil Černý 

Ing. Karel Dolejš 

Ing. Leo Zubek 

Ing. Luděk Blahut 

Ing. Michaela Zuntová 

Ing. Miroslav Paloncy PALFRIG OSTRAVA 

Ing. Miroslav Vlach 

Ing. Mojmír Klas, CSc. 

Ing. Nikola Zemánek 

Ing. Petr Pasek 

Ing. Svatava Huťková 

Ing. Vivek Ojha, CSc., MBA 

Ing. Vladimír Havránek, MBA 

Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D. 

Ing. Zuzana Bílková 

INSGRAF s.r.o. 

INSTAR ITS Ostrava, a.s. 

INTOZA s.r.o. 

ISALU group s.r.o. 

ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. 

I-TEC Czech, spol. s r.o. 

Ivo Pokorný 

Ivo Tomeček 

Jakub Brada 

Jan Fuchs 

Jan Hefner 

Jan Kelar 

Jan Morcinek 

Jan Sedláček 

Jan Sikora 

Jan Ženatý 

JAP INDUSTRIES s.r.o. 

Jaroslav Kresáč 

Jaroslav Zezulka 

JC TRANS, s.r.o. 

Jindřich Babarík – BAEL 

Jiří Bubela 

Jiří Vaněk 

JM družstvo Wybranetz 

JOB-centrum Ostrava, s.r.o. 

Josef Frydrych 

Josef Kozák – TOUR 

Josef Tobola 

JUDr. David Jopek, Ph.D., advokátní kancelář 

JUDr. Stanislav Moural 

KAIMAN, s.r.o. 

Karel Novotný 

Karel Pecl 

KERN s.r.o. 

Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s. 

Kočko company s.r.o. 

KOEXIMPO, spol. s r.o. 

KOHUT Třinec s.r.o. 

KOMA - Industry, s.r.o. 

KOTRLA a.s. 

Kovona System, a.s. 

KOVOSPORT TŘINEC akciová společnost 

Kristina Lýsková 

KVADOS, a.s. 

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. 

Květoslav Bašista 

K2 atmitec s.r.o. 

Laboratoř  M O R A V A  s.r.o. 

Ladislav Genči 

LAKUM - KTL, a.s. 

lamella.cz s.r.o. 

LAMMB systems s.r.o. 

Lázně Darkov, a.s. 

LEARKA a.s. 

LEŇO stabil Czech s.r.o. 

Lenzing Biocel Paskov a.s. 

Liberty Ostrava a.s. 

Libor Václavík - LIBROS 

Lift Group, s.r.o. 

Lichtgitter CZ spol. s r. o. 

LinuxBox.cz, s.r.o. 

L O M N Á spol. s r. o. 

Lucie Žylová 



Ludmila Kocourková 

Malíři natěrači cz, s.r.o. 

MANUTAN s.r.o. 

Marlenka s.r.o. 

MAZETA spol. s r.o. 

MEDICA Třinec, z.ú. 

METAMORFÓZA s.r.o. 

METASPORT akciová společnost 

Mgr. Aleš Gavlas 

Mgr. Antonín Rozkopal 

Mgr. Ivo Dostál 

Mgr. Jan Kubica 

Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. 

Mgr. Marie Werbová, Ph.D. 

Mgr. Petr Psotka, advokát 

Mgr. Tomáš Zmija 

MIDICO SYSTEM, s.r.o. 

Michal Plaček 

Michal Plašil 

Miroslav Lamacz 

Miroslav Tvrdý Autodoprava, s.r.o. 

MONTYCON gastro, s.r.o. 

MORAVIA STEEL a.s. 

Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 

Moravskoslezský elektrotechnický svaz, z. s. 

MOSTÁRNA Lískovec, spol. s r.o. 

MSA, a.s. 

MSV Metal Studénka, a.s. 

MULTICRAFT GROUP SE 

Nadace rozvoje zdraví 

NC Line a.s. 

New Dimension, s.r.o. 

New Wind Production s.r.o. 

Norbert Varchola 

NOSRETI reality a.s. 

NOSRETI velkoobchod s.r.o. 

NXP Semiconductors Czech Republic s.r.o. 

OKD, a.s. 

Oldřich Struminský 

OLTRANS DOSTÁL s.r.o. 

OMEGA SERVIS HOLDING a.s. 

Optimont 2000 s.r.o. 

OREON Trading & Marketing s.r.o. 

Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o. 

OSMANČÍK TRANSPORT s.r.o. 

OSTROJ a.s. 

OVANET a.s. 

