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1. ÚVOD 
Neziskový sektor v České republice prošel od roku 1989, kdy došlo opět k možnosti se 

svobodně sdružovat a organizovaně prosazovat své zájmy, dynamickým rozvojem.  

Za poslední dvě desetiletí výrazně vzrostl počet neziskových organizací a právní úprava 

neziskových organizací rovněž zaznamenala velký pokrok. Poslední výraznou změnou bylo 

schválení nového občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., který vymezil nové právní formy 

neziskových organizací na území našeho státu.  

Hospodářská komora České republiky, nestátní nezisková organizace, spadá  

do neziskového sektoru jako samostatný právní subjekt sdružující a zastupující 

podnikatelskou veřejnost v České republice. Řídí se zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské 

komoře ČR a Agrární komoře ČR. Síť Hospodářské komory ČR, tvořené krajskými  

a okresními komorami a oborovými společenstvy, svou činností usiluje o rozvoj 

podnikatelského prostředí v ČR a EU a prosazuje a chrání zájmy svých členů i ostatních 

podnikatelů.  

Cílem diplomové práce je zhodnocení ekonomického zabezpečení Okresní hospodářské 

komory v Prostějově v podmínkách získávání zdrojů z Evropské unie v letech 2007 - 2013  

a navržení doporučení směřující k udržení vyrovnaného výsledku hospodaření komory.  

Je stanovena výzkumná otázka: Jaký má čerpání finančních zdrojů EU ze strukturálních 

fondů a realizace projektů z operačních programů EU vliv na výsledky hospodaření Okresní 

hospodářské komory Prostějov? K ověření bude využita metoda analýzy a zhodnocení 

finančního hospodaření komory v letech 2007 – 2013.  

Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. Druhá kapitola je věnována teoretickému 

vymezení neziskového sektoru, nestátních neziskových organizací, jejich správě  

a financování. Zaměřuje se na politiku hospodářské a sociální soudržnosti, v jejímž prostředí 

jsou získávány finanční prostředky Evropské unie pro členské státy. Představuje 

Hospodářskou komoru České republiky, její poslání, strukturu a hlavní předmět činnosti.  

Třetí kapitola popisuje činnost Okresní hospodářské komory v Prostějově, její zapojení do 

operačních programů Evropské unie, čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a 

ostatních zdrojů a je provedena analýza příjmů a výdajů. Poslední kapitola je zaměřena na 

rozbor výstupů hospodářské činnosti komory a na členskou základnu Okresní hospodářské 

komory v Prostějově, která je z více hledisek srovnávána s Hospodářskou komorou České 

republiky. Část kapitoly je věnována činnosti komory v projektech podporovaných Evropskou 
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unií, financovaných ze strukturálních fondů a jsou podána doporučení k budoucímu čerpání 

dotací z Evropské unie.   

K vypracování diplomové práce byla použita odborná literatura zaměřená na neziskový 

sektor a nestátní neziskové organizace, zákony a vyhlášky, webové stránky Hospodářské 

komory České republiky a Okresní hospodářské komory Prostějov. Pro vypracování analýzy 

hospodaření jsou použity výroční zprávy hospodaření Okresní hospodářské komory Prostějov 

a informace poskytnuté pracovníky komory.  
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2. POSTAVENÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V RÁMCI 

NEZISKOVÍHO SEKTORU   
Předmětem diplomové práce je Okresní hospodářská komora v Prostějově, tedy 

organizace nezisková nestátní a je účelné se v této kapitole zaměřit na charakteristiku 

samotného neziskového sektoru, obecně neziskových organizací a Hospodářské komory 

České republiky.  

2.1. Neziskový sektor  

Nezisková sféra jako součást národního hospodářství zahrnuje na rozdíl od komerčních 

a ziskových organizací určitá specifika. Obecně platí, že organizace neziskového sektoru 

fungují na principu dosáhnout nějakého užitku ve společnosti, ale tímto užitkem není 

primárně zisk. Za primární užitek se považuje nejčastěji veřejná služba, která je poskytována 

občanům. Frič (2001) označuje neziskový sektor často jako „třetí sektor“ (sektor mezi trhem a 

státem), „dobrovolnický sektor“ (sektor představující dobrovolnou činnost) či „občanský 

sektor“ (působnost občanů v neziskovém sektoru).1 Stát ani ziskový sektor není schopen 

zajistit plné fungování potřeb občanského života, a proto je toto „tržní selhání“ 

kompenzováno vznikem a existencí neziskového sektoru. Charakteristickým rysem organizací 

neziskového sektoru je fakt, že jejich činnost má veřejně prospěšný charakter, je úsilím  

o změnu chování a jednání člověka, zlepšení kvality jeho života i celé společnosti. Samotní 

občané jsou iniciování k vytváření různých spolků a organizací, čímž se sami podílí na řešení 

určitých problémů ve společnosti a vyplňují ta místa ve společnosti, která nejsou oblastí 

zájmu státu či ziskového sektoru.  

Rektořík (2010) vymezil prostor neziskového sektoru v národním hospodářství podle 

schématu na obrázku č. 2.1.2 

Sektorové vymezení národního hospodářství  

Z obrázku č. 2.1 je patrné, že národní hospodářství tvoří čtyři sektory, a to:  

 ziskový (tržní) sektor, 

 neziskový veřejný sektor, 

 neziskový soukromý sektor, 

                                                 
1

FRIČ, Pavol a Helmut K ANHEIER. Neziskový sektor v ČR: výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. 
Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, 203 s. ISBN 80-864-3204-1. 
2

REKTOŘÍK, Jaroslav a Helmut K ANHEIER. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3., aktualiz. vyd. Praha: 
Ekopress, 2010, 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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 neziskový sektor domácností.  

Neziskový veřejný sektor  

Organizace neziskového veřejného sektoru existují na principu dosáhnutí přímého 

užitku, jsou zakládány veřejnými subjekty (města, obce, apod.) a ty vkládají prostředky do 

těchto organizací, aniž by očekávaly nějakou návratnost vložených prostředků. Subjekty 

neziskového veřejného sektoru jsou příspěvkové organizace či organizační složky.3  

Neziskový soukromý sektor 

Je rovněž souborem subjektů, které jsou zakládány s primárním cílem dosáhnout 

přímého užitku.4 Organizace neziskového soukromého sektoru, tzv. nestátní neziskové 

organizace, jsou zakládány soukromými subjekty, které do nich vkládají prostředky rovněž 

bez očekávání dosaženého zisku. To ovšem nevylučuje příspěvky z veřejných zdrojů.  

Neziskový sektor domácností  

Představuje velký význam pro formování občanské společnosti a v rámci národního 

hospodářství hraje významnou roli svým začleněním do koloběhu finančních toků a vstupem 

na trh produktu, faktorů a kapitálu.5 

Obr. č. 2.1 Členění národního hospodářství  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Rektořík, J. (2010) 

 

                                                 
3

HALÁSKOVÁ, Martina. Veřejná ekonomika. Ostrava: VŠB- technická universita Ostrava, 2002. 224 s. ISBN 80-248-0024-1. 
4

BOUKAL, Petr a Olga MEDLÍKOVÁ. Nestátní neziskové organizace: (teorie a praxe). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2009, 303 s. 
Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1650-9. 
5

REKTOŘÍK, Jaroslav a Helmut K ANHEIER. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3., aktualiz. vyd. Praha: 
Ekopress, 2010, 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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Obr. č. 2.2 Sektorové vymezení neziskového sektoru 

Zdroj: Boukal, P (2009) 

Z Pestoffova trojúhelníku lze vid

sektoru (NSS) se zbylými třemi sektory. 

své neziskové aktivity a využívá p

zákoníku a mohou tak být zakládány akciové spole

družstva, nejčastěji z odvětví 

domácností se pojí NSS tak, že jsou vytvá

většinou charitativně zaměřené

s posledním, neziskovým veř

                                                 
6

BOUKAL, Petr a Olga MEDLÍKOVÁ. Nestátní neziskové organizace: (teorie a praxe)
Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1650

9 

jší a nejpropracovanější schéma sektorového vymezení je považován 

trojúhelníkový model švédského ekonoma Pestoffa. Ten člení národní hospodá

ří základních kritérií:6 

ritérium financování provozu a rozvoje na sektor ziskový a neziskový

ví na sektor soukromý a veřejný, 

ritérium míry formalizace na sektor formální a neformální. 

Sektorové vymezení neziskového sektoru  

 

Pestoffova trojúhelníku lze vidět vzájemnou propojenost neziskového soukromého 

řemi sektory. Do sektoru ziskového zasahuje NSS tím, že realizuje 

své neziskové aktivity a využívá přitom dostupných právních norem, nap

zákoníku a mohou tak být zakládány akciové společnosti, společnosti s ruč

ětví charity, vzdělávání, sportu, apod. Se soukromým sektorem 

se pojí NSS tak, že jsou vytvářeny spolky a seskupení neformálního

ěřené či se zaměřením pro využití času dětí a mládeže. 

posledním, neziskovým veřejným sektorem je zejména v duchu filantropie, 

 
Nestátní neziskové organizace: (teorie a praxe). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2009, 303 s. 
1650-9. 

jší schéma sektorového vymezení je považován 

lení národní hospodářství rovněž  

oje na sektor ziskový a neziskový,  

eziskového soukromého 

Do sektoru ziskového zasahuje NSS tím, že realizuje 

itom dostupných právních norem, např. obchodního 

ručením omezeným či 

Se soukromým sektorem 

eny spolky a seskupení neformálního charakteru, 

tí a mládeže. Spojení NSS 

duchu filantropie, řeší formy 

. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2009, 303 s. 
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přesunu finančních zdrojů, regulační opatření ze strany státu a další kombinace vztahu těchto 

dvou sektorů, které jsou velice rozsáhlé.7 

Strukturálně-operacionální definice neziskových organizací  

Definiční vymezení neziskového sektoru nemá jednotnou formu, což způsobuje časté 

problémy v chápání, co neziskový sektor je. Podle Friče se terminologický problém pokusil 

vyřešit americký ekonom Lester M.Salamon svou tzv. strukturálně-operacionální definicí, 

podle které se neziskový sektor skládá z organizací, které jsou charakterizovány  

pěti společnými rysy:8 

1. Organizace jsou do určité míry institucionalizované, tedy formálně organizované  

a v některých zemích jim to přikládá formální statut.  

2. Organizace mají soukromou povahu, tj. jsou institucionálně oddělené od státní 

správy. V praxi to znamená, že nejsou řízeny orgány, které jsou tvořeny z velké části 

státními úředníky. To neznamená, že se nemohou dostat k významné státní podpoře, 

ale rozhodující je základní struktura neziskových organizací, a to, že je ve své podstatě 

soukromá.  

3. Organizace nerozdělují zisk ze své činnosti mezi své vlastníky či vedení. Organizace 

dosahující zisku jej musí opětovně použít na cíle dané posláním organizace.  

4. Organizace jsou autonomní a samosprávné, tedy schopné řídit svou vlastní činnost. 

Mají svá vlastní práva a nejsou řízeny zvenčí.  

5. Organizace jsou zakládány na dobrovolném principu. Neplyne z toho, že příjmy 

musí být pouze od dobrovolných dárců či pracovnicí organizace jsou dobrovolníci. 

Dobrovolnost je zde v tom smyslu, že organizace musí zahrnovat určitý významný 

prvek dobrovolné činnosti.  

