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vytvořil člen OHK PE 

„Hlavní podstatou zřízení komory je účelové poslání 
spočívající v prosazování a ochraňování zájmů 
podnikatelů.“

Předseda 
Martin PLACHÝ

Místopředseda
Pavel KŘÍŽ

Představenstvo

Dozorčí rada 
VladimírJančička 
Pavel Malimánek 
Pavel Loskot

Počet členů: 85

Zdeněk KRÁTOŠKA 
David ŠTURSA 
Martin PILLER 
Milan DOČKAL
Jan KUPEC
Zdeněk MARTÍNEK

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 704 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 40 výstupů a bylo provedeno 345 ověření v rámci této agendy.

Činnost digitální a kreativní sekce
01/2018       Přednáška: Jak se propagovat na Facebooku
04/2018       Workshop: Git a jeho využití
05/2018       Přednáška / workshop: Základy Facebooku
08/2018       Přednáška: Jak získávat nové kolegy / zaměstnance za pomoci sociálních sítí
10/2018       Přednáška: PHP Vysočina

Další proběhlé akce
Během roku uspořádala Okresní hospodářská komora Pelhřimov Podnikatelský koktejl, 
který proběhl v Humpolecké zóně pro umění 8smička. 

Při OHK PE byla vytvořena digitální a kreativní sekce, odborná platforma pro komunikaci 
obdobně odborně zaměřených subjektů v okrese Pelhřimov.
Za zmínku stojí i uspořádání 8 seminářů na odborná témata s účastí  243 osob.

03/2018  Inspirativní debata s Constantinem Kinským, českým šlechticem, mecenášem
  a finančním poradcem
04/2018  Inspirativní debata s Bedřichem Ščerbanem, členem Síně slávy českého hokeje
  a držitelem Zlaté hokejky
09/2018  Inspirativní debata s Luďkem Niedermayerem, českým ekonomem a europoslancem
10/2018  Inspirativní debata s Janem Školníkem, úspěšným byznysmenem a filantropem
10/2018  Inspirativní debata s Milanem Knížákem, předním českým výtvarníkem, 
  hudebníkem, performerem, mezinárodně uznávaným umělcem a pedagogem
12/2018  Inspirativní debata s pedagogem a řeckokatolickým knězem Jaroslavem 
  Maxmiliánem Kašparů

01/2018  Zdravotní pojištění 2018 – změny se spoustou zajímavostí a příkladů z praxe 
02/2018  Daňové novely 2018
03/2018  Celní problematika a Intrastat prakticky a aktuálně
04/2018  GDPR a jeho aplikace v praxi
05/2018  Vybrané kapitoly pro účetní
09/2018  Daně 2018 v příkladech
11/2018  GDPR aktuálně a evidence skutečných majitelů
11/2018  Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019

06/2018 Podnikatelský koktejl v Humpolecké zóně pro umění 8smička
11/2018 Konference průmyslu 4.0 na Vysočině
12/2018 Setkání u svařáku

Realizace projektu Na správné místo 
V rámci tohoto projektu byly realizovány tyto akce: Veletrh firem a pracovních příležitostí, kurz IT 
kompetence, workshopy flexibilní formy práce, workshopy mapování kompetencí, workshopy s 
personalisty, individuální a skupinové poradenství, exkurze do firem, přímá podpora na zapracování 
zaměstnance.
Realizace projektu Vzděláváním k rozvoji Vysočiny
Realizace projektu KOMPAS
Činnost Digitální a kreativní sekce


