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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 511 ověření pro zahraniční obchod.

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 43 výstupů a bylo provedeno 65 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 2016 úřad 
komory uspořádal řadu seminářů s celkovou účastí 227 osob.

Seznam inspirativních debat:
02/2016  Inspirativní debata s radním Kraje Vysočina Martinem Hyským
05/2016  Inspirativní debata s předním českým designérem Petrem Novaguem
06/2016  Inspirativní debata se světově úspěšným podnikatelem Pavlem Policarem
09/2016  Inspirativní debata s tenisovým trenérem, bývalým československým 
profesionálním tenistou Jaroslavem Navrátilem
10/2016  Inspirativní debata s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem

Seznam praktických seminářů:
01/2016  Řešení pojistných událostí 
01/2016  Daň z příjmů 2016 + DPH 2016 
01/2016  Srážky ze mzdy, exekuce a oddlužení pro personalisty 
02/2016  Účetní závěrka 2015, výhled 2016
02/2016  Zákon o archivnictví + Fakturace A-Z 
05/2016  Průřez DPH 2016, nemovitosti 
06/2016  Kurz ke zdravotnímu pojištění pro nekvalifikující se (začínající) mzdové účetní
08/2016  Snídaně pro podnikatele a přednáška “Proč mít úspěšný web” 
09/2016  Jsem dobrý šéf? 
09/2016  Jak zvýšit prodej?   
10/2016  Daně 2016 v příkladech + EET
11/2016  Elektronická evidence tržeb – EET
11/2016  Osvětová přednáška v Pacově “Co jste nevěděli o Vašem webu”

Další proběhlé akce:
05/2016  Setkání podnikatelů za účasti prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého
05/2016  Analýza podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina 
05/2016  Spuštění nových webových stránek OHK Pelhřimov www.hkpe.cz 
11/2016  Ustavení Digitální a kreativní sekce při OHK Pelhřimov
11/2016  Iniciování vzniku destinační kanceláře Vysočina Západ
      2016  Kontinuální poradenství pro podnikatele

ČINNOST OKRESNÍ 
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY 
PELHŘIMOV:
Ulehčíme Vám podnikání

Zpráva o činnosti 
Okresní hospodářské 
komory Pelhřimov

“Jsme platformou pro aktivní lidi,
zastupujeme podnikatelskou veřejnost,
vytváříme příležitosti pro podnikání.”

Okresní hospodářská komora Pelhřimov •Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov 
Tel: 565 322 004 • e-mail: info@hkpe.cz • www.hkpe.cz
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02/2016
Inspirativní 
debata s Martinem 
Hyským

05/2016
Setkání 
podnikatelů

12/16
Digitální a 
kreativní sekce

Inspirativní debata 
s Martinem Hyským, 
radním Kraje Vysočina pro 
regionální rozvoj a územní 
plánování. Přítomní 
diskutovali o vlivu územního 
plánování do konkrétní 
výstavby a o spolupráci 
našeho kraje  se 
zahraničními regiony.

V květnu tohoto roku jsme 
uspořádali další ze svých 
tradičních setkání 
podnikatelů Pelhřimovska, 
tentokrát s podtitulem 
„Úspěch regionu závisí na 
schopnostech jeho lidí.“ 
Setkání se zúčastnilo více 
než šedesát podnikatelů 
z Pelhřimovska, a to za 

přítomnosti prezidenta 
Hospodářské komory České 
republiky (HK ČR) Vladimíra 
Dlouhého. Před konferenční 
částí zástupci OHK Pelhřimov 
společně s prezidentem HK 
ČR panem Vladimírem 
Dlouhým navštívili firmy OK 
PLAN ARCHITECTS, s.r.o. a 
MHA, s.r.o.