2.2. Nestátní neziskové organizace 

2.2.1. Neziskové organizace 

V České republice pojem nezisková organizace není zakotven v žádném samostatném 

zákoně řešící danou problematiku, tudíž chybí jednotná charakteristika organizací působících 

v neziskovém sektoru. Legislativní úpravu, která neziskové organizace zčásti vymezuje, 

představuje zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Zde jsou organizace definovány jako 

                                                 
7
REKTOŘÍK, Jaroslav a Helmut K ANHEIER. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3., aktualiz. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010, 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 
8

FRIČ, Pavol a Helmut K ANHEIER. Neziskový sektor v ČR: výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. 
Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, 203 s. ISBN 80-864-3204-1. 
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právnické osoby, které nebyly zřízeny nebo založeny za účelem podnikání.9 V lednu 2014 

vstoupil v platnost nový občanský zákoník (NOZ) č. 89/2012 Sb., který nově upravuje právní 

normy určitých neziskových organizací. Zákon uvádí následující typy organizací: 

 spolek, 

 ústav, 

 nadace, 

 nadační fond, 

 sociální družstvo. 

Nejrozšířenější forma neziskových organizací, občanská sdružení, přestala k 1. lednu 2014 

existovat a nový občanský zákoník zavádí novou právní formu zvanou zapsaný spolek (z.s.). 

Zároveň došlo ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Stávající občanská 

sdružení mají tři roky na to, aby své základní dokumenty i způsoby fungování uvedla do 

souladu s novou právní úpravou, případně mohou využít transformace na jiné nové formy, 

jako je ústav či sociální družstvo.  

Nový občanský zákoník rovněž upravuje nadace a nadační fondy, neboť zákon 227/1997 

Sb., o nadacích a nadačních fondech byl zrušen. Změna legislativy se dotýká především 

nadačních fondů, kterým otevírá možnosti širších aktivit. Vedle spolku se novou právní 

formou stal ústav a označuje právnické osoby ustavené za účelem provozování určité 

společensky prospěšné činnosti. Ústav nelze považovat za členskou organizaci podobnou 

spolku, nýbrž za organizaci fungující spíše na zaměstnaneckém principu. Ústavy se svou 

činností zaměřují především na poskytování různých druhů veřejně prospěšných služeb, 

podobně jak to dosud dělaly obecně prospěšné společnosti. I těch se nový občanský zákoník 

výrazně dotkl. 

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech byl k 1. lednu 2014 zrušen a 

nahradila jej nová úprava NOZ. Ta říká, že se stávající obecně prospěšné společnosti nemusí 

transformovat a mohou dále fungovat v této formě, ale nelze již zakládat nové. Pokud se 

chtějí transformovat, nabízí se možnost ústavu či sociálního družstva. Nová forma sociální 

družstvo vychází vstříc sociálnímu podnikání a slouží především k sociální a pracovní 

integraci znevýhodněných osob. Zájmová sdružení právnických osob mohou stejně jako 

obecně prospěšné společnosti dále fungovat nebo se transformovat ve spolek. Společenství 

vlastníků jednotek se řídilo zákonem č. 72/1994 Sb., který byl k 1. lednu 2014 zrušen a nově 

platí právní úprava NOZ. Církve a náboženské společnosti mohou existovat i po účinnosti 

                                                 
9 REKTOŘÍK, Jaroslav a Helmut K ANHEIER. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3., aktualiz. vyd. 
Praha: Ekopress, 2010, 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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NOZ, a to podle zákona č. 3/2000 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Politické 

strany a hnutí fungují rovněž dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách 

a v politických hnutích. Veřejné vysoké školy dále existují a řídí se podle zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách, stejně tak veřejné výzkumné instituce podle svého zákona č. 

341/2005, o veřejných výzkumných institucích. Honební společenstva nadále existují a řídí se 

zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti.  

2.2.2. Členění neziskových organizací  

Jak již bylo řešeno, samostatný zákon pro organizace neziskového sektoru v ČR stále 

chybí a ani nový občanský zákoník nepopisuje hlouběji neziskové organizace z hlediska jejich 

členění, neboť paleta neziskových organizací (NO) je velice pestrá a jednotlivé organizace se 

mezi sebou výrazně liší svými posláními a cíly. Pro přehlednější vymezení neziskových 

organizací Rektořík (2010) stanovil kritéria, která NO systematicky rozdělují podle 

následujících znaků:10  

 podle kritéria zakladatele, 

 podle globálního charakteru poslání, 

 ů2podle kritéria právně organizační normy, 

 podle kritéria způsobu financování, 

 podle kritéria charakteristiky realizovaných činností. 

Mezi základní znaky neziskových organizací je veřejný prospěch. Míru plnění veřejného 

prospěchu představuje podle Rektoříka kritérium globálního charakteru, které člení NO 

organizace na:11  

a) Organizace veřejně prospěšné, jejichž hlavním účelem je poskytování veřejně 

prospěšných služeb. Služby těchto organizací mohou využít všichni, kdo je potřebují.  

b) Organizace vzájemně prospěšné, jejich hlavním účelem je sloužit zájmům svých 

členů. Jedná se o organizace, které sdružují osoby či skupiny lidí se stejnými zájmy  

či koníčky a jejich hlavním cílem není veřejný prospěch.  

Rektořík rozdělil neziskové organizace do pěti skupin podle typologických znaků. 

Tabulka č. 2.1 je aktualizována dle změn v novém občanském zákoníku, které jsou popsány 

v kapitole 2.2.1.  

                                                 
10

REKTOŘÍK, Jaroslav a Helmut K ANHEIER. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3., aktualiz. vyd. 
Praha: Ekopress, 2010, 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 
11 REKTOŘÍK, Jaroslav a Helmut K ANHEIER. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3., aktualiz. vyd. 
Praha: Ekopress, 2010, 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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Tabulka č. 2.1 Typologie neziskových organizací  
Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně 

prospěšné 
Spolky, Honební společenstvo, Profesní komory 

Neziskové soukromoprávní organizace veřejně 
prospěšné 

Stávající obecně prospěšné společnosti, Nadace a 
nadační fondy, Politické strany a polit. hnutí, 
Církve a náboženské společnosti 

Neziskové veřejnoprávní organizace typu 
organizačních složek a příspěvkových organizací 

státu a samosprávných územních celků 

Organizační složky státu a územních 
samosprávných celků, Příspěvkové organizace 
státní a územních samosprávných celků, Obce, 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Kraje, Svazky obcí, Ústavní soud, 
Grantová agentura, Nejvyšší kontrolní úřad,… 

Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace 
Český rozhlas, Česká televize, Státní podnik, 
Vysoká škola, Česká národní banka, Všeobecná 
zdravotní pojišťovna, Státní fondy  

Neziskové soukromoprávní organizace typu 
obchodních společností a jim podobných 

Společnost s ručením omezeným, Akciová 
společnost, Sociální družstvo, Společenství 
vlastníků jednotek (bytových)  

Zdroj: Rektořík, J. (2010) 

Tabulka č. 2.2 uvádí strukturu používaných norem NO na území ČR ve třech obdobích. 

V rozhodující míře jsou zastoupeny především občanská sdružení a jejich organizační 

jednotky, jejichž počet každým rokem výrazně stoupá. Tabulka uvádí staré právní formy 

neziskových organizací, jež neodpovídají změnám nového občanského zákoníku. Občanská 

sdružení se musí transformovat na spolky, případně jiné právní formy, stejně tak i obecně 

prospěšné společnosti, které povinnost transformace sice míjí, ale již není možné ji nově 

založit.  

Tabulka č. 2.2 Statistika počtu NNO v letech 2003, 2007 a 2013  

NNO 
Občanská 
sdružení 

Nadace 
Nadační 

fondy 

Obecně 
prospěšné 
společnosti 

Evidované 
právnické 

osoby 

Organizační 
jednotky 
sdružení 

2003 50 997 350 859 884 4 946 31 509 
2007 61 802 390 1 048 1 486 4 446 29 378 
2013 84 400 500 1 323 2 571 4 176 33 117 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací z portálu Neziskovky.cz za pomoci ČSÚ  

 

Neziskové organizace působí v nejrůznějších oblastech života společnosti a jejich 

rozmanitost bylo potřeba sdružit a redukovat do určitých kategorií. V České republice se 

vychází ze tří klasifikací neziskových organizací podle činností, které popisuje tabulka č. 2.3.  
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Tabulka č. 2.3 Klasifikace neziskových organizací podle činností 

Mezinárodní klasifikace 
neziskových organizací 

ICNPO12 

Klasifikace služeb 
neziskových institucí 

sloužících domácnostem podle 
účelu  

CZ - COPNI13 

Klasifikace ekonomických 
činností CZ – NACE14 

1 Kultura a umění, sport a 
rekreace 

01 Bydlení 
O – Veřejná správa a obrana, 
povinné sociální zabezpečení  

2 Vzdělávání a výzkum 02 Zdraví P – Vzdělávání 
3 Zdravotnictví 03 Rekreace a kultura Q – Zdravotní a sociální péče 

4 Sociální služby 04 Vzdělávání 
R  - Kulturní, zábavní a 

rekreační činnosti 
5 Ekologie 05 Sociální péče S – Ostatní činnosti 

6 Rozvoj obce (komunity) a 
bydlení 

06 Náboženství  

7 Ochrana práv a obhajoby 
zájmů, politika 

07 Politické strany, odborové a 
profesní organizace 

 

8 Organizování dobročinnosti 08 Ochrana životního prostředí  
9 Náboženství 09 Služby jinde neuvedené  

10 Mezinárodní aktivity   
11 Profesně pracovní vztahy   

12 Jiná oblast    
Zdroj: Rektořík, J.(2010) 

2.2.3. Význam nestátních neziskových organizací  

Je důležité se zamyslet nad významem nestátních neziskových organizací (NNO). 

V předchozím textu již bylo zmíněno, pro jaký účel jsou neziskové organizace obecně 

zřizovány a zakládány, tedy k uspokojení určitých potřeb společnosti. Fungují na 

dobrovolnickém principu a jsou zakládány soukromými osobami, které mají zájem 

participovat na veřejné politice v rámci občanské společnosti. Existence nestátních 

neziskových organizací je výrazem svobody sdružování v každém státě, kde je naplňován 

princip demokracie. Evropské státy, včetně České republiky, si samy musely vyšlapat svou 

cestu ke svobodě sdružování, k vytvoření a fungování vlastního neziskového sektoru. NNO 

jsou obvykle vyjádřením dobročinnosti jednotlivce připraveného pomáhat druhým, kteří 

potřebují pomoc ve své svízelné životní situaci. S existencí NNO je tedy úzce spojen pojem 

filantropie, případně charita.15 Největší význam mají tyto organizace v sociálním, kulturním  

i ekonomickém životě občanů, jsou zakládány například azylové domy, nestátní zdravotnická 

                                                 
12

FRIČ, Pavol a Helmut K ANHEIER. Neziskový sektor v ČR: výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. 
Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, 203 s. ISBN 80-864-3204-1. 
13
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu. [online]. [cit.2015-01-31]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/ii_metodicka_cast_cz_copni 
14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Klasifikace ekonomických činností. [online]. [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: 
http://apl.czso.cz/iSMS/klasstru.jsp?kodcis=80004 
15

HYÁNEK, Vladimír a Olga MEDLÍKOVÁ. Neziskové organizace: teorie a mýty. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-
správní fakulta, 2011, 131 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-802-1056-510. 
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zařízení, hasičské sbory, sportovní kluby, zájmová sdružení, církevní organizace atd. Podle 

počtu NNO lze sledovat aktivitu občanů a jejich sdružování, ať už se jedná o naplnění svých 

zájmů nebo možnosti účastnit se veřejného života. Podle Boukala jde o tzv. participativní roli 

NNO, která se v zásadě projevuje trojím způsobem:16 

 NNO zastupují veřejnost na základě principu aktivního občanství, 

 NNO sdružují odborníky vystupující vůči státní správě, 

 NNO posilují přímou pozici občanů vůči státní správě (participaci na jejím 

fungování). 

2.2.4. Vize, poslání a cíle nestátních neziskových organizací  

Vize  

Vize je celkově prvním krokem k založení jakékoli organizace a nejinak je tomu u 

neziskové organizace. Vize musí zahrnovat základní představu, kam chce organizace 

v budoucnu směřovat. Vize by měla být krátká, stručná a srozumitelná pro každého. 

