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Okresní hospodářská komora v Prostějově /OHK/ je právnickou osobou zapsanou v obchodním 
rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl A, vložka 5201. Působí jako samostatný právní 

subjekt v síti Hospodářské komory České republiky na základě zákona č. 301/1992 Sb. Je členem 

Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje. 
Vede evidenci svých členů, sdružuje právnické a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost a 

jsou zapsány v seznamu členů. Slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně 
zájmů svých členů, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, koordinuje zájmy členů vůči 

správním orgánům a orgánům územní samosprávy.  

Poskytuje poradenské a konzultační služby svým členům v otázkách spojených s podnikatelskou 
činností, organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány státní správy v zajišťování 

informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti, na základě předchozího souhlasu svých 
členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti, v koordinaci 

s Hospodářskou komorou České republiky navazuje a rozvíjí styky s komorami v zahraničí a uzavírá 
s nimi dohody, zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, spolupracuje 

s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod, zřizuje stálé smírčí komise 

k předcházení obchodním sporům mezi svými členy, podporuje členská zařízení k přípravě k výkonu 
povolání. Vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů. 

 
OHK v Prostějově: 

 

-    je členem Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje 
- slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů, 

spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, koordinuje zájmy členů vůči správním 
orgánům a orgánům územní samosprávy 

- spolupracuje s poslanci a senátory, se státní správou a zástupci krajských úřadů 
- jmenuje své zástupce z řad členů do komisí HK ČR, navrhuje své zástupce do Rady města 

Prostějova a do komisí a výborů Olomouckého kraje 

- spolupracuje při výběrových řízeních veřejné správy ve prospěch místních podnikatelů 
- aktivně se vyjadřuje k síti středních škol a odborných škol a učilišť okresu Prostějov 

- spolupracuje s Úřadem práce v Prostějově, školami a podniky v prosazování a prezentaci 
učebních oborů. 

- prosazuje etiku podnikání a finanční kázeň 

- zprostředkovává kontaktní setkání a rozvíjí diskusi a komunikaci mezi členskou základnou 
- zprostředkovává a podporuje setkání členů OHK se zástupci města 

- navrhuje zástupce podnikatelů prezentujících město na různé akce 
- informuje členskou základnu o aktuálních záležitostech podnikatelské sféry 

- adresně zprostředkovává informace institucí města podnikatelské základně 

- informuje obecní a městské úřady okresu o složení členské základny OHK v PV a předmětu 
jejich podnikání 

- poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností 
v oblasti vyhlašování grantů, programů  

- zpracovává projekty na podporu podnikání zejména malých a středních podnikatelů 
- poskytuje základní poradenství pro začínající podnikatele  

- provádí informační servis (nabídky/poptávky zahraničních i tuzemských firem, abonentní služba 

apod.) 
- poskytuje informace z databáze českých firem – Katalog firem a členů, obsahující základní 

kontaktní údaje, ekonomické údaje a popis činnosti 
- zprostředkuje služby právní a legislativní, poradenské a konzultační služby v otázkách spojených 

s podnikatelskou činností na území ČR i v zahraničí (sepisování rozhodčích doložek na 

mezinárodní rozhodčí soudy, možnost zajištění poradenství prostřednictvím zahraniční 
kanceláře, pomoc při vymáhání pohledávek v zahraničí apod.) 

- organizuje vzdělávací činnost, semináře, společenské akce ve spolupráci jak s odbornými 
garanty, tak s institucemi města a vlastními kapacitami členských firem 

- mapuje podnikatelskou základnu okresu Prostějov 
- spolupracuje s ostatními hospodářskými komorami, institucemi doma i v zahraničí 
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- poskytuje poradenství při zpracování projektů  
- provozuje CzechPoint – vydávání ověřených výpisů z národních registrů, ověřování listin a 

podpisů, provádí autorizovanou konverzi dokumentů 

- realizuje službu ověřování exportních dokladů /certifikáty o původu zboží, karnety ATA/ 
- spolupracuje na projektu Prostějov – Zdravé město a na tvorbě Strategického plánu rozvoje 

města, kde zastupuje podnikatelskou základnu nejen města Prostějova, ale celého okresu 
- ředitelka OHK zastupuje podnikatelskou veřejnost v:  

o poradním sboru ředitelky Úřadu práce v Prostějově 

o Komisi pro rozvoj cestovního ruchu a podnikání při Radě města Prostějova  
o Komisi Zdravého města při Radě města Prostějova 

o Řídícím výboru pro realizaci ITI Olomoucké aglomerace 
o Pracovní skupině Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro přípravu strategie ITI OA 

2021 - 2027 „Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky“ 
o Pracovní skupině Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro přípravu strategie ITI OA 

2021 - 2027 „Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce“ 

 
Hospodářská komora ČR je povinným připomínkovacím místem zákonů. 

 
 

II. Statutární orgány 
 

PŘEDSTAVENSTVO 
 
Předseda představenstva: JUDr. Bohuslav Švamberk (JUDr. Bohuslav Švamberk) 

Předseda představenstva Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje 

 
Místopředseda představenstva: Ing. Martin Plachý  (GIMMEDATE, s.r.o.) 