PALFRIG OSTRAVA s.r.o. 

PANIMA spol. s r.o. 

Pars Komponenty s.r.o. 

Pavlínek s.r.o. 

Petra Potužníková Macurová – JPM 

Petr Červinka 

Petr Kolíbal 

PETR KUPKA – Čalounictví 

PETR SYNEK – SDI, s.r.o. 

Petr Škuta 

Ph. Dr. Lenka Mynářová 

PIERAN Transspol s.r.o. 

Piešťanský X-Force a.s. 

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. 

PKS servis spol. s r.o. 

PMB - ZOS s.r.o. 

PM trans s.r.o. 

POLANSKÝ s.r.o. 

POLAR televize Ostrava, s.r.o. 

Polyglot, spol. s r.o. 

Poncza Magdalena, Mgr., advokát 

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o. 

PROPREMIA a.s. 

Průmyslové montáže s.r.o. 

PST CLC, a.s. 

PVC OKNA s.r.o. 

PWO Czech Republic a.s. 

PYGMALION, s.r.o. 

P.Z.S. Group, s.r.o. 

Radek Kulhaj 

Radio Čas s.r.o. 

Radislav Kroviář 

RAPPA s.r.o. 

RASCAR AC spol. s r.o. 

RBP, zdravotní pojišťovna 

REFRASIL, s.r.o. 

REINOLD s.r.o. 

REKVAL, s.r.o. 

RENOMIA, a. s. 

RESPECT, a.s. 

Restrukturalizační Agentura a.s. 

R.F.T. s.r.o. 

RKL Opava, spol. s r.o. 

Robert Vlach 

Roman Cvešper 

ROTEX s.r.o. 

RPIC-ViP s.r.o. 

RUBY Project Management s.r.o. 

SDO Technika s.r.o. 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s. 

Semperflex Optimit s.r.o. 

SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. 

Sikora Luděk 

SKARAB, s.r.o. 

SKIVER s.r.o. 

Slévárny Třinec, a.s. 

Slezská důlní díla a.s. 

Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

Soulmates Ventures a.s. 



Speciální technologie, s.r.o. 

SPETRA CZ s.r.o. 
Společenství prům. podniků Moravy a Slezska  

     se sídlem v Ostravě, z.s. 

Stanislav Coufal - PESTAN 

Stanislav Krobot s.r.o. 

Stanislav Kupka 

STANSPED s.r.o. 

STEELTEC CZ, s.r.o. 

STROJFERR, s.r.o. 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, p. o. 

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p. o. 

Střední škola společného strav., Ostrava-Hrabůvka, p. o. 

Střední škola technická a dopr., Ostrava-Vítkovice, p. o. 

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, p. o. 

Swiss Life Select Česká republika s.r.o. 

Sysportal s.r.o. 

ŠTIKA – Konzultace s.r.o. 

TANDEM Group, spol. s r. o. 

TAX professional s.r.o. 

TB MONT Morava s. r. o. 

TECHARTSTAV s.r.o. 

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost 

Technoprojekt, a.s. 

TEPLOTECHNA Ostrava a.s. 

TerrainEco, s.r.o. 

TESLA BATTERIES a.s. 

TnG-Air.CZ s.r.o. 

Tomáš Glogar 

TOPSTONE s.r.o. 

TOQUM, s.r.o. 

TPA Tax s.r.o. 

TQM – holding s.r.o. 

TRANSCON ELEKTRONIC SYSTEMS spol. s r.o. 

TRANSEXPRESS Intl. spol. s r.o. 

TRIMR s.r.o. 

TRISIA, a.s. 

TRITREG - TŘINEC, s. r. o. 

TROJEK, s. r. o. 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

TYSA WORK s.r.o. 

TZB Orlová s.r.o. 

UVB TECHNIK s.r.o. 

Václav Hejtmánek 

VAE CONTROLS, s.r.o. 

VELOBEL, s.r.o. 

Veolia Energie CR, a.s. 

    VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 

VIAVIS a.s. 

Vinařství Nosreti s.r.o. 

Vino - Pro, s .r. o. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

Vladimír Dombrovský 

Vladimír Lempochner 

Vlastimila Čumpelíková 

VOP CZ, s.p. 

VOP GROUP, s.r.o. 

VVUÚ, a.s. 

Vyncke s.r.o. 

Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. 

Vysoká škola PRIGO 

Webdevel s.r.o. 

Workado, s.r.o. 

ZAM - SERVIS s.r.o. 
111 FAJANA CZ s.r.o. 
 

 