Poslání  

Poslání organizace už konkretizuje její vizi a u neziskových organizací se vyznačuje 

především tím, že vychází ze základní filozofie neziskových organizací, tedy uspokojování 

potřeb občanů, které nezajišťuje tržní a veřejný sektor. Poslání organizace definuje účel  

své existence.  

Cíle  

Cílem neziskové organizace, jak je v názvu obsaženo, není dosažení zisku, ale je snaha 

změnit jedů2notlivce i společnost, snaha dosáhnout přímého užitku prospěšného občanům a 

celé společnosti. Cíl organizace je odvozen od jejího poslání a rozumí se jím stav, kterého má 

být dosaženo v určitém časovém období. Cíle organizace je potřeba definovat jasně  

a srozumitelně, dopředu přesně stanovit cílovou skupinu klientů (např. škola, církev, 

nemocnice,…) a způsoby, jak cíle dosáhnout.17  

 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace  

Je stálým, poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády ČR v oblasti nestátních 

neziskových organizací.18 Rada byla zřízena usnesením vlády z 10. června 1992 č. 428 jako 

                                                 
16

BOUKAL, Petr a Olga MEDLÍKOVÁ. Nestátní neziskové organizace: (teorie a praxe). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2009, 303 s. 
Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1650-9. 
17

PETR BOUKAL, Hana Vávrová a kolektiv. Ekonomika a financování neziskových organizací. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 
978-802-4512-938. 
18

VLÁDA ČESKÉ REPUBIKY. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. [online]. [cit. 2015-01-31]. Dostupné 
z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zakladni-informace-767/ 



16 
 

Rada pro nadace, usnesením vlády z 30. března 1998 č. 223 byla transformována na Radu  

pro NNO. Rada projednává a prostřednictvím svého předsedy předkládá vládě materiály, 

které se týkají nestátních neziskových organizací a předmětem jejich činnosti je vytvářet 

vhodné prostředí pro jejich existenci a činnost. Rada iniciuje a posuzuje předkládané 

podklady, týkající se podpory NNO, zejména řeší legislativní a politická opatření týkající se 

podmínek jejich činnosti. Je nejvyšším orgánem spolupracujícím s ministerstvy a jinými 

správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti podpory NNO i dotační politiky 

z veřejných rozpočtů, analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci EU,  

o čerpání finančních zdrojů pro NNO z EU. Rada zajišťuje informační dostupnost  

o opatřeních státní politiky týkající se NNO, zejména informace o dotacích z veřejných 

rozpočtů pro NNO a o procesu jejich uvolňování a využívání.  

2.2.5. Financování nestátních neziskových organizací  

Pro financování nestátních neziskových organizací je charakteristické vícezdrojové 

financování. Zatímco veřejný sektor se ve financování částečné opírá o rozpočtovou soustavu 

ČR, NNO na to úplně spoléhat nemůže. Aby NNO naplnily svá poslání, je způsob jejich 

financování stěžejní a otázka finančních zdrojů musí být zajištěna dlouhodobě dopředu, 

důležitým faktorem je pak stabilita alespoň jednoho zdroje, který umožní celkové fungování 

NNO. Vzhledem k vícezdrojovému charakteru financování NNO dochází nejčastěji ke 

kombinaci veřejného financování s financováním z neveřejných zdrojů a finančními 

prostředky získanými z vlastní činnosti.  

2.2.5.1. Veřejné financování  

Veřejné financování zabezpečují:  

 instituce státní správy (ministerstva), 

 samosprávy, 

 strukturální fondy Evropské unie. 

Financování z veřejných rozpočtů probíhá v rámci státní dotační politiky, jejíž hlavní 

oblasti určuje vláda každý rok. Pro rok 2015 jsou stanoveny následující priority:19 tělesná 

výchova a sport, kultura, životní prostředí a udržitelný rozvoj, sociální služby, zahraniční 

aktivity, národnostní menšiny a etnické skupiny, romská menšina, péče o zdraví a zdravotní 

prevence, rizikové chování, boj s korupcí, protidrogová politika, ochrana spotřebitele a 

                                                 
19

VLÁDA ČR. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015. [online].[ cit. 2015-01-31]. 
Dostupné z: https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&
p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9L9BRR9S 
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nájemních vztahů, vzdělávání a lidské zdroje, děti a mládež, rodinná politika, rovné 

příležitosti žen a mužů, ostatní (nezařazené).  

NNO se nemusejí spoléhat pouze na veřejné financování formou dotací, ale mohou využít  

i další možnosti, a to finanční zdroje z veřejné zakázky, ze smluv o poskytování služeb, zdroje 

na základě zákona a jiné. Prostřednictvím krajských, obecních či městských samospráv lze 

získat zdroje z jejich rozpočtů. Zejména NNO regionálního významu této formy finanční 

pomoci výrazně využívají. Finanční prostředky Evropské unie tvoří rovněž významný zdroj 

financí NNO. Strukturální fondy EU jsou hlavním zdrojem realizace evropské politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Finanční prostředky z fondů jsou určené ke 

snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.20 

2.2.5.2. Neveřejné financování  

Neveřejné financování je zabezpečováno:  

 individuálními dárci z tuzemska i zahraničí, 

 firemními dárci, 

 nadacemi z tuzemska i zahraničí, 

 členskými příspěvky, 

 příjmy dosaženými z loterií a her, 

 příjmy z vlastní činnosti. 

 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti   

Politika hospodářské a sociální soudržnosti, respektive kohezní či regionální politika je 

jedním z významných pilířů Společenství a hraje zásadní roli při budování jednotného trhu. 

Regionální politika je součástí státní politiky každé členské země. Cílem regionální politiky 

EU je investovat do zvyšování konkurenceschopnosti a zaměstnanosti na regionální úrovni  

a zajistit zvýšení životní úrovně nových členských států. Nastavení regionální politiky EU  

se liší v jednotlivých programových obdobích, pro které stanovuje Evropská unie specifické 

cíle a podmínky čerpání ze zdrojů EU.21 Evropská unie se nyní nachází v novém 

programovacím období 2014 – 2020. Následující tabulka ukazuje cíle regionální politiky ve 

třech programových obdobích.  

 

                                                 
20

STRUKTURÁLNÍ FONDY. Fondy EU. [online].[ cit. 2015-01-31]. Dostupné z: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-
EU/Informace-o-fondech-EU 
21

EUROSKOP. Regionální politika. [online].[ cit. 2015-01-31]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9195/sekce/regionalni-politika/ 
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Tabulka č. 2.4 Cíle regionální politiky  

Programové období 2004 – 
2006 

Programové období 2007 – 
2013 

Programové období 2014 – 
2020 

1. cíl Podpora rozvoje 
zaostávajících regionů 

1. cíl Konvergence 
1. cíl Investice pro růst a 

konkurenceschopnost 
2. cíl Podpora oblastí 

potýkajících se 
s restrukturalizací 

2. cíl Regionální 
konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

2. cíl Evropská územní 
spolupráce 

3. cíl Podpora politiky 
zaměstnanosti a 

vzdělání 

3. cíl Evropská územní 
spolupráce 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací Ministerstva pro místní rozvoj o strukturálních fondech   

V programovém období 2007 – 2013 bylo pro ČR vyčleněno více jak 26 mld. EUR,  

pro aktuální období již méně, necelých 24 mld. EUR. Tyto finanční prostředky jsou 

rozdělovány do jednotlivých fondů, ze kterých je pak daný stát čerpá. Finanční podpora 

z fondů je rozdělována prostřednictvím operačních programů (OP), které určují zaměření 

podpory pro daný region. Cíl Konvergence zahrnuje vedle sedmi regionálních operačních 

programů osm tematických:  

 OP Doprava, 

 OP Životní prostředí, 

 OP Podnikání a inovace, 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace, 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

 Integrovaný operační program,  

 OP Technická pomoc. 

Hlavním nástrojem regionální politiky jsou dva strukturální fondy, Evropský fond pro 

regionální rozvoj a Evropský sociální fond, dále pak Fond soudržnosti, tzv. Kohezní fond. 

Rozdíly mezi jednotlivými fondy spočívají především v charakteru podporovaných aktivit.  

 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) – fond zaměřený na posilování  

a modernizaci hospodářství, jedná se především o tvrdé projekty a peníze tedy plynou 

především na zlepšení infrastruktury a na investice ve výrobě. 

 Evropský sociální fond (ESF) – fond podporující měkké projekty, především oblast 

zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů.  

 Fond soudržnosti (FS) – liší se od strukturálních fondů tím, že je zaměřen na podporu 

chudších států, nikoli regionů.  
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Programové období 2014 – 2020  

Novinkou oproti minulému programovému období je snížení počtu tematických 

operačních programů, kdy je ustanoven jeden Integrovaný regionální operační program místo 

původních sedmi Regionálních operačních programů, tzv. ROP, určených pro regiony 

soudržnosti (NUTS II). Prioritou tohoto programu je umožnění vyváženého rozvoje území, 

zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech 

a regionech.22 Dalším významným krokem v čerpání z fondů EU je napojení se ČR do nových 

fondů, a to Fondu politiky rozvoje venkova a Fondu společné námořní a rybářské politiky. 

V programovém období 2014 až 2020 se celkově klade důraz na vyšší výkonnost, měřitelnost 

přínosu podpořených operací a zjednodušení administrativy prostřednictvím nových 

monitorovacích systémů. Graf č. 2.1 uvádí rozmístění finančních prostředků v ČR z fondů EU 

mezi jednotlivé programy na programové období 2014 až 2020.  

Tabulka č. 2.5 Přehled Operačních programů v programovém období 2014 – 2020  

Cíl EU Operační programy ČR  Řídící orgán  

Investice pro růst a 
konkurenceschopnost 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO 
Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT 
Zaměstnanost MPSV 
Doprava MD 
Životní prostředí MŽP 
Integrovaný regionální operační program MMR 
Praha – pól růstu ČR Mag. hl. m. Praha 
Technická pomoc MMR 
Rybářství 2014 – 2020 MZ 
Program rozvoje venkova MZ 

Evropská územní 
spolupráce  

Přeshraniční spolupráce mezi ČR a Polskem MMR 
Přeshraniční spolupráce mezi ČR a Slovenskem MMR 
Přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem 
Bavorsko 

MMR 

Přeshraničníů2 spolupráce mezi ČR a Svobodným 
státem Sasko 

MMR 

Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020 MMR 
Operační program nadnárodní spolupráce Danube MMR 
Operační programy meziregionální spolupráce MMR 
ESPON 2020 MMR 
Operační program INTERACT III MMR 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací Ministerstva pro místní rozvoj o strukturálních fondech  
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Graf č. 2.1 Alokace strukturálních 
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Zdroj: Strukturální fondy, dostupné z 
programy. 
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náboženských, profesních a podnikatelských či odborářských subjektů. Vzhledem k předmětu 

práce se zaměříme na profesní zájmovou samosprávu, kterou představují komory. 