 
Místopředseda představenstva: Milan Grmela   (POZEMSTAV Prostějov - servis, 

s.r.o.) 
 

Člen představenstva:  Bc. Petr Binko        (SKLÁRNY MORAVIA, akciová 

společnost) 
 

Členka představenstva:  Ing. Jana Kremlová  (ALIKA a.s.)   
                                  
DOZORČÍ RADA 
 
Předseda dozorčí rady:  RNDr. Tomáš Tesař  (RNDr. Tomáš Tesař - Hotel Avion) 

 
Člen dozorčí rady:  Věra Bernatková  (Věra Bernatková - EKOMA) 

Člen dozorčí rady:  Ing. Rudolf Raška  (SŠ automobilní Prostějov, s.r.o.) 

  Člen dozorčí rady Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje 
 

OHK je součástí Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje /KHK OK/, která vznikla 
transformací Regionální hospodářské komory regionu Střední Morava, která byla založena 

zakládající smlouvou ze dne 14.1.1999.  

 
Orgány KHK OK pracují v tomto složení: 

 
Představenstvo KHK OK  

Předseda představenstva:    JUDr. Bohuslav Švamberk (PV) 
Místopředseda představenstva:   Ing. Josef Ťulpík (JE) 

Místopředseda představenstva:   Ing. Michal Konečný (ŠU) 

Místopředseda představenstva:   Jaroslav Vlček (PR) 
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Člen představenstva:     Ing. Petr Suchánek (ŠU) 
Člen představenstva:    Milan Sivera (PR) 

 

Dozorčí rada KHK OK 
Předsedkyně dozorčí rady:   Ing. Miroslava Mohylová (PR) 

Člen dozorčí rady:     Ing. Rudolf Raška (PV) 
Člen dozorčí rady:    Ing. Tomáš Soural (ŠU) 

Člen dozorčí rady:     Josef Morong (JE) 

 
Veškeré podklady KHK OK – jednací řád, volební řád a stanovy jsou k dispozici v kanceláři OHK. 

 
 

III. Kancelář  
 
Kancelář OHK - sídlo Lidická 6, 796 01 Prostějov 

 
Ředitelka:        Helena Chalánková 604 403 345, chalankova@ohkpv.cz  

Asistentka:      Ivana Krátká 775 208 220      
E-mail:          ohkpv@ohkpv.cz     

Internetové stránky:    www.ohkpv.cz 

Facebook   

 

 
IV. Služby   
  
1.  INFORMATIKA  

- informace o českých firmách – (vyhledávání podle různých parametrů – sídlo, profil, velikost, 
dle počtu zaměstnanců, obratu, objemu, exportu, importu apod.) 

- provoz a aktualizace webových stránek OHK  
- vkládání nabídek a poptávek na webové stránky OHK  

- vkládání a zasílání nabídek a poptávek do internetových serverů 

- možnost prezentace firem na webových stránkách OHK  
- rozesílání informací o konání odborných seminářů, obchodních misí, veletrhů, výstav atd. 

- poskytování informací z databází HK ČR „Katalog firem a členů“ obsahující ekonomické údaje o 
českých firmách a nabídky a poptávky zahraničních firem 

- poskytování informací z dalších databází ČR i zahraničních  

- zprostředkování nabídek a poptávek zahraničních komor, Euro-info centra 
- vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí prostřednictvím českých obchodních center a 

obchodních institucí 
- vypracovávání rešerší tuzemských firem 

- zasílání aktuálních nabídek a poptávek podle oborů a zemí a dalších informací elektronickou 

poštou 
- zprostředkování marketingových informací o zahraničních firmách  

- poskytování informací o volných objektech a pozemcích vhodných k podnikání 
- poskytování informací ze zasedání Rady města a Zastupitelstva města Prostějova 

- informace o zahraničních firmách – (hospodářské informace slouží jako podklad pro pojištění 
exportního kontraktu, pojištění úvěru pro předexportní financování vývozního kontraktu a dále 

jsou vhodné pro prověření bonity firmy před vstupem do kontraktu) 

- informace o zahraničních obchodních a průmyslových komorách (databáze World Trade 
Organization)  

- prezentace nabídek a poptávek českých firem vůči firmám zahraničním prostřednictvím dohody 
o spolupráci se zahraničními partnerskými obchodními a hospodářskými komorami (Kontakt 

servis – zahraničí) 

- prezentace nabídek a poptávek českých firem vůči českým firmám (Kontakt servis ČR) 
- databáze zastoupení zahraničních firem v ČR 

mailto:ohkpv@ohkpv.cz
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- Obchodní kontakty – služba CzechTrade – vyhledávání potencionálních obchodních partnerů 
v zahraničí na základě požadavku  

- Informace o CEBRE = Czech Business Representation – České podnikatelské reprezentace  při 

Evropské unii a o poskytovaných službách, přeposílá aktuální nabídky a prezentace služeb 
CEBRE, podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu 

- informace o službách a produktech ČMZRB, a.s. – programy podpory malého a středního 
podnikání realizované prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. 

- informace o ITI Olomoucké aglomerace - integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, 

která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území z více než jedné prioritní osy 
jednoho nebo více programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů 

- informace o akcích, které pořádá OHK prostřednictvím PV Večerníku a PV Týdne, Radničních 
listů, Časopisu podnikatelů, PV novinek, týdeníku Aktualit HK ČR a měsíčníku Podnikatelské 

lobby. 
 

