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Pomáháme s exportní dokumentací
• Ověřujeme průvodní doklady pro export zboží – certifikáty o původu zboží, 
obchodní faktury, obchodní smlouvy.
• Vydáváme karnet ATA, který umožňuje dočasné vyvezení zboží 
osvobozeného od cla a daní.
Za tento rok bylo vydáno 620 ověření pro zahraniční obchod a 1 ATA karnet.

Šetříme Váš čas – Služby Czech POINT – bez dlouhého čekání
a front!
• Zjednodušujeme Vám přístup k ověřeným výstupům z registrů veřejné 
správy.
• Ověřujeme pravost listin a podpisů, vydáváme výpisy z různých rejstříků.
• Poskytujeme poradenství k obsluze datových stránek, provádíme 
autorizované konverze dokumentů.
Za tento rok bylo vydáno 47 výstupů a bylo provedeno 375 ověření v rámci 
této agendy.

Inspirativní debaty
V průběhu roku Okresní hospodářská komora Pelhřimov pořádá pro 
veřejnost setkání se zajímavými hosty, se kterými mohou návštěvníci volně 
diskutovat. 

Praktické semináře 
Okresní hospodářská komora Pelhřimov se i v tomto sledovaném období 
zaměřila zejména na vzdělávání podnikatelské veřejnosti. V roce 2017 úřad 
komory uspořádal řadu seminářů s celkovou účastí 225 osob.

Inspirativní debaty:
01/2017 Inspirativní debata s Karolem Lovašem, slovenským premonstrátským   
 knězem, básníkem a novinářem
02/2017 Inspirativní debata s Vítem Jedličkou, prezidentem Svobodné republiky Liberland
03/2017  Inspirativní debata s Tomášem Pojarem, bývalým velvyslancem České republiky 
 v Izraeli
05/2017 Inspirativní debata s Jaroslavem Kuberou, primátorem města Teplice a senátorem  
 Parlamentu České republiky
06/2017  Inspirativní debata s Tomášem Ouředníčkem a Davidem Křípalem, posádkou týmu  
 South Racing CE
09/2017  Inspirativní debata s předním českým architektem Luďkem Rýznerem
12/2017  Inspirativní debata s bývalým prezidentem České republiky Václavem Klausem

Praktické semináře:
01/2017 Celní předpisy a celní tarif v roce 2017 
01/2017 Daň z příjmů 2017 + DPH 2017 
02/2017 Účetní závěrka roku 2016, poprvé podle nové legislativy 
03/2016 Zásadní věcné změny v novele Zákoníku práce v roce 2017
04/2017 Daňové a účetní oříšky 
10/2017 Ochrana osobních údajů. GDPR se blíží, buďte připraveni
11/2017 Daně 2017 v příkladech

Podnikatelský koktejl v Kamenici nad Lipou • 06/2017 

Festivalová párty Okresní hospodářské komory Pelhřimov v rámci    
filmového festivalu Kraťasy • 09/2017

Poradenství pro podnikatele • I v tomto roce jsme konzultovali projektové záměry 
a vyhledávali vhodné dotační programy pro podnikatelské záměry našich firem. Bylo 
zpracováno 5 žádostí o podporu pro podnikatele.

Realizace projektu Na správné místo

Činnost Digitální a kreativní sekce  

ČINNOST OKRESNÍ 
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY 
PELHŘIMOV:
Ulehčíme Vám podnikání

Zpráva o činnosti 
Okresní hospodářské 
komory Pelhřimov
za rok 2017

Sumarizace komorového dění uplynulého období. 

Práce na komoře zahrnuje nespočet činností a aktivitsměřujících 
do podnikatelského prostředí. Všechny oblasti, ať už ekonomická, 
provozní nebo věcná tvoří jeden celek, na sebe navzájem navazují 
a směřují ke společnému cíli – spokojenému klientovi.

Okresní hospodářská komora Pelhřimov •Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov 
Tel: 565 322 004 • e-mail: info@hkpe.cz • www.hkpe.cz

                        

Předseda 
Martin PLACHÝ

Místopředseda
Pavel KŘÍŽ

Představenstvo
Martin Plachý
Pavel Kříž 
Zdeněk Krátoška
David Štursa 
Martin Piller 
Milan Dočkal

Dozorčí rada 
VladimírJančička 
Pavel Malimánek 
Pavel Loskot

Počet členů: 80

vytvořil člen OHK PE 



01/2017
Praktický seminář 
Daň z příjmů 2017 
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Kuberou, 
primátorem města 
Teplice a senátorem 
Parlamentu České 
republiky

12/2017
Inspirativní debata 
s bývalým prezidentem 
České republiky 
Václavem Klausem

06/2017
Podnikatelský 
koktejl v Kamenici 
nad Lipou

2017
Činnost Digitální 
a kreativní sekce
05/2017 UX Design – Jak zvýšit prodej vašeho e-shopu
06/2017 PPC – Jak na placenou reklamu pro weby a e-shopy
08/2017 Obsahový marketing – Jak získat klienty pomocí 
zajímavého obsahu
11/2017 E-mail marketing – Jak psát e-maily, které prodávají

Spuštění komorového Facebooku, tvorba video pozvánek na 
inspirativní debatu s Václavem Klausem st., zdravice a živý 
přenos.

Proběhlo několik setkání s místními IT firmami, snaha 
o vytvoření lokální IT komunity.

2017
Realizace projektu 
Na správné místo

Veletrh práce a pracovních 
příležitostí, kurz finanční 
gramotnost, kurz IT 
kompetence, workshopy 
flexibilní formy práce, 
workshopy mapování 
kompetencí, individuální 
a skupinové poradenství, 
exkurze do firem, přímá 
podpora na zapracování 
zaměstnance.

03/2017
Inspirativní debata 
s Tomášem Pojarem, 
bývalým velvyslancem 
České republiky 
v Izraeli