2.3.2. Hlavní znaky komor  

Komory jsou obecně označovány jako samosprávné stavovské organizace sdružující 

příslušníky daného svobodného povolání a jsou právnickými osobami, sdružující právnické a 

fyzické osoby.24 Jak uvádí předchozí podkapitola, jedná se o neúzemní samosprávu, tudíž 

komory nejsou vytvářeny v územních celcích, až na výjimku tvořící Hospodářská a Agrární 

komora České republiky. Komory mají řadu charakteristických znaků, jedním z těch hlavních 

je členství v nich. Pro výkon daného povolání, ať se jedná o právníka, advokáta, notáře, 

lékaře, stomatologa, veterinárního lékaře, daňového poradce či jiné svobodné povolání, je 

nutné, aby daná fyzická osoba byla povinně členem příslušné komory, tudíž členství 

v komorách je povinné. Výjimku opět tvoří Hospodářská a Agrární komora ČR, kde dříve 

bylo členství rovněž povinné, ale novelizací zákona č.121/1993 Sb., se členství v obou 

komorách stalo dobrovolným. Zákonné předpisy jednotlivých komor stanovují povinné 

orgány komor a jejich struktura je jejich nedílnou povinnou součástí. Každou komoru musí 

tvořit nejvyšší orgán rozhodující o hlavních otázkách činnosti komory, výkonný orgán, 

kterým je nejčastěji představenstvo či prezidium, kontrolní orgán, respektive dozorčí komise 

či rada, disciplinární nebo kární komise a v některých komorách dokonce čestná rada  

či stavovský soud. U Hospodářské a Agrární komory ČR je specifikem soudní orgán,  

a to Rozhodčí soud.  

Komory s povinným členstvím (tzv. profesní komory)  

Komory sdružují osoby samostatně výdělečně činné v činnostech, které stanovuje zákon a 

kdo chce danou profesi vykonávat, musí se stát členem příslušné komory. Členy mohou být 

fyzické osoby, nikoliv však právnické. Zanikne-li osobě členství v komoře, automaticky 

dochází k zániku možnosti vykonávat danou profesi. Nad svými členy vykonávají mocenská 

oprávnění, nicméně ta jsou regulována zákonem. Profesní komory v ČR tvoří:25 

 Česká advokátní komora, 

 Česká komora architektů, 

 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

 Exekutorská komora, 

                                                 
24

MALACH, Antonín. Jak podnikat po vstupu do EU: právo a podnikání, podnikatelské řízení, podpora podnikání v ČR a EU, podnikatelské 
a podpůrné instituce, podnikání a veřejná správa. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 524 s. ISBN 80-247-0906-6. 
25

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD. Profesní komory. [online].[ cit. 2015-01-31]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=575 
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 Komora auditorů ČR, 

 Komora daňových poradců ČR, 

 Komora patentovaných zástupců, 

 Notářská komora ČR, 

 Česká lékárnická komora, 

 Česká lékařská komora, 

 Česká stomatologická komora, 

 Komora veterinárních lékařů ČR. 

Komory s nepovinným členstvím (všeobecné komory)  

 Hospodářská komora ČR, 

 Agrární komora ČR. 

Všeobecnými komorami jsou Hospodářská komora České republiky (dále HKČR) se 

sídlem v Praze a Agrární komora se sídlem v Olomouci. Tyto komory jsou právnickými 

osobami, které se zapisují do obchodního rejstříku. Vůči svým členům, na rozdíl od 

profesních komor, nemají veřejnomocenská oprávnění. Stejně tak není členství spojeno 

s podmínkou výkonu dané profese a členy mohou být fyzické i právnické osoby. Komory 

vydávají určité předpisy, jež jsou závazné pro své členy a za porušení těchto předpisů jsou 

členové potrestáni či vyloučeni z komory, nicméně tyto předpisy nemají charakter právních 

předpisů. Členové do komory vstupují dobrovolně, a jejich vyloučení či potrestání se dotkne 

pouze existenčně výkonu jejich profese.  

2.3.3. Hospodářská komora České republiky  

Hospodářská komora České republiky je nestátní neziskovou organizací sdružující  

a zastupující podnikatelskou veřejnost v České republice. Řídí se zákonem č. 301/1992 Sb.,  

o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Podle statutu, HKČR usiluje o rozvoj 

podnikatelského prostředí v ČR a EU v oborech mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, 

podporuje aktivity podnikatelů i při jejich uplatnění v zahraničí, prosazuje a chrání zájmy 

svých členů a ostatních podnikatelů a přispívá k vytváření podmínek pro zajišťování jejich 

podnikatelských potřeb.26 HKČR je právnickou osobou a je zapsána v obchodním rejstříku.   

Podle členění NNO, jak uvádí tabulka č. 2.1, je Hospodářská komora neziskovou 

soukromoprávní organizací vzájemně prospěšnou. HKČR sdružuje přibližně 13 500 členů, 

                                                 
26

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Statut HKČR. [online].[ cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.komora.cz/hospodarska-komora-
ceske-republiky/hospodarska-komora-ceske-republiky-hk-cr/hospodarska-komora-ceske-republiky.aspxů2 
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právnických a fyzických osob, které jsou sdružovány v regionálních či oborových 

organizacích.  

Obr. č. 2.3 Členská základna HKČR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě HKČR  

Jak je vidět na obrázku č. 2.3, Hospodářská komora je organizována do dvou bloků. 

Prvním je regionální, který představují 14 krajských (KHK) a 46 okresních hospodářských 

komor (OHK), které dále spravují 26 oblastních kanceláří (OBK), tudíž jsou komory 

zastoupeny téměř ve všech okresních městech ČR.27 V hlavním městě Praze jsou vytvořeny 

tzv. obvodní hospodářské komory. Druhým blokem je 81 oborových asociací či společenstev, 

které jsou rozděleny podle oborů do čtyř tzv. profesních unií Hospodářské komory České 

republiky, a to Obchod a cestovní ruch, Průmysl a doprava, Služby pro podnikání a ostatní a 

Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení.28 
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Komory v regionech. [online].[ cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.komora.cz/hospodarska-
komora-ceske-republiky/komory-v-regionech/komory-v-regionech.aspx 
28

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Oborová společenstva. [online].[cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.komora.cz/hospodarska-
komora-ceske-republiky/oborova-spolecenstva/oborova-spolecenstva.aspx 
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Poslání Hospodářské komory České republiky 

,,Naším posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, 

která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.“29 

 
Zdroj: OHK, http://www.ohkjablonec.cz/ 

 

Struktura orgánů HKČR  

Obr. č. 2.4 Struktura orgánů HKČR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HKČR, dostupné z: http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/struktura-volenych-
organu-hk-cr/struktura-volenych-organu-hk-cr/ 

 

Sněm  

Nejvyšším orgánem HK ČR je sněm, jež tvoří všeobecná sněmovna tvořená zástupci 

okresních komor a sněmovna společenstev složená zástupci oborových společenství.  

Obě sněmovny zachovávají shodný počet zástupců. Sněm svolává představenstvo komory 

alespoň jednou ročně, v případě žádosti minimálně jedné třetiny okresních komor  

a společenstev nebo jedné desetiny jejich zástupců je sněm povinen svolat představenstvo. 

Hlavní působnost sněmu spočívá v:30 
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Statut HKČR. [online].[ cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.komora.cz/hospodarska-komora-
ceske-republiky/hospodarska-komora-ceske-republiky-hk-cr/hospodarska-komora-ceske-republiky.aspx 
30

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Sněm HK ČR. [online].[cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.komora.cz/hospodarska-komora-
ceske-republiky/struktura-volenych-organu-hk-cr/snem-hk-cr/snem-hospodarske-komory-ceske-republiky.aspx 
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 rozhodování o statutu, volebním a jednacím řádu komory a okresních komor, 

 stanovování hlavních úkolů komory, 

 volba a odvolání prezidenta a viceprezidentů, členů představenstva, dozorčí rady  

či smírčí komise,  

 schvalování výše a způsobu placení členských příspěvků,  

 schvalování rozpočtu komory, roční účetní závěrky, zprávy představenstva a dozorčí 

rady o činnosti a hospodaření. 

Prezident 

Prezident je nejvyšším voleným představitelem Hospodářské komory ČR a volí jej sněm 

komory na tříleté funkční období. Od 22. května 2014 zastává funkci prezidenta  

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. Prezident jedná jménem komory a zastupuje ji navenek, v případě 

jeho nepřítomnosti je zastupován viceprezidentem nebo jiným jím pověřeným členem 

představenstva. Spolu s viceprezidentem tvoří prezidium, které je svoláváno při řešení 

závažných záležitostí komory v období jednání představenstva či pro přípravu jednání 

představenstva.31 

Představenstvo 

Představenstvo komory je jejím řídícím orgánem a rozhoduje tak o veškerých 

záležitostech, které nejsou vymezeny zákonem, statutem, jednacím řádem či usnesením 

sněmu jinému orgánu komory. Členové představenstva jsou voleni sněmem na tříleté funkční 

období, rovněž sněmu se představenstvo odpovídá za svou činnost. Představenstvo má  

34 členů a je svoláváno prezidentem komory alespoň čtyřikrát do roka. Hlavní působnost 

představenstva spočívá v:32 

 připravování podkladů pro jednání sněmu, 

 odpovědnosti za hospodaření s majetkem komory, 

 rozhodování o pozastaveném rozhodnutí prezidenta a viceprezidenta komory, 

 jmenování a odvolávání tajemníka úřadu komory. 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada představuje kontrolní orgán Hospodářské komory a stejně jako 

představenstvo odpovídá za svou činnost sněmu komory, což dokládá zprávami o své 

činnosti. Dozorčí rada má 7 členů, kteří jsou voleni sněmem na tříleté funkční období. Rada 
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Prezident HKČR. [online].[cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.komora.cz/hospodarska-komora-
ceske-republiky/struktuů2ra-volenych-organu-hk-cr/prezident-hk-cr/prezident-hospodarske-komory-ceske-republiky.aspx 
32

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Představenstvo HKČR. [online].[cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.komora.cz/hospodarska-
komora-ceske-republiky/struktura-volenych-organu-hk-cr/predstavenstvo-hk-cr/predstavenstvo-hospodarske-komory-ceske-republiky.aspx 
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má svého předsedu, který je volen tajným hlasováním ze členů dozorčí rady. Jako kontrolní 

orgán komory má rada primárně za úkol kontrolovat hospodaření a činnost komory, a to 

v rozsahu stanoveném statutem komory či usnesením sněmu. Dále je v její působnosti 

pozastavit výkon rozhodnutí prezidenta, viceprezidenta či představenstva komory, pokud jsou 

tato rozhodnutí v rozporu se zákonem, statutem či jinými předpisy komory. Tato pozastavená 

rozhodnutí předkládají sněmu komory.33 

Smírčí komise  

Smírčí komise je zřízená k tomu, aby předcházela obchodním konfliktům mezi členy 

komory a případně řešila vzájemné spory mezi členy či složkami komory. Smírčí komise je 

tvořena 11 členy, které volí sněm na tříleté funkční období.34 

Úřad 

Úřad komory je informačním místem HK ČR a vedoucím úřadu je jeho tajemník.  

Úřad se člení do několika sekcí, resp. odborů, a to odbor vnitřní komunikace, odbor vnější 

komunikace, zahraniční odbor, odbor ekonomicko-správní, odbor legislativy, práva a analýz, 

odbor projektů a vzdělávání a odbor usnadňování obchodu a služeb.35 

V rámci HK ČR existuje 18 sekcí a pracovních skupin, které představují oblasti, které 

ovlivňují podnikání v České republice. Každou sekci vede odborník na danou problematiku, 

který vytváří pracovní skupinu zabývající se legislativou a ostatními předpisy, především  

je jejich úkolem prosazovat zájmy podnikatelů a vytvářet podmínky pro hospodářský růst.  