2. PORADENSTVÍ 

- ze všech oblastí podnikání prostřednictvím Informačního místa pro podnikatele  
- pro začínající podnikatele  

- o službách agentur CzechInvest, CzechTrade, API 

- o programech EU – Strukturální fondy, programech ministerstev ČR a pověřených agentur 
- o ostatních dotačních programech, atd…. 

 

3. PREZENTACE FIREM 
- databází HK ČR  

- na webových stránkách OHK v Prostějově 
- individuální prezentace firem formou odborných seminářů 

- při akcích organizovaných OHK v Prostějově 

- prostřednictvím publikace Komora.cz vydávané HK ČR  
 

4.   ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, SETKÁNÍ, BESEDY 
OHK připravuje každý rok celou řadu odborných školení a seminářů se vztahem k aktuální 

legislativě a na základě poptávky podnikatelů. Realizuje také Burzu práce a vzdělání, setkávání 
podnikatelů, kulaté stoly, besedy se studenty, atp. 

 

5.   ODBORNÉ PUBLIKACE /ČASOPISY, TISKOVINY/ 
     (k dispozici v kanceláři OHK): 

- Komora.cz /vydává HK ČR, měsíčně/ 
- Zpravodaj HK hl. města Prahy 

- Informační materiály a přehledy programů podpory malého a středního podnikání 

- CzechIndustry – magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 

 
 
 

V. Plnění plánu činnosti 2021 
 

Činnost OHK byla v roce 2021 podobně jako v roce 2020 velmi výrazně ovlivněna korona situací, 

která zasáhla valnou část ekonomiky a celkového dění nejen v ČR.  
Většinu pravidelných aktivit nebylo možné zrealizovat na základě vyhlášených mimořádných 

opatření a nařízení omezující či zakazující hromadné akce, omezující pohyb, atp. 
Kancelář OHK v době restriktivních opatření pracovala v omezeném režimu.  

OHK operativně řešila problémy a připomínky od firem v souvislosti s COVID, které se dotýkaly 
podnikatelských činností. Veškeré aktuální informace v souvislosti s děním kolem COVID týkající se 

podnikatelských subjektů jsou zveřejňovány na webu OHK a na FB. 

Zásadní informace týkající se současné situace, aktuálně vyhlášených programů podpor atp. jsou 
členské základně průběžně zasílány i v emailové komunikaci. 

 
1)  Podpora technických oborů, spolupráce se školami – MŠ, ZŠ a SŠ 
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17.6.2021 proběhlo Setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími 

aktéry. Organizátorem byla místní akční skupina Region HANÁ z.s. /MAS RH/ ve spolupráci s 

ředitelkou OHK v Prostějově a ředitelem OHK v Olomouci. Region HANÁ je nositelem 2 projektů 

financovaných z MŠMT ČR: „Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov“ a „Venkovské 

školy společně – MAP II“. Místní akční plány (MAP) si kladou za cíl rozvíjet na svých územích 

regionální školství – zdokonalovat kvalitu vzdělávání na základních školách všemi směry. Zásadním 

problémem je i správná volba povolání. Setkání se účastnili i zástupci z firmy Toray Textiles Central 

Europe s.r.o.,  firmy MUBEA - HZP s.r.o. a firmy Melzer, spol. s r. o.. Firmy nabízí setkání se žáky 

ZŠ a jejich rodiči, informovace o možnostech karierního růstu, poskytují pro studenty SŠ stipendia, 

pomáhají i materiálně. Výsledkem jednání bylo potvrzeno, že spolupráce mezi podniky a školami je 

nezbytná. MAS RH společně s OHK ji budou v rámci svých možností i nadále podporovat a rozvíjet. 

4.11.2021 se uskutečnilo za spoluúčasti OHK v PV Setkání výchovných a kariérových poradců 

s hlavním tématem Podpora strojírenských oborů na území MAP. Byly rozebrány možnosti 

podpory polytechnických oborů a to jak ze strany Ol.kraje, tak i samotných škol, Úřadu práce, OHK 

a dalších aktérů. 

Další aktivity probíhaly ve značně omezené míře z důvodu zavření školských zařízení a 
bezpečnostních opatření ve firmách.  

 

2)  Podpora řemesel 

Na primátora a členy rady města byl zaslán podnět na zvážení postoje města ke konání 
vánočních trhů na náměstí s odkazem na řešení v Olomouci a dalších městech. Tento podnět 

zůstal bohužel ze strany zástupců města bez reakce. 
Další aktivity probíhaly v omezené míře z důvodu restriktivních opatření. 

 

3)  Odborné semináře, vzdělávání, besedy, podnikatelská setkání 
Po uvolnění restrikcí bylo zrealizováno Setkání podnikatelů a 8 školení (3 další plánovaná byla 
zrušena z důvodu velmi nízkého zájmu). OHK se dále podílela na realizaci 2 setkání souvisejících 
s rozvojem vzdělávání a podporou polytechnického vzdělávání (viz bod 1. Plnění plánu). 