Při OHK PE byla 
vytvořena sekce, odborná 
platforma pro komunikaci 
obdobně odborně 
zaměřených subjektů 
v okrese Pelhřimov. Ve 
své kompetenci bude mít 
možnost navrhovat 
způsoby podpory 
podnikání firem, jejichž 
obor spadá pod 
odbornost sekce. 
Má možnost podávat 

návrhy řešení problémů 
ve svém oboru nebo 
příbuzných oborech 
podnikání. Další aktivitou 
sekce je příprava 
odborných stanovisek dle 
zadání představenstva 
OHK PE, zastupování 
OHK PE v pracovních 
skupinách a výborech a 
dále spolupráce 
s obdobnými odbornými 
týmy ostatních 
podnikatelských 
uskupení. Jejím 
předsedou je pan Zdeněk 
Martínek, jednatel 
společnosti 
První pozice s.r.o.

06/2016
Inspirativní 
debata s Pavlem 
Policarem

Inspirativní debata s Pavlem 
Policarem, úspěšným českým 
podnikatelem který nám sdělil, 
co rozhoduje o úspěšném 
byznysu ve světě a jak lze 
z České republiky udělat díru 
do oblak.

10/2016
Inspirativní 
debata s Jiřím 
Běhounkem

Inspirativní debata 
s Jiřím Běhounkem, 
hejtmanem Kraje 
Vysočina. Tentokrát se 
diskutovalo na otázky, 
jaký bude Kraj Vysočina 
v roce 2020 a je Kraj 
Vysočina nejlepším 
místem pro život 
v České republice?

10/2016
Daně 2016 
v příkladech 
+EET

Lektorský tým Hospodářské 
komory ČR přijel seznámit 
podnikatele s novým Zákonem 
č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, 
kterým se zavádí povinnost 
online evidence plateb 
v hotovosti, platební kartou nebo 
jiným obdobným způsobem. 
Přednášející aplikovali jednotlivá 
ustanovení nového zákona na 
příkladech z praxe. Seminář byl 
určen pro účetní, ekonomy, 
daňové poradce a všechny 
podnikatele, kteří budou 
podléhat režimu vedení 
elektronické evidence tržeb. 
Proběhla široká diskuze na toto 
téma, která se prolínala takřka 
celým programem. 

Dne 30. 11. 2016 se 
města okresu Pelhřimov 
na společném jednání 
dohodla, že tuto aktivitu 
podpoří a destinační 
kancelář otevřou. Další 
pokračování prací na 
aktivitách destinační 
kanceláře je již v rukou 
měst našeho okresu.

11/2016
Destinační 
kancelář 
Vysočina Západ

OHK PE iniciovala vznik 
destinační kanceláře 
„Vysočina Západ“, která 
má za cíl zvýšit 
atraktivitu 
pelhřimovského okresu, 
vybudovat jeho 
společnou image a 
zajistit koordinaci aktivit 
cestovního ruchu. 

 

04/2016
       – 
06/2016
Analýza 
podnikatelského 
prostředí v Kraji 
Vysočina

04/2016 – 06/2016 proběhla 
Analýza podnikatelského prostředí 
v Kraji Vysočina, které se za náš 
okres zúčastnilo 46 průmyslových 
firem s více než 50 zaměstnanci. 

Pozitivním faktem, který z 
analýzy vyplývá je, že Kraj 
Vysočina patří do skupiny 
úspěšných krajů, zejména 
v ukazatelích tržby a průmyslové 
výroby na obyvatele a růst 
průměrné hrubé měsíční mzdy 
patří v Kraji Vysočina na špičku 
v ČR. Ale naopak negativní 
zjištění je, že aktuálně podnikům 
v tomto kraji chybí 3 tisíce 
pracovníků a v následujících 
dvou letech bude chybět dalších 
4,5 tisíce pracovníků. Dalším 
faktem bylo i zjištění, že největší 
bariérou v podnikání v Kraji 
Vysočina patří nízká 
nezaměstnanost, resp. malá 
nabídka na trhu práce. Největší bariéry v podnikání v Kraji Vysočina

Hlavní obory v podnikání v Kraji Vysočina