Na činnosti pracovních skupin se mohou podílet i nečlenové HK ČR. Pracovní skupiny jsou 

členěny do těchto oblastí: sekce bezpečnostní, dopravní, energetická, průmyslová, 

hospodářské politiky, IT a telekomunikací, kvality, legislativy, pro eliminaci byrokracie,  

pro obchod a služby, pro oblast zdravotnictví, pro stavebnictví, pro vědu, výzkum a inovace, 

pro vzdělávání, zahraniční, zaměstnanosti a práce, životního prostředí a sekce živnostenská.36 

 

Členství v mezinárodních organizacích  

Hospodářská komora České republiky jako člen významných mezinárodních organizací 

může zastupovat zájmy svých členů i v zahraničí. Tři nejvýznamnější představuje:  

                                                 
33

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Dozorčí rada HKČR. [online].[cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.komora.cz/hospodarska-
komora-ceske-republiky/struktura-volenych-organu-hk-cr/dozorci-rada-hk-cr/dozorci-rada-hospodarske-komory-ceske-republiky.aspx 
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Smírčí komise HKČR. [online].[cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://ů2www.komora.cz/hospodarska-
komora-ceske-republiky/struktura-volenych-organu-hk-cr/smirci-komise-hk-cr/smirci-komise-hospodarske-komory-ceske-republiky.aspx 
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Úřad ČR. [online].[cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-
republiky/kontakty/urad-hk-cr/ 
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Sekce a pracovní skupiny. [online].[cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.komora.cz/hospodarska-
komora-ceske-republiky/sekce-a-pracovni-skupiny/sekce-a-pracovni-skupiny.aspx 
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 Eurochambert 

Asociace evropských obchodních a průmyslových komor je střechovou organizací všech 

národních komor členských států Evropské unie a přidružených a korespondenčních členů, 

dohromady 46 členů včetně nadnárodní Asociace ostrovních obchodních a průmyslových 

komor EU (INSULEUR).37
Česká republika se stala nejdříve přidruženým členem v roce 

1994, vstupem do EU o deset let později se stala řádným členem.  

 ICC Česká republika (International Chamber of Commerce)  

Mezinárodní obchodní komora reprezentuje na tisíce společností a asociací z více než  

120 zemí světa. Organizace už má téměř stoletou tradici a v současnosti má neotřesitelnou 

autoritu, významně se podílí na prosazování zájmů a názorů svých členů u představitelů 

nejvyšších orgánů a vlád všech zemí, včetně organizací OSN, WTO, OECD či EU.  

Pravidla ICC, ač jsou dobrovolná, jsou v mezinárodním obchodu pevně zakořeněná a stala se 

jeho neoddělitelnou součástí. Jedna z významných rolí ICC je provádění rozhodčích řízení 

prostřednictvím Mezinárodního rozhodčího soudu ICC, který platí za tu nejvýznamnější 

rozhodčí instituci.38 

 Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) 

EHSV je jedním ze dvou poradních orgánů EU a HK ČR se stala členem po svém vstupu  

do EU v roce 2004. Hospodářská komora má svým členstvím možnost zaujímat určité postoje 

k směrnicím a nařízením EU, zeleným a bílým knihám či jiným politickým dokumentům, 

které jsou ve stádiu přípravy a projednávání v evropských institucích.39 

 Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii (CEBRE) 

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR  

a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a pod záštitou Ministerstva 

průmyslu a obchodu vytvořila Českou podnikatelskou reprezentaci při EU k účelům 

prezentace a hájení českých podnikatelských zájmů po vstupu ČR do EU přímo v Bruselu.40 

Prostřednictvím CEBRE mají čeští podnikatelé podporu v problematice EU, jsou informováni 

o legislativní činnosti EU v jejich oboru a je jim zajišťována podpora pro získávání finančních 

prostředků z programů EU. Podnikatelé tím získali zástupce u evropských podnikatelských 

asociací a v neposlední řadě jsou jim k dispozici informační a asistenční služby.  
                                                 
37

EUROCHAMBERS. The Association of European Chambers of Commerce and Industry. [online].[cit. 2015-01-31]. Dostupné z: 
http://www.eurochambres.eu/Content/default.asp?pagename=OurMembers 
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icc/icc-ceska-republika  
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Činnost HKČR na mezinárodní úrovni.[online].[cit. 2015-01-31]. Dostupné z: 
http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/zahranicni-zastoupeni/clenstvi-v-mezinarodnich-organizacich/cinnost-hk-cr-na-
mezinarodni-urovni.aspx 
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Přehled činnosti 

Hospodářská komora ČR zajišťuje plnění úkolů prostřednictvím krajských a okresních 

komor a oborových společenství. Vnitřní poměry krajských, okresních, resp. obvodních 

komor a oborových společenství upravují jejich statuty a další vnitřní normy, resp. smlouvy, 

které jsou uzavřené s HK ČR a nejsou v rozporu se zákonem, statutem, jednacím, volebním  

a příspěvkovým řádem HK ČR.41 Hospodářská komora České republiky poskytuje širokou 

paletu činností pro podnikatele. Je informačním místem o hospodářských podmínkách  

a ekonomickém vývoji a právních předpisech týkajících se podnikatelských aktivit.  

Na základě usnesení vlády z listopadu 2004, kdy byla schválena změna legislativních pravidel 

vlády ČR, jež upravují postupy při přípravě právních předpisů, se HKČR stala jedním 

z dalších povinných připomínkových míst v oblasti podnikatelské legislativy.  

Tímto rozhodnutím může komora zásadním způsobem ovlivňovat schvalování zákonů, 

vyhlášek či nařízení, a tím účinněji i hájit zájmy podnikatelů.42 Komora zajišťuje hospodářský 

styk se zahraničím a podporuje tak činnost podnikatelů v mezinárodním obchodě,  

je poradenským a konzultačním místem prostřednictvím kontaktních míst v regionech, 

organizuje řadu seminářů, konferencí a setkání s odbornou tematikou pro své členy. 

Významně se podílí na řešení problémů zaměstnanosti, na odborné přípravě k výkonu 

povolání, podporuje školská zařízení a rekvalifikace. Spolupracuje s orgány státní správy  

a místních samospráv a v rámci svých osmnácti oborových sekcí spolupracuje s organizacemi 

a institucemi podporující rozvoj podnikání. Především hájí a zastupuje zájmy svých členů  

a zabezpečuje propagaci jejich podnikatelské činnosti.43 
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Statut HKČR. [online].[ cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.komora.cz/hospodarska-komora-
ceske-republiky/hospodarska-komora-ceske-republiky-hk-cr/hospodarska-komora-ceske-republiky.aspx 
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3. ANALÝZA ČINNOSTÍ A HOSPODAŘENÍ OKRESNÍ 

HOSPODÁŘSKÉ KOMORY  
Okresní hospodářská komora Prostějov (OHK PV) zahájila svou činnost  

7. května 1993 dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně. 

OHK PV je právnickou osobou, působí jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské 

komory České republiky a řídí se zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a 

Agrární komoře ČR. Sídlí na ulici Lidická 6 v Prostějově.  

Předmětem podnikání OHK PV je:44 

 vedení evidence členů okresní komory, 

 poskytování poradenských a konzultačních služeb svým členů 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 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, 

 organizuje vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů. 

 

Struktura OHK PV  

Okresní komora má ze zákona stanoveny tyto orgány: 

Představenstvo:  

 předseda (Ing. Martin Plachý), 

 místopředsedové (Ing. Emilie Hnízdilová, JUDr. Bohuslav Švamberk), 

 členové (Milan Grmela, PhDr. Maria Řičánková). 

Představenstvo je řídícím orgánem okresní komory a za svou činnost odpovídá shromáždění 

delegátů. Rozhoduje o přijetí za člena komory a o jeho vyloučení, odpovídá za hospodaření 
                                                 
44
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s majetkem okresní komory a připravuje podklady pro jednání shromáždění delegátů  

a zajišťuje výkon jejich usnesení.  

Dozorčí rada:  

 předseda (RNDr. Tomáš Tesař), 

 členové (Ing. Jaromír Opravil, Věra Bernatková). 

Hlavním úkolem dozorčí rady je kontrola hospodaření a činností okresní komory.  

Úřad komory: 

 ředitelka (Helena Chalánková), 

 asistentka (Ivana Krátká). 

Pracovník okresní hospodářské komory nesmí být podnikatelem nebo se podílet na podnikání 

jiných právnických osob (dále PO) či fyzických osob (dále FO), nesmí vykonávat činnost jako 

statutární orgán nebo být členem statutárního či jiného orgánu, který vykonává 

podnikatelskou činnost. Úřad komory vede administrativu, zajišťuje běžný chod OHK, 

připravuje podklady pro jednání orgánů okresní komory a plní další úkoly podle pokynů 

představenstva komory. Úřad okresní komory řídí a za jeho činnost odpovídá představenstvu 

okresní komory ředitel, který je jejím pracovníkem. Funkční období orgánů okresní komory je 

nejvýše tříleté, ale pokud sněm komory nerozhodne jinak, může být funkce v orgánech 

okresní komory funkcí čestnou.  

3.1. Členové 

Členem komory se může stát kterákoli právnická či fyzická osoba zapsaná v obchodním 

rejstříku či vlastnící živnostenský list a má sídlo na území České republiky. Subjekt se stává 

členem komory dnem projednání přijaté přihlášky představenstvem komory. Členská 

základna je tvořena z řad podnikatelů, bez rozdílu velikosti společnosti, kapitálu  

či obratu společnosti. Členům OHK PV plyne řada výhod podporující jejich podnikatelskou 

činnost, zároveň se každý člen řídí pravidly příspěvkové řádu HK ČR. Příspěvkový řád je 

základním vnitřním dokumentem každé hospodářské komory v ČR, je schvalován sněmem 

HK a jako jediný dokument stanovuje výši a způsob placení členských příspěvků členů 

komory. Členské příspěvky jsou jedním ze zdrojů financování hospodářské komory, 

okresních komor a společenstev a člen má povinnost tyto členské příspěvky platit. Rozpočtem 

hospodářské komory je část členských příspěvků vždy ponechána přímo u okresních komor 

 a společenstev, které členské příspěvky pro HK od svých členů přijímají, druhá stanovená 
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Graf č. 3.1 Struktura členské základny OHK Prost

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
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Graf č. 3.2 Vývoj členské základny OHK PV v letech 2004 – 2014  

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů OHK PV  

3.2. Služby Okresní hospodářské komory Prostějov 

Okresní hospodářská komora v Prostějově standardně zajišťuje služby, které jsou během 

let prakticky neměnné. Tyto služby jsou předmětem činnosti OHK PV a jedná se  

o informační a poradenskou činnost, prezentaci firem a pořádání odborných a vzdělávacích 

akcí.  

Informační činnost 

OHK PV podává informace o českých firmách podle různých parametrů (sídlo, profil, 

velikost dle počtu zaměstnanců, obratu, exportu, importu, a dalších). Aktualizuje a vkládá 

informace o firmách v elektronické verzi Informačního katalogu podnikatelů a firem 

Prostějovska, poskytuje informace z databáze HK ČR ,,Katalog firem a členů“, jež obsahuje 

ekonomické údaje o českých firmách, také nabídky a poptávky zahraničních firem.  

Tzv. abonentní servis zajišťuje informace o zahraničních poptávkách a nabídkách, konkrétní 

databázi zahraničních nabídek a poptávek zajišťuje EuroInfocentrum. Komora 

zprostředkovává nabídky a poptávky zahraničních komor, vyhledává obchodní partnery 

v zahraničí prostřednictvím českých obchodních center a institucí, také zprostředkovává 

marketingové informace o zahraničních firmách. Zasílá aktuální nabídky a poptávky podle 

oborů a zemí elektronickou poštou. Zajišťuje důležité informace o hospodaření zahraničních 

firem, o zahraničních obchodních a průmyslových komorách a upravuje databáze zastoupení 

zahraničních firem v ČR. Prezentuje nabídky a poptávky českých firem vůči českým firmám.  