ZISK za rok 2021 Kč 51 054,- 
   

 
Datum Téma 

Počet 
účast
níků 

1. 17.06. Setkání ke kvalitě vzdělávání s podniky, školami, a dalšími aktéry 28 

2. 22.06. Důchodové pojištění 14 

3. 20.09. Aktuální informace z oblasti DPH 15 

4. 29.09. Setkání manažerů a podnikatelů s představiteli města Prostějova 55 

5. 19.10. Zdravotní pojištění 8 

6. 22.10. Zaměstnávání občanů EU a cizinců z třetích zemí 16 

7. 03.11. Adaptace na korporátní změny 2021 8 

8. 04.11. 
Setkání výchovných a kariérových poradců-podpora strojírenských 
oborů 

45 

9. 23.11. Daň z příjmů FO a PO za rok 2021 8 

10. 07.12. Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů 2021 14 

11. 16.12. Zdaňování mezd a roční zúčtování za rok 2021 14 

  CELKEM 225 
 
4)  Setkání manažerů s představiteli města 
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Setkání proběhlo 29.9.2021 ve venkovních a vnitřních prostorách Národního domu. Hl.náplní bylo 
poděkování podnikatelům za příkladné zvládnutí všech nařízení a opatření souvisejících 
s covidovou situací a také proběhlo poděkování členům OHK společnosti ALIKA a.s. z Čelčic a 
Javořice, a.s. ze Ptení za jejich jejich velkorysé dary lidem postiženým tornádem na jižní Moravě. 
Primátor zde zmínil dotační pomoc města místním drobným podnikatelům, fungování očkovacího 
centra a popsal důvody zhoršené dopravní situace ve městě. Výrazem velmi dobré spolupráce 
města s podnikateli bylo udělení ocenění Hospodářské komory ČR primátorovi města /zlatá 
Merkurova medaile/. V průběhu večera se v neformálních diskusích probíraly otázky zaměstnanosti, 
investiční záměry města, aktuální dopravní situace, rozvoj podnikání a další. Setkání se účastnilo 
více jak pět desítek zástupců významných firem. 

 

5)  Klub personalistů 
Setkání nebylo realizováno. 

 
6)  Informační místo pro podnikatele 
O informace ze všech oblastí podnikání je stále velký zájem nejen z řad firem, ale i začínajících 

podnikatelů. Na provoz nám byla od města PV poskytnuta veřejně finanční podpora. Veškeré 

poskytované informace a služby jsou v rámci tohoto projektu pro všechny cílové skupiny poskytovány 
formou veřejné služby zdarma.  

Nejvíce informací bylo poskytnuto v souvislosti s korona situací (dotační a kompenzační programy pro 

podnikatele, bezpečnostní a hygien.opatření, atd…): 
- V průběhu nouzového stavu probíhal ze strany kanceláře OHK soustavný informační servis pro 

podnikatele reagující na aktuální a neustále se měnící situaci – web a fb OHK i města, emaily, 
telefonní i osobní konzultace. 

- Byla zajištěna aktivní komunikace se zástupci města, Krajské hygienické stanice, Úřadu práce, 
Živnostenského úřadu a HK ČR. 

- Ředitelka poskytovala vyjádření k aktuální situaci pro regionální tisk – PV večerník, PV deník, 
Radniční listy. 

 

7)  Podpora podnikání ze SF EU – programovací období 2021 -2027 
Zde aktivně spolupracujeme s:  

- Městem Prostějov 
- ITI Olomouckou aglomerací 

- Paktem zaměstnanosti 

- Místní akční skupinou Region Haná a MAS Moravský kras 
- KHK OK, s HK ČR a OHK z okolních regionů 

 
8)  CzechPoint 

Služby CP naše OHK realizuje od roku 2009, zahrnují vydávání ověřených výpisů, ověřování listin a 
podpisů a provádění autorizované konverze dokumentů. Jsou pravidelně prezentovány 

v regionálních denících, na webu, emailovou formou, na akcích pořádaných OHK, letáky jsou 

umístěny v prostorách státních institucí. 
ZISK za rok 2021 Kč 34 470,-. 

 

Podrobný přehled vydaných výpisů a ověřování za 2021 

Katastr nemovitostí               61 ks 
Katastrální mapa        0 ks 

Obchodní rejstřík     58 ks 
Živnostenský rejstřík     10 ks 

Rejstřík trestů FO     44 ks 

Rejstřík trestů PO       8 ks 
Bodové hodnocení řidiče              1 ks 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů   6 ks 
ISIR          3 ks 

Konverze dokumentů                      336 ks (991 str.)  
Vidimace /listiny/                      127 ks (282 str.) 

Legalizace /podpisu/             705 ks 
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9)  Certifikáty o původu zboží, karnety ATA 

Certifikáty o původu zboží přináší zejména finanční úsporu při celním řízení, protože 

prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního 
zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží 

prokázán, se určuje nárok na příslušnou celní sazbu. 
Dále potvrzujeme obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, 

obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu. 

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené 
od cla a daní. Tento dokument lze použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon 

povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a 
výstavách v 77 zemích světa. 
 

Za rok 2021 - celkem 796 podání u certifikátů, faktur. 