Poskytuje informace o volných objektech a pozemcích vhodných k podnikání. Poskytuje 

informace ze zasedání Rady města a Zastupitelstva města Prostějova. Komora rozesílá svým 
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členům informace o konání odborných seminářů, obchodních misí, veletrhů, výstav, školení, 

atd. Provozuje své internetové stránky www.ohkpv.cz, pravidelně je aktualizuje a vkládá 

poptávky a nabídky. Prostřednictvím služby CzechTrade vyhledává potenciální obchodní 

partnery v zahraničí, podává informace o CEBRE a přeposílá aktuální nabídky a prezentace 

služeb CEBRE. Informuje o službách a produktech Českomoravské záruční a rozvojové 

banky, a.s., která realizuje programy podpory malého a střední podnikání. OHK PV informuje 

o akcích, které pořádá prostřednictvím prostějovských novin PV Večerník a PV Týden, 

Radničních listů, Časopisu podnikatelů, týdeníku Aktuality HK ČR a měsíčníku 

Podnikatelské lobby.  

Poradenství 

I pro zkušené a zajeté podnikatele je mnohdy těžké se vyznat v některých oblastech své 

činnosti. Obrátit se tak na některý orgán rozumějící dané problematice je často jediným 

východiskem a Okresní hospodářská komora v Prostějově tímto orgánem jistě je.  

Své poradenské služby nabízí všem podnikatelům, začínajícím i stávajícím, aniž by museli 

být členy komory. Nejvyužívanějšími poradenskými službami jsou informace o službách 

agentur CzechInvest, CzechTrade, o strukturálních fondech EU, o programech ministerstev 

ČR, pověřených agentur a o ostatních dotačních programech.  

Prezentace firem 

Prezentace firem je v dnešní době významným krokem, jak se dostat do povědomí 

potencionálních zákazníků, partnerů, konkurence a okolního světa. V případě, že je daný 

subjekt členem OHK PV, je mu zaručena prezentace na webových stránkách komory, je mu 

nabídnuta individuální prezentace formou odborného semináře či je prezentován v rámci akcí 

organizovaných OHK PV. Další formu prezentace představuje databáze ,,Katalog firem  

a členů“, kterou vytvořila Hospodářská komora ČR a podává souhrnné ekonomické údaje  

o českých firmách. Jednou měsíčně vychází i časopis Komora.cz, který rovněž dává prostor 

pro zviditelnění. Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje bylo 

vytvořeno již 3. vydání publikace Významné firmy Olomouckého kraje, kdy byli osloveni 

všichni členové okresních komor v kraji a s jejich souhlasem v této publikaci prezentováni.  

Odborné publikace  

Kancelář OHK PV má k dispozici řadu časopisů k zapůjčení či nahlédnutí. HK ČR vydává 

měsíčník Komora.cz, jež je automaticky zasílán všem členům komory. K dalším 

poskytovaným časopisům se řadí Obchodní týdeník, Profit, Zpravodaj HK hlavního města 

Prahy, Prosperita a časopis CzechTrade s nabídkou služeb české agentury na podporu 
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obchodu. K dispozici je řada ostatních materiálů a programů týkající se podpory malého  

a středního podnikání.  

Pořádání odborných akcí  

OHK PV během roku pořádá řadu odborných školení, seminářů a besed zaměřených 

především na problematiku aktuální legislativy. Tato sezení jsou realizována na základě 

poptávky podnikatelů. Semináře jsou pořádány jak pro členy OHK PV, tak i ostatní 

podnikatelskou veřejnost. Účast na semináři je zpoplatněna, členové OHK PV uplatňují slevu 

nebo se účastní zdarma. OHK PV semináře financuje, často jsou ale realizovány 

i za finanční podpory města Prostějova. Na seminářích se ve spolupráci s OHK PV často 

podílí i jiné subjekty, které jsou spojeny s konkrétním tématem daného semináře. 

V posledních letech jsou častější i besedy se studenty ze středních škol v Prostějově.  

Ostatní služby Okresní hospodářské komory Prostějov  

Dále jsou představeny hlavní služby OHK PV, které jsou již realizovány v rámci určitých 

projektů a jsou veřejností nejčastěji využívány.  

Informační místo pro podnikatele  

Hospodářská komora České republiky zavedla ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a 

obchodu projekt ,,Informační místa pro podnikatele“, dále InMP. Tato místa tvoří síť 

kontaktních míst Hospodářské komory, kterých je v ČR již 180. V olomouckém kraji tvoří 

kontaktní místa pracoviště okresních hospodářských komor v Olomouci, Přerově, Prostějově, 

Šumperku a Jeseníku. Projekt InMP je realizován od roku 2003 a jeho hlavním cílem je zvýšit 

informovanost podnikatelů, pomoci zejména malým a středním podnikatelům se lépe 

orientovat v podnikatelském prostředí a v dotačních programech, s cílem posílení 

konkurenceschopnosti a hospodářského rozvoje malého a středního podnikání. Plošně  

se jedná o nejvíce rozšířenou standardizovanou veřejnou informační službu pro podnikatele. 

Základní informace jsou poskytovány přímo v kanceláři OHK PV a v případě, že dojde 

k posouzení konkrétních potřeb podnikatele, komora zprostředkuje kontakt na kompetentní 

místa, která jsou schopná poskytnout specializované služby. Základní služby poskytované 

v rámci tohoto projektu jsou bezplatné, protože se jedná o službu veřejnosti a mezi ně patří:  

 komplexní informace o možnostech financování podnikatelské činnosti z regionálních, 

národních a strukturálních fondů, 

 informace z oblasti legislativy pro podnikatele v ČR i EU, 

 poradenství v oblasti práva, ekonomiky, financí, daní, účetnictví, řízení systému 

jakosti, personalistiky a dalších, 
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 všeobecné informace o podnikatelském prostředí v rámci EU a jednotného evropského 

trhu, 

 nabídky vzdělávacích programů, 

 postup při založení živnosti, firmy,  

 informace o zahraničních vztazích, kontaktech a spolupráce s CzechTrade 

(regionálním exportním manažerem), 

 celní poradenství (celní zákon, zóny volného obchodu, licenční řízení), 

 informace o CEBRE a jeho službách a ostatních informačních místech. 

Vedle základních služeb jsou nabízeny i služby specializované (komerční) a to:  

 měsíční monitoring oborových aktualit z EU, monitoring fondů a programů EU, 

školící stáže a zakázkové služby (informace, analýzy, kontakty, návštěvy, inzerce  

či reklama) v rámci CEBRE, 

 elektronická aukce – standardní a expertní on-line výběrová řízení na dodavatele dle 

ceny a dodavatelských podmínek, 

 příručka pro oblast životního prostředí, 

 České technické normy – podrobný výpis norem přes Český normalizační institut,  

 poskytnutí kontaktů z databází firem, aktuální poptávky a nabídky pro tuzemsko 

i zahraničí. 

Od začátku projektu do konce roku 2013 kontaktní místa v ČR zodpověděla na 78 tisíc 

podnikatelských dotazů. Nejčastěji podávanými informacemi jsou informace týkající se 

zahájení podnikání, provozu podniku a informace o předpisech vztahujících se k prováděné 

činnosti. Projekt ,,Informační místo pro podnikatele“ byl do roku 2006 dotován ze státního 

rozpočtu, nyní je zcela financován z prostředků OHK PV.  

Informační a internetové místo pro podnikatele  

Ve spolupráci s městem Prostějov je informační místo pro podnikatele rozšířeno  

o místo internetové a došlo k rozšíření poskytovaných služeb pro další cílové skupiny 

zaměřené na veřejnost a nezaměstnané, kterým se tak dostalo více možností hledat vhodné 

zaměstnání. Forma poskytovaných služeb je veřejná služba, která je zdarma.  

CzechPoint  

CzechPoint – Český podací ověřovací informační národní terminál je projekt, jehož cílem 

je přiblížit veřejnou správu občanovi. CzechPoint jako asistované místo výkonu veřejné 

správy umožňuje komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa. Jedná  

se o garantovanou službu, prostřednictvím které může občan získat a ověřit data z veřejných  
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Datové schránky  

Datovou schránkou se myslí elektronické úložiště, které je určeno k doručování  

a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datová schránka je zřízena a spravována 

Ministerstvem vnitra a je uživatelům dostupná, stačí mít pouze připojení k internetu. Datová 

schránka je určena pro obousměrnou komunikaci orgánů veřejné moci s osobami 

právnickými, fyzickými a osobami fyzickými nepodnikajícími. Povinné zřízení datové 

schránky mají ze zákona určeny veškeré orgány veřejné moci a všechny právnické osoby 

zapsané v Obchodním rejstříku, a to od 1. listopadu 2009. Provozování datových schránek se 

řídí od 1. července 2009 zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů. Datová schránka nahrazuje způsob doručování v listinné 

podobě a výhodou jejího zřízení je, že veškerá korespondence od orgánů veřejné moci 

přichází elektronicky. Prostřednictvím datové schránky je jejímu majiteli umožněna 

komunikace s celým úřadem. Zřízení datové schránky je možné prostřednictvím internetu 

podáním elektronické žádosti, poštou na adresu Ministerstva vnitra či osobně právě 

v kanceláři Okresní hospodářské komory v Prostějově, která podporuje projekt CzechPoint, 

jehož jsou datové schránky součástí. K březnu 2015 je v České republice zřízeno 637 232 

datových schránek.48 

Setkání Klubu personalistů  

Okresní hospodářská komora v Prostějově od roku 2005 realizuje setkání personalistů 

z prostějovského regionu. Cílem těchto setkání je především výměna zkušeností v oblasti 

personalistiky, řešení otázek týkajících se legislativy, nových trendů v rozvoji lidských 

zdrojů, možností čerpání dotací z evropských fondů a dalších. OHK PV dosud uspořádala  

16 setkání Klubu personalistů. 

BusinessPoint  

Projekt BusinessPoint byl vytvořen Krajskou hospodářskou komorou v roce 2012  

za finančního přispění Olomouckého kraje a je zaměřen na podnikatele a nové zájemce  

o podnikání. Cílem projektu je rozvinout již fungující informační a poradenskou činnost 

v oblasti podnikání, která je poskytována okresními hospodářskými komorami 

v Olomouckém kraji. Projekt volně navazuje na projekt ,,Informační místa pro podnikatele“. 

V rámci projektu mohou zájemci bezplatně získat informace potřebné pro své podnikání 

v kancelářích jednotlivých komor, které jsou kontaktními místy projektu. Vedle klasické 

informační podpory malého a středního podnikání se projekt zaměřuje na podporu exportních 
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aktivit v kraji a na podporu inovací výrobků a služeb. Součástí projektů jsou semináře  

a vzdělávací akce.  

Spolupráce s dalšími subjekty  

OHK PV spolupracuje s řadou regionálních, místních a státních institucí. Ředitelka  

OHK PV působí v komisi pro rozvoj cestovního ruchu a podnikání, v komisi Zdravého města 

při Radě města Prostějov a v poradním sboru Úřadu práce v Prostějově. Členové 

představenstva působí v Radě města a Zastupitelstva města Prostějov. OHK PV dále 

spolupracuje s finančním úřadem, živnostenským úřadem, s kanceláří CzechInvest – 

Regionální kanceláří pro Olomoucký kraj, s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, 

Krajským úřadem, Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje (KHK OK), 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., s kanceláří CzechTrade, s nadačním 

fondem Dalkia ČR, ČSOB Prostějov a celou řadou dalších subjektů.  

3.3. Pravidla hospodaření Okresní hospodářské komory 

Prostějov 

Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky říká, že okresní komory 

samostatně spravují svůj majetek a hospodaří podle ročního rozpočtu. Příjmy okresních 

komor tvoří určená část členských příspěvků, dotace, dary a jiné příjmy.  

Příjmy OHK PV tvoří:  

 členské příspěvky (cca 30%), 

 vlastní hospodářská činnost (cca 70%). 

Vlastní hospodářskou činnost představuje zejména pořádání odborných a vzdělávacích 

seminářů, školení, ověřovatelská kancelář CzechPoint, poskytnutí propagace, prezentace  

a reklamy mnohých firem a realizací řady projektů, díky kterým OHK PV může získat mnoho 

finančních prostředků formou státních dotací či dotací ze strukturálních fondů EU v rámci 

operačních programů.  