Za rok 2021 – celkem vystaveny 2 Karnety ATA. 
ZISK celkem za rok 2021 Kč 243 489,-  

 
10)  Spolupráce s místními, regionálními a státními institucemi 

OHK v roce 2021 spolupracovala zejména s těmito institucemi: 

- Městským úřadem - ředitelka působí v Komisi pro rozvoj cestovního ruchu a podnikání a 
v Komisi Zdravého města při Radě města.  

- Úřadem práce v Prostějově - ředitelka působí v Poradním sboru Úřadu práce v PV. 
- Finančním úřadem – aktuální info podnikatelské základně na území Prostějova, týkající se 

legislativních změn a dalších informací důležitých pro podnikatele. 
- Živnostenským úřadem. 

- Předávání informací členské základně z jednání řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace 

/ředitelka je členkou řídícího výboru/ – vyhlášení aktuálních výzev vhodných k realizace 
podnikatelských záměrů. Aktuálně je výzva k předkládání projektových fischí na následující 

období pro vyjednávání s Řídícími orgány k přidělení alokace fin.prostředků pro ITI OA. 
- API – agentura na podporu podnikání a inovací. Plní roli zprostředkujícího subjektu, spadá 

pod MPO. Z této pozice vykonává specifické činnosti implementace pro dotační podporované 

aktivity OP PIK, např. hodnocení projektů z hlediska kritérií přijatelnosti a splnění formálních 

náležitostí, administraci žádostí o platbu, monitorování projektů a podobně. Další významnou 

činností API je podpora žadatelů a informační servis o možnostech získání finanční podpory a 
poradenství příjemcům podpory. 

- CzechInvest - Regionální kanceláří pro Olomoucký kraj  
- Spolupráce s Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého v Olomouci 

- Krajským úřadem OK - na sklonku roku proběhlo setkání ředitelů OHK v OK a předsedy 

představenstva KHK OK s novým náměstkem hejtmana OK, který má na starosti oblast 
regionálního rozvoje. Byly nastoleny otázky vzájemné spolupráce a představeny hlavní vize a 

priority k rozvoji našeho regionu a to nejen v podnikatelské oblasti.  
- Krajskou hygienickou stanicí OK 

- Statutárním městem Olomouc – zprostředkujícím subjektem ITI Olomoucké aglomerace 

- Paktem zaměstnanosti 
- CzechTrade – poskytování informací o produktech pro podporu exportu 

- Místní akční skupinou Region Haná a Moravský kras 
 

11)  Spolupráce s Nadačními fondy  
Probíhala průběžně dle zájmu firem a začínajících podnikatelů. Spolupracujeme zejména s NF 

Veolia. NF nabízí finanční pomoc pro podnikatele do 25 zaměstnanců, kteří zřizují nová pracovní 

místa. Dotace se vztahuje i na začínající podnikatele.  
 

 
 

12)  Prezentace členských firem 
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Probíhala průběžně na základě zájmu a požadavků členských firem /web OHK, Elektronický 
občasník KHK OK, atp./. Nominovali jsme členské firmy a živnostníky do významných soutěží.  

 

13)  Posilování členské základny 
V roce 2020 jsme získali 6 nových členských firem, 6 firem členství ukončilo (2 firmy nehradily 

čl.příspěvky, ostatní vyřazeny na vl.žádost) 
 

 

VI. Výsledek hospodaření 2021 
 
Výsledek hospodaření opět jako v loňském roce výrazně ovlivnila pokračující restriktivní opatření 

související s korona situací. Nebylo možné realizovat všechny původně plánované vzdělávací a jiné 
hromadné aktivity. Plánovaná ztráta byla vyčíslena na 65 tis. Kč. 
Snížili jsme náklady na minimum a navíc i mírně zvýšili výnosy oproti původním předpokladům. 
- Snížení mzdových nákladů - čerpání ošetřovného na asistentku v zimních a jarních měsících při 

zavření ZŠ /distanční výuka/. 
- Celková minimalizace nákladů na provoz kanceláře. 

 

Celkové náklady 1 131 499 

Celkové výnosy 1 063 538 

ZTRÁTA -67 961 

  

Složení výnosů: Částka 

Přijaté členské příspěvky 270 000 

Dotace města PV - Informační místo při OHK PV 50 000 

Dotace - Bussines Point 0 

Ověřovatelská kancelář 82 470 

Ověřování exportních dokladů 477 492 

Pořádání školení, seminářů - účastnické poplatky 127 934 

Poskytnutá propagace, prezentace, reklama 24 000 

Úroky z běžného a spořicího účtu 142 

Přijaté dary 30 000 

Ostatní (...) 1 500 

Celkové výnosy 1 063 538 

  

Složení nákladů: Částka 

Mzdové náklady (HPP+DPP ostatní) 445 470 

DPP - účetnictví 28 800 

DPP - semináře 47 058 

Sociální pojištění 106 761 

Zdravotní pojištění 38 825 

Celkové osobní náklady 666 914 

Nájemné kanceláří 72 600 

Telekomunikační služby 3 010 
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Připojení na internet 5 617 