Výdaje OHK PV: 

 osobní náklady (mzdové náklady pro zaměstnance úřadu, mzdové náklady pro účetní, 

IT technika a školitele na seminářích, sociální a zdravotní pojištění, stravenky), 

 náklady spojené s realizací projektů, 

 provozní náklady (nájemné kanceláře, telekomunikační služby, připojení na internet, 

provoz internetových stránek OHK PV, správa a provoz PC, spotřeba režijního 

materiálu, kancelářské potřeby, poštovné), 
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 cestovné, 

 ostatní náklady (občerstvení, náklady na reprezentaci, silniční daň, pojištění 

organizace, poplatky bance, ostatní poplatky a náklady), 

 náklady na pořádání seminářů, 

 náklady na provoz ověřovatelské kanceláře CzechPoint (kancelářské potřeby, 

akreditační poplatek). 

Okresní hospodářská komora v Prostějově pro finanční řízení používá tzv. programový 

rozpočet. Tento rozpočet je charakteristický rozdělením podle jednotlivých oblastí činnosti. 

Jedna strana je určena předpokládanými náklady zabezpečujícími jednotlivé činnosti 

organizace, druhá strana představuje zdroje finančních prostředků na jednotlivé činnosti. 

Cílem programového rozpočtu je zachytit komplexně předpokládané výnosy a náklady 

v daném období nezávisle na skutečných finančních tocích.49 

3.4. Činnost Okresní hospodářské komory Prostějov 

v období 2004 – 2006  

Projekty a činnost v roce 2004 

OHK PV je pořadatelem řady odborných seminářů, které jsou realizovány v závislosti  

na poptávce podnikatelů a dále podle aktuálního stavu legislativy, neboť komora dopředu 

reaguje na aktualizaci zákonů a vyhlášek. OHK PV v roce 2004 realizovala 14 odborných 

seminářů, z nichž se většina věnovala především podnikání v České republice po vstupu ČR 

do EU. Ve spolupráci s OHK PV se na seminářích podílely Regionální agentura CzechInvest, 

ČSOB Prostějov, město Prostějov a Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy. 

Nejvýznamnějším seminářem, který trval dva dny, byl Vzdělávací cyklus pro projektové 

manažery – příprava projektů pro možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU.  

Cílem semináře bylo připravit účastníky na zpracování projektů pro Evropské strukturální 

fondy, poskytnout jim informace v oblasti psaní projektů a pomoci jim orientovat se v dané 

problematice. Dvoudenní seminář byl určen pro zástupce podniků i další zájemce z regionu. 

Seminář byl financován městem Prostějov a finanční podpora činila 48 354 Kč.  

OHK PV se ve spolupráci s městským úřadem a úřadem práce Prostějov aktivně podílela 

na řešení problematiky učňovského a odborného školství na Prostějovsku tím,  

že vydávala stanoviska ke zřizování nových oborů a k podpoře stávajících oborů členských 

                                                 
49 REKTOŘÍK, Jaroslav a Helmut K ANHEIER. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3., aktualiz. vyd. 
Praha: Ekopress, 2010, 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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škol a učilišť. Ve spolupráci s dodavatelskou firmou a za finanční podpory města Prostějova 

aktualizovala již vydaný Katalog investičních příležitostí na území města Prostějova. Katalog 

zahrnoval soubor nevyužívaných pozemků a objektů vhodných k dalšímu využití, podrobně 

mapoval stávající stav těchto objektů a ploch vhodných k investicím. Finanční podpora města 

Prostějova činila 199 499 Kč. Nově se OHK PV rozhodnutím vlády ČR z 3. listopadu 2004 

stala povinným připomínkovým místem.  

Projekty a činnost v roce 2005 

V roce 2005 OHK PV uspořádala 7 odborných seminářů. Při pořádání seminářů OHK PV 

spolupracovala s firmou TARGOV INVEST – CZ, s.r.o. 

V roce 2005 byl realizován projekt „Kooperace“ v rámci programu Českomoravské 

záruční a rozvojové banky, a.s. Cílem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti členů 

sdružení zvyšováním úrovně jejich znalostí a dovedností celoživotním vzděláváním  

a současně zkvalitnění praktické výuky učňů členských odborných učilišť v oboru auto-moto 

opravárenství. Účelem projektu bylo pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, který umožnilo členům OHK PV vybudovat zázemí odpovídající materiálně 

technické úrovni a přispělo k větší vzájemné spolupráci.  

OHK PV se v roce 2005 účastnila tří projektů v rámci Operačních programů Evropské 

unie pro období 2004 – 2006.  Tabulka č. 3.1 uvádí názvy projektů a zařazení pod příslušnými 

OP.  

Tabulka č. 3.1 Přehled operačních programů a projektů 

OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Znalostmi k prosperitě – Olomoucký kraj 

OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Konkurenceschopný podnik na trhu EU 

Společný regionální operační program (SROP) Partnerství pro rozvoj kraje 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů ze Strukturalnifondy.cz 

OP Rozvoj lidských zdrojů má za globální cíl dosažení vysoké a stabilní úrovně 

zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně 

vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů 

udržitelného rozvoje.50 Finanční pomoc nabízená členským zemím EU byla v rámci tohoto 

programu v ČR poskytována prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Cílem prvního 

projektu, „Znalostmi k prosperitě – Olomoucký kraj“, bylo vzdělávání zaměstnavatelů  

a zaměstnanců malých a středních podniků na území Olomouckého kraje. Předmětem 

                                                 
50

STRUKTURÁLNÍ FONDY. OP rozvoj lidských zdrojů. [online].[cit. 2015-03-01]. Dostupné z: https://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2004-2006/Operacni-programy/OP-ROZVOJ-LIDSKYCH-ZDROJU 
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projektu bylo vzdělávání v oboru výpočetní techniky, jazyků, komunikace, daně, účetnictví, 

práva, bezpečnosti práce, normy ISO, personalistiky a manažerské dovednosti. Projektem  

se vzdělalo celkem 404 zaměstnanců malého a středního podnikání v Olomouckém kraji.  

OHK PV, stejně jako všechny ostatní okresní hospodářské komory Olomouckého kraje, plnila 

funkci partnera. Projekt byl realizován v časovém horizontu od září 2005 do prosince 2006  

a celkové náklady na projekt činily celkem téměř 6 milionů Kč.  

Druhým projektem byl „Konkurenceschopný podnik na trhu EU“, který byl podán  

OHK Přerov a OHK PV zde opět plnila funkci partnera. Cílem projektu bylo zvýšení 

konkurenceschopnosti především malého a středního podnikání na jednotném vnitřním trhu 

EU prostřednictvím zavádění systémů řízení jakosti (Normy ISO 9001, 9004, 14 001  

a OHSAS 18001). Do projektu se zapojilo celkem 993 osob z 57 firem. Projekt byl realizován 

v časovém horizontu od října 2005 do září 2007 a celkové náklady na projekt činily  

5,9 milionů Kč.  

Globálním cílem SROP je především dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu 

kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem  

na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury  

a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální 

integrace.51 Projekt „Partnerství pro rozvoj kraje“ byl podaný Olomouckým krajem  

a OHK PV se stala jedním ze 180. partnerů tohoto projektu. Jeho cílem bylo navázat 

dlouhodobé rozvojové partnerství mezi krajem a jednotlivými partnery, což umožnilo kvalitní 

přípravu předkladatelů projektů a efektivnější čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU.  

Projekt byl realizován v časovém horizontu od října 2005 do konce roku 2007.  

OHK PV nově navázala spolupráci s nadačním fondem Dalkia ČR, jež přispívá  

ke snižování nezaměstnanosti tím, že podporuje vznik nových dlouhodobých pracovních míst, 

především se zaměřuje na podporu sektoru služeb či výroby s veřejně prospěšným 

charakterem. Nadační fond Dalkia ČR působí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji  

a komora poskytuje informace o tomto nadačním fondu.  

Projekty a činnost v roce 2006 

V roce 2006 OHK PV realizovala 18 odborných seminářů, z čehož 9 seminářů bylo 

uskutečněno v rámci realizace projektu OP RLZ ,,Znalostmi k prosperitě – Olomoucký kraj“. 

Další odborné semináře již byly pořádány tradičně na popud podnikatelů a s ohledem  

na aktuální změny v legislativě. Na seminářích se navíc podíleli Centrum pro Evropskou 
                                                 
51 STRUKTURÁLNÍ FONDY. SROP. [online].[cit. 2015-03-01]. Dostupné z:https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-
2004-2006/Operacni-programy/SPOLECNY-REGIONALNI-OPERACNI-PROGRAM-(SROP) 
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integraci, Advokátní kancelář Dr. Jiřího Taišla, REMACHEM a.s., Klub celníků, Hasičský 

záchranný sbor Olomouckého kraje a Agrární komora Olomouckého kraje. 

Projekty spolufinancované Evropskou unií započaté na podzim 2005 úspěšně pokračovaly 

i v roce 2006. Projekt „Znalostmi k prosperitě – Olomoucký kraj“ byl  

k 31. prosinci 2006 úspěšně dokončen a výsledky byly nadmíru uspokojivé.  

Projektu se zúčastnilo 62 účastníků z 34 firem na území Prostějovska. Realizace projektu 

„Konkurenceschopný podnik na trhu EU“ probíhala v roce 2006 úspěšně, účastníci získali  

až 75 % dotací na zavedení systémů řízení jakosti a do konce roku se do projektu zapojilo  

53 firem, z čehož 24 již realizaci úspěšně zakončilo. Pro úspěšnost tohoto projektu se  

OHK PV rozhodla zapojit se, opět ve funkci partnera, do pokračování projektu 

„Konkurenceschopný podnik na trhu EU II.“, který v polovině roku 2006 opět zahájila 

OHK Přerov. Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost podniků prostřednictvím 

vzdělávacích aktivit zaměřených na vzdělávání managementu, mistrů, obchodníků, 

konstruktérů, technologů a dalších. Vzdělávání probíhalo formou společných odborných 

seminářů, kurzů a individuálních vzdělávacích programů pro jednotlivé podniky. Vzdělávací 

programy byly přizpůsobeny konkrétním potřebám podniku. Do projektu se zapojilo přes 

1 500 osob ze 180 firem. Projekt byl realizován v časovém horizontu od srpna 2006 do června 

2008.  

K 31. prosinci 2006 bylo ukončeno financování projektu ,,Informační místo  

pro podnikatele ze státního rozpočtu“, OHK PV tak hradí veškeré náklady. Na provoz 

internetového místa při OHK byla poskytnuta veřejná finanční podpora od města Prostějova 

v hodnotě 80 000 Kč.  

Tabulka č. 3.2: Přehled hospodaření OHK PV v letech 2004 – 2006 (v Kč)  

 2004 2005 2006 
Celkové náklady 976 864 2 202 894 1 589 303 
Celkové výnosy 1 270 543 2 513 944 1 797 252 

Výsledek hospodaření 293 679 311 050 207 949 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV  

Z tabulky č. 3.2 vyplývá, že v letech 2004 až 2006 bylo hospodaření OHK PV ziskové. 

Zejména účast na projektech v rámci operačních programů EU a na projektu Kooperace 

realizované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou zajistily komoře vysoké výnosy. 
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3.5. Činnost Okresní hospodářské komory Prostějov 

v období 2007 – 2013 

Projekty a činnost v roce 2007 

V roce 2007 OHK PV uspořádala 7 odborných seminářů. Na seminářích se podílel Klub 

celníků a v rámci projektu Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje byl uspořádán seminář 

Možnosti čerpání finančních prostředků ze SF EU pro podnikatele v období 2007 – 2013, 

který se zaměřil na informace o dotačních programech v novém programovavém období. 