WWW stránky ohkpv, doména, aktualizace 947 

Školení, vzdělávání zaměstnanců 0 

Správa a provoz PC (opravy) 2 570 

Spotřeba režijního materiálu, kancelářské potřeby 4 461 

Poštovné 636 

Celkové náklady na provoz kanceláře OHK 89 841 

Cestovné 6 975 

Náklady na reprezentaci 18 614 

Silniční daň 2 250 

Pojištění zákonné, pojištění organizace 5 040 

Poplatky bance 1 725 

Ostatní náklady 4 990 

Ostatní služby 32 619 

Náklady na pořádání seminářů 29 822 

Zaplacené členské příspěvky HK ČR 23 325 

Ověřovatelská kancelář 48 000 

Ověřování exportních dokladů-50% odvod HK ČR 234 003 

Daň z příjmů právnických osob 0 

Celkové náklady 1 131 499 

 
 
VII. Návrh rozpočtu 2022 
 

Návrh rozpočtu na rok 2022 je zpracován ve dvou podobách z důvodu návrhů dvou variant nového 
Příspěvkového řádu. Oba návrhy nového Příspěvkového řádu jsou přiloženy k projednání a 

následnému schválení jedné z variant Shromáždění delegátů OHK v Prostějově. 
 

Návrh rozpočtu na 2022 – 1. varianta Příspěvkového řádu 

 

Celkové náklady 1 208 650 

Celkové výnosy 1 235 250 

ZISK 26 600 

  

Složení výnosů: Částka 

Přijaté členské příspěvky 506 000 

Dotace města PV - Informační místo při OHK PV 50 000 

Ověřovatelská kancelář 85 000 

Ověřování exportních dokladů 420 000 

Pořádání školení, seminářů - účastnické poplatky 150 000 

Poskytnutá propagace, prezentace, reklama 24 000 

Úroky z běžného a spořicího účtu 150 

mailto:ohkpv@ohkpv.cz
http://www.ohkpv.cz/


Výroční zpráva 2021 
Shromáždění delegátů OHK v Prostějově 

 
Okresní hospodářská komora v Prostějově,                                                                   604 403 345 
Lidická 6, 796 01 Prostějov                                                                                             775 208 220 
IČ: 48532517, DIČ: CZ48532517                                                                               ohkpv@ohkpv.cz 

                                                                                                                                    www.ohkpv.cz 
                        

12/17  

Ostatní 100 

Celkové výnosy 1 235 250 

  

Složení nákladů: Částka 

Mzdové náklady (HPP+DPP ostatní) 480 000 

DPP - účetnictví 28 800 

DPP - semináře 45 000 

Sociální pojištění 115 000 

Zdravotní pojištění 43 000 

Stravenky 0 

Celkové osobní náklady 711 800 

Nájemné kanceláří 72 000 

Telekomunikační služby 0 

Připojení na internet 6 000 

WWW stránky ohkpv, doména, aktualizace 4 000 

Školení, vzdělávání zaměstnanců 0 

Správa a provoz PC 0 

Spotřeba režijního materiálu, kancelářské potřeby 5 000 

Poštovné 2 000 

Celkové náklady na provoz kanceláře OHK 89 000 

Cestovné 12 000 

Náklady na reprezentaci 2 000 

Silniční daň 1 600 

Pojištění zákonné, pojištění organizace 5 000 

Poplatky bance 3 000 

Ostatní náklady 5 000 

Ostatní služby 16 600 

Náklady na pořádání seminářů 40 000 

Zaplacené členské příspěvky HK ČR 81 250 

Ověřovatelská kancelář 48 000 

Ověřování exportních dokladů-50% odvod HK ČR 210 000 

Daň z příjmů právnických osob 0 

Celkové náklady 1 208 650 

 

Návrh rozpočtu na 2022 - 2. varianta Příspěvkového řádu 
 

 Celkové náklady 1 208 650 

Celkové výnosy 1 193 250 

ZISK 15 400 
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Složení výnosů: Částka 

Přijaté členské příspěvky 464 000 

Dotace města PV - Informační místo při OHK PV 50 000 

Ověřovatelská kancelář 85 000 

Ověřování exportních dokladů 420 000 

Pořádání školení, seminářů - účastnické poplatky 150 000 

Poskytnutá propagace, prezentace, reklama 24 000 

Úroky z běžného a spořícího účtu 150 

Ostatní 100 

Celkové výnosy 1 193 250 

  

Složení nákladů: Částka 

Mzdové náklady (HPP+DPP ostatní) 480 000 

DPP - účetnictví 28 800 

DPP - semináře 45 000 

Sociální pojištění 115 000 

Zdravotní pojištění 43 000 

Stravenky 0 

Celkové osobní náklady 711 800 

Nájemné kanceláří 72 000 

Telekomunikační služby 0 

Připojení na internet 6 000 

WWW stránky ohkpv, doména, aktualizace 4 000 

Školení, vzdělávání zaměstnanců 0 

Správa a provoz PC 0 

Spotřeba režijního materiálu, kancelářské potřeby 5 000 

Poštovné 2 000 

Celkové náklady na provoz kanceláře OHK 89 000 

Cestovné 12 000 

Náklady na reprezentaci 2 000 

Silniční daň 1 600 

Pojištění zákonné, pojištění organizace 5 000 

Poplatky bance 3 000 

Ostatní náklady 5 000 

Ostatní služby 16 600 

Náklady na pořádání seminářů 40 000 

Zaplacené členské příspěvky HK ČR 81 250 

Ověřovatelská kancelář 48 000 

Ověřování exportních dokladů-50% odvod HK ČR 210 000 

mailto:ohkpv@ohkpv.cz
http://www.ohkpv.cz/


Výroční zpráva 2021 
Shromáždění delegátů OHK v Prostějově 

 
Okresní hospodářská komora v Prostějově,                                                                   604 403 345 
Lidická 6, 796 01 Prostějov                                                                                             775 208 220 
IČ: 48532517, DIČ: CZ48532517                                                                               ohkpv@ohkpv.cz 

                                                                                                                                    www.ohkpv.cz 
                        

14/17  

Daň z příjmů právnických osob 0 

Celkové náklady 1 208 650 

 

 

VIII.   Plán činnosti 2022 
 
1) Podpora technických oborů, spolupráce se školami – MŠ, ZŠ a SŠ  

2) Podpora řemesel /Hanácky stavovsky glétováni, propagace, atp./ 

3) Odborné semináře, vzdělávání, besedy, podnikatelská setkání 

4) Setkání podnikatelů s představiteli města 

5) Klub personalistů 

6) Podnikatel roku 

7) Informační místo pro podnikatele  

8) Podpora podnikání ze SF EU - programovací období 2021 - 2027 

9) CzechPoint 

10) Certifikáty o původu zboží, Karnety ATA 

11) Spolupráce s místními, regionálními a státními institucemi 

12) Spolupráce s Nadačními fondy  

13) Prezentace členských firem 

14) Posilování členské základny 
 

 

IX. Seznam členů k 31.12.2021 
 

K 31.12.2021 evidovala OHK v PV celkem 74 členů z toho 21 fyzických osob, 46 právnických osob  
a 7 škol. Celkem přistoupilo 6 firem, vystoupilo 6 firem. 
 

  NÁZEV ULICE MÍSTO IČ 

1. ALIKA a.s. Čelčice 164 Klenovice n.H. 65138244 

2. ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o. Husovo nám. 2061/91 Prostějov 25500783 

3. Bernatková Věra  Josefa Suka 659/16 Prostějov 42697964 

4. Bernhardt fashion CZ, s.r.o. Tovární 837/9c 

Prostějov, 

Vrahovice 29378184 

5. Bratři Wilhelmové - TOPAS, spol. s r.o. Mlýnská 968/14 Prostějov 49436767 

6. DGPack s.r.o. Háj 390 Kralice n.H. 05100194 

7. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100 Prostějov 46962778 

8. ECO Finance Group s.r.o. Mánesova 887/12 Prostějov 27693953 

9. 

ELEKTROKORD, spol. s ručením 

omezeným Partyzánská 585/18 Kostelec n.H. 46342001 

10. Fagoš Richard Hlavní 256 Čelechovice n.H. 49145231 

11. GALA a.s. Západní 1/75 Prostějov 49969820 

12. GIMMEDATA, s.r.o. Ječná 498/35 

Prostějov, 

Čechovice 26481782 
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13. GRIOS s.r.o. Lazecká 393/70a Olomouc 63475847 

14. Haluza Pavel Hanušova 340/2 Olomouc,Lazce 45481571 

15. HŽP a.s. Dolní 3137/100 Prostějov 26955342 

16. INSTALACE Vystavěl, s.r.o. Drozdovice 4306/81a Prostějov 26277280 

17. Jašek František, Ing. Staňkova 340/8d 

Brno,Královo 

Pole 11476834 

18. Javořice, a.s. Ptenský Dvorek 100 Ptení 63492202 

19. Kapec Milan Lhota u Konice 91 Brodek u Konice 47923865 

20. Kašpárek Jaroslav – MORAGUM Palackého 582 

Kostelec na 

Hané 12755052 

21. KoRo Medics s.r.o. kpt. Nálepky 962/13 Olomouc 09845046 

22. KP - KOPRO s.r.o. Průmyslová 3143/5 Prostějov 25590120 

23. LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o. Plumlovská 522/44 Prostějov 46995480 

24. LASKI, s.r.o. Blíšťka 263/16 Smržice 45479593 

25. Lázně Slatinice a.s. Slatinice 29 Slatinice 25367757 

26. Lešanský Dušan Plumlovská 456/32 Prostějov 60684291 

27. Limited service s.r.o. Hlaváčkovo nám. 217/1 Prostějov 04765397 

28. LINAPLAST s.r.o. Sportovní 313 Kralice n.H. 25348965 

29. Linebacker s.r.o. Nádražní 910 Uničov 08769648 

30. Ondřej Maděrka Trávnická 4399/38 Prostějov 07269595 

31. Martinek Ivo – ELMO Drozdovice 1055/46 Prostějov 13386531 

32. MICOS spol. s r.o. Vápenice 2970/17 Prostějov 00533394 

33. MICOS TELCOM s.r.o. Háj 365 Kralice n.H. 07506023 

34. MUBEA - HZP s.r.o. Dolní 3137/100 Prostějov 25528165 

35. Navrátil Jan, Ing. Kosířská 310/18 

Prostějov, 

Krasice 42699631 

36. NORMA RZ s.r.o. Lidická 4664/5 Prostějov 26916533 

37. Nováková Věra, Ing. Masarykovo náměstí 18 Kojetín 49602934 

38. Obchodní akademie, Prostějov Palackého 159/18 Prostějov 47922117 

39. OP CABLE s.r.o. Za Olomouckou 4184/17 Prostějov 02591898 

40. Palírna U Zeleného stromu a.s. Drážďanská 14/84 Ústí nad Labem 27336760 

41. PERFO LINEA a.s. - odštěpný závod Šlikova 9 Prostějov 25957716 

42. Pospíšil Alois Lidická 4408/6 Prostějov 13384007 

43. POZEMSTAV Prostějov - servis, s.r.o. Pod Kosířem 329/73 Prostějov 25546244 

44. 