Členská základna OHK PV v roce 2007 měla 81 členů, přijaté členské příspěvky  

tak činily 256 000 Kč. V říjnu 2007 zahájila svůj provoz při OHK PV Ověřovatelská kancelář 

CzechPoint, jejíž náklady činily 5 000 Kč a výnosy 5 250 Kč.  

Projekt InMP probíhal v omezené míře na půl úvazku, což se ovšem nijak zásadně 

neprojevilo ve kvalitě poskytovaných služeb. Projekt InMP při OHK PV probíhalo  

bez problémů po celý rok 2007 s přispěním veřejné finanční podpory od města Prostějov 

v hodnotě 80 000 Kč. Projekt ,,Partnerství pro rozvoj kraje“ byl v prosinci 2007 podle plánu 

ukončen. Stejně tak projekt ,,Konkurenceschopný podnik na trhu EU“, který byl ukončen 

podle plánu v září 2007. Účastníci projektu získali až 75 % dotací na zavedení systému řízení 

jakosti a v projektu bylo zapojeno celkem 10 firem z Prostějovska. Pokračování projektu 

,,Konkurenceschopný podnik na trhu EU II“ rovněž pokračoval a za rok 2007 a leden 2008 

bylo vyškoleno 1 444 osob ze 173 firem v Olomouckém kraji.  

Tabulka č. 3.3 Přehled hospodaření OHK PV v roce 2007 (v Kč) 

Projekty a hospodářská činnost Náklady Výnosy Ztráta/Zisk 
InMP 192 271 - -192 271 
Dotace od Města Prostějov (InMP) 80 260 80 000 -260 
Členské příspěvky a hospodářská činnost, 
provozní náklady 

280 148 326 996 46 848 

OP RLZ – Znalostmi k prosperitě 1 501 117 -1 383 
OP RLZ – Konkurenceschopný podnik na trhu 
EU 

27 490 27 233 -257 

SROP Partnerství pro rozvoj kraje 60 998 49 651 -11 347 
OP RLZ – Konkurenceschopný podnik na trhu 
EU II.  

206 486 205 544 -941 

CzechPoint ověřovatelská kancelář  5 000 5 250 250 
Hospodářský výsledek  854 156 694 792 -159 363 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV  

Projekty a činnost v roce 2008 

V roce 2008 OHK PV uspořádala 5 odborných seminářů, z toho dva semináře byly 

realizovány ve spolupráci s Klubem celníků. Členská základna OHK PV v roce 2008 měla  
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82 členů, přijaté členské příspěvky tak činily 265 000 Kč. Celkové náklady na provoz 

ověřovatelské kanceláře CzechPoint byly 12 000 Kč, výnosy 29 010 Kč. InMP při OHK je i 

nadále podporováno za finanční podpory města Prostějova v hodnotě 80 000 Kč. Projekt 

,,Konkurenceschopný podnik na trhu EU II.“ byl ukončen 30. června 2008 a účastnilo se ho 

celkem 2 310 osob z 208 firem Olomouckého kraje, účastníci získali až 73 % dotací. 

Tabulka č. 3.4 Přehled hospodaření OHK PV v roce 2008 (v Kč) 

Projekty a hospodářská činnost Náklady Výnosy Ztráta/Zisk 
InMP 142 264 - -142 264 
Dotace od Města Prostějov (InMP) 80 994 80 000 -994 
Členské příspěvky a hospodářská činnost, 
provozní náklady 

412 650 482 433 69 782 

OP RLZ – Konkurenceschopný podnik na trhu 
EU II.  

80 411 79 882 -529 

CzechPoint ověřovatelská kancelář  12 000 29 010 17 010 
Hospodářský výsledek  728 319 671 325 -56 994 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV  

Projekty a činnost v roce 2009 

OHK PV v roce 2009 realizovala 8 odborných seminářů, z toho jeden ve spolupráci 

s Klubem celníků. Celkové náklady na uskutečnění seminářů představovaly 20 237 Kč, 

výnosy z nich 161 470 Kč. Členská základna OHK PV v roce 2009 měla 81 členů, přijaté 

členské příspěvky tak činily 262 000 Kč. Projekt InMP i nadále probíhal na poloviční úvazek, 

na realizaci projektu dostala OHK PV mimořádný příspěvek od HK ČR 7 500 Kč měsíčně  

na období leden až prosinec 2009. Informační a internetové místo při OHK je i nadále 

podporováno za finanční podpory města Prostějova v hodnotě 80 000 Kč. V tomto roce došlo 

i k rozšíření služeb projektu CzechPoint a to o ověřování listin a podpisů, tzv. vidimace  

a legalizace. Nově bylo zřízeno detašované pracoviště CzechPoint na Svatoplukově ulici 

v Prostějově.  

OHK PV se v roce 2009 sama aktivně zapojila do vypsání vlastního projektu  

a v březnu podala vlastní žádost do výzvy č. 33 v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost  

(OP LZZ). Projekt byl nazván „Rozvojem znalostí k rozvoji firmy a ekonomiky“. Partnerství 

přislíbily OHK Přerov a OHK Jeseník, zapojeno mělo být téměř 4 tisíce zaměstnanců  

z 25 firem Olomouckého kraje. Bohužel žádost nebyla vybrána k financování. Další podanou 

žádostí byla žádost v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a projekt byl 

pojmenován „Rozvoj kompetencí žáků SŠ ve spolupráci s aktéry na trhu práce 

v Olomouckém kraji“. Partnerství přislíbily HK ČR, KHK OK a OHK Přerov. Žádost splnila 

podmínky věcného hodnocení a byla doporučena Olomouckým krajem k financování. 
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Bohužel vzhledem ke krácení rozpočtu OHK PV nebylo možné projekt realizovat a komora 

musela finanční podporu odmítnout.  

OHK PV se zapojila do dotačního projektu Olomouckého kraje na zateplení a výměnu 

tvorových výplní pro majitele rodinných a bytových domů. OHK PV v projektu figuruje jako 

poradenský orgán, který přijímá žádosti k tomuto programu, v rámci kterého je poskytován 

příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje (OK) na zateplení a výměnu tvorových výplní. 

OHK PV získala za jednu kompletní zpracovanou žádost od OK příspěvek 400 Kč. Vzhledem 

k daleko vyšším nákladům získala komora od OK navíc příspěvek ve výši 5 000 Kč měsíčně 

na provozní náklady. HK ČR získala od Ministerstva vnitra veřejnou zakázku na realizace 

projektu „Pilotní komunikační podpora projektu Datové schránky“, do kterého se zapojily 

téměř všechny OHK v republice. Projekt byl realizován od října do prosince 2009 a OHK PV 

získala odměnu ve výši 12 000 Kč.  

Tabulka č. 3.5 Přehled hospodaření OHK PV v roce 2009 (v Kč) 

Projekty a hospodářská činnost Náklady Výnosy Ztráta/Zisk 
InMP * 82 500 82 500 
Dotace od Města Prostějov (InMP) * 80 000 80 000 
Členské příspěvky a hospodářská činnost, 
provozní náklady 

698 466 482 037 -216 429 

CzechPoint ověřovatelská kancelář  14 000 59 660 45 660 
Hospodářský výsledek  712 466 704 197 -8 269 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV, *náklady jsou zahrnuty v nákladech na 
hospodářskou činnost 

Projekty a činnost v roce 2010 

V roce 2010 uspořádala OHK PV celkem 6 odborných seminářů, z toho jeden  

ve spolupráci s Klubem celníků. Výnosy tvořily 66 550 Kč, náklady 8 650 Kč. Členská 

základna OHK PV měla v tomto roce 80 členů, členské příspěvky tak činily 293 000 Kč.  

Na provoz informačního a internetového místa při OHK byla poskytnuta finanční podpora  

od města Prostějov v hodnotě 70 000 Kč. Výnosy z provozu ověřovatelské kanceláře 

CzechPoint tvořily 103 310 Kč, náklady na její provoz představovaly 36 000 Kč.  

OHK PV se stala jedním z 12 partnerů projektu financovaného z OP LZZ, jehož 

zadavatelem byla Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno). Projekt „Vzdělávání 

zaměstnanců ve stavebnictví“ byl zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem podnikajících  

ve stavebnictví, které jsou členy zapojených hospodářských komor, případně členy Svazu 

drobných, malých a středních zaměstnavatelů v oboru stavebnictví ČR. Do projektu bylo 

zapojeno celkem 103 stavebních firem z celé ČR, z toho 9 stavebních firem, které jsou členy 

OHK PV. Projekt zahrnoval vzdělávací programy přizpůsobené potřebám jednotlivých firem 

v oboru komunikace, obchodu, managementu, IT, environmentální, jazykové, právní  
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a řemeslné dovednosti a systému kvality stavební výroby. Projekt byl realizován od ledna 

2010 do prosince 2012 a celkový finanční přínos OHK PV po celou délku projektu činil  

346 318 Kč. Nadále pokračoval dotační program OK na zateplení a výměnu tvorových výplní 

pro majitele rodinných a bytových domů. OHK PV za partnerství v tomto projektu obdržela 

157 600 Kč, v průměru OHK PV vyřídila 27 žádostí měsíčně.  

HK ČR realizovala projekt Specializované výstavy a veletrhy, do kterého se zapojily 

všechny složky HK ČR, tedy včetně OHK PV. Cílem projektu je posílení 

konkurenceschopnosti českých průmyslových firem na zahraničních trzích, je zaměřen  

na oborovou prezentaci prostřednictvím společné účasti profesních organizací  

a individuálních podniků, zejména malých a středních, na vybraných specializovaných 

veletrzích a výstavách v zahraničí. HK ČR zajišťuje marketingovou a komunikační podporu 

v místě konání veletrhu, vyřizuje potřebnou administrativu spojenou s účastí na dané akci  

a žádosti o podporu. Prostřednictvím celé sítě HK ČR zastoupené v každém okresu nabízí 

poradenské a konzultační služby v souvislosti s tímto projektem.  

Tabulka č. 3.6 Přehled hospodaření OHK PV v roce 2010 (v Kč) 

Projekty a hospodářská činnost Náklady Výnosy Ztráta/Zisk 
Dotace od Města Prostějov (InMP) * 70 000 70 000 
Členské příspěvky a hospodářská činnost, 
provozní náklady 

750 658 581 928 -168 730 

OP LZZ – Vzdělávání ve stavebnictví  * 105 095 105 095 
CzechPoint ověřovatelská kancelář  36 000 103 310 67 310 
Hospodářský výsledek  786 658 860 334 73 676 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV, *náklady jsou zahrnuty v nákladech na 
hospodářskou činnost  
 

Projekty a činnost v roce 2011 

OHK PV realizovala v roce 2011 celkem 14 odborných seminářů. Výnosy ze seminářů 

tvořily 241 350 Kč, náklady na jejich uskutečnění představovaly 32 064 Kč. Členská základna 

OHK PV měla v tomto roce 79 členů, členské příspěvky tak činily 307 000 Kč. Na provoz 

informačního a internetového místa při OHK byla poskytnuta finanční podpora od města 

Prostějov v hodnotě 50 000 Kč. Ověřovatelská kancelář CzechPoint vynesla OHK PV  

71 870 Kč, náklady na její provoz činily 42 000 Kč.  

Projekt „Vzdělávání zaměstnanců ve stavebnictví“ realizovaný RHK Brno i nadále 

pokračoval a OHK PV jako partner projektu v tomto roce čerpala další dotaci ve výši  

111 270 Kč. V roce 2011 byl ukončen dotační program OK na zateplení a výměnu tvorových 

výplní pro majitele rodinných a bytových domů. OHK PV jako partner projektu uspokojil 

nejvíce žadatelů o tuto podporu, celkem 46 osob, kteří získali dohromady dotace v hodnotě  
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2 milionů Kč. Dále se OHK PV účastnila projektu HK ČR „Specializované výstavy a 

veletrhy“ jako regionální kontaktní místo a získala finanční dotaci