Prostějovská stavební společnost-

PROSTAS, s.r.o. Ječmínkova 1981/11 Prostějov 60722291 

45. PRO100R s.r.o. Krasická 355/49 Prostějov 29313589 

46. PS Plasty CZ s.r.o. Kostelecká 4570/57b Prostějov 27675483 

47. Radio Haná, s.r.o. Blažejské náměstí 97/7 Olomouc 47681837 

48. SENZA družstvo, chráněná dílna Tylova 44 Prostějov 26228181 

49. SIDA s.r.o. Krapkova 28 Prostějov 60697148 

50. SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost Úsobrno 79 Úsobrno 16343646 

51. SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. Průmyslová 2170/12 Prostějov 26173174 
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52. Sociální družstvo Partners Ardanas Západní 1/75 Prostějov 27727696 

53. Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Vápenice 2970/17 Prostějov 46972021 

54. Strojírny Prostějov, a.s. Kojetínská 3700/5 Prostějov 46900331 

55. 

Střední odborná škola podnikání a 

obchodu, spol. s r.o. Rejskova 2987/4 Prostějov 25348418 

56. Střední odborná škola Prostějov Nám. E. Husserla 30/1 Prostějov 00544612 

57. 

Střední odborná škola průmyslová a 

Střední odborné učiliště strojírenské Lidická 1686/4 Prostějov 69650721 

58. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Komenského 61/4 Prostějov 63482746 

59. Švamberk Bohuslav, JUDr. Krasická 333/61 Prostějov 15231704 

60. Švamberk.com, SE Krasická 333/61 Prostějov 24130273 

61. Švecová Denisa Lešany 52 Lešany 13383698 

62. 

Švehlova střední škola polytechnická 

Prostějov nám. Spojenců 2555/17 Prostějov 00566896 

63. Tesař Jan, Ing. Sportovní 4247/32 Prostějov 48464660 

64. Tesař Tomáš, RNDr. Ječmínkova 1961/4 Prostějov 10077162 

65. TOMI - REMONT a.s. Přemyslovka 2514/4 Prostějov 25508571 

66. Toray Textiles Central Europe s.r.o. Průmyslová 4235/4 Prostějov 25500040 

67. Uraz Oliver, advokát Eduarda Hamburgera 1212/2 Olomouc 06703569 

68. Vlach Michal Dětkovice 100 Dětkovice 14653150 

69. VPO Protivanov, a.s. Boskovická 250 Protivanov 29001765 

70. Všetička Tomáš Mostkovice 1162/25a Mostkovice 41500954 

71. Vzdělávací institut, spol. s r.o. Vápenice 2980/7 Prostějov 13692020 

72. WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o. Průmyslová 4649/20 Prostějov 25565010 

73. ZAHRADA Olomouc, s.r.o. Železniční 469/4 Olomouc 48395013 

74. Železárny-Annahütte, spol. s r.o. Dolní 3137/100 Prostějov 00546542 

 

 
V Prostějově dne: 3. února 2022 
 

 
 

Zpracovala:  Helena Chalánková, ředitelka   

Ověřil:  JUDr. Bohuslav Švamberk, předseda představenstva  
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Zpráva Dozorčí rady OHK v Prostějově 
 

 
Dozorčí rada OHK v Prostějově se v souladu se svým posláním sešla dne 2.2.2022, aby posoudila 

hospodaření za rok 2021.  

 
Dozorčí rada prováděla pravidelnou kontrolu účetních dokladů, účetních knih a výkazů s tímto 

závěrem: 
 

1. Finanční prostředky OHK byly užívány účelně, hospodárně v souladu s posláním OHK, jako 

samostatného právního subjektu v síti HK ČR.  

 

2. Účetnictví bylo vedeno řádně dle zákona o účetnictví, v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., pro účetní jednotky, u kterých 

hlavním předmětem činnosti není podnikání. Vedením účetnictví je pověřen pan Ing. Petr 

Osladil. 

 

3. Na základě prováděných kontrol dozorčí rada nemá k hospodaření za rok 2021 připomínky.  

 

4. Doporučujeme Shromáždění delegátů schválit hospodaření a předloženou účetní závěrku za rok 

2021.  

 

5. Navrhujeme úhradu vzniklé ztráty za rok 2021 ve výši Kč 67 961,- pokrýt ze zisku minulých let.  

 
 

 

 
V Prostějově dne 2.2.2022. 

 
 

 

Podepsáni: RNDr. Tomáš Tesař v.r. 
 

        Ing. Rudolf Raška v.r. 
 

         Věra Bernatková v.r. 
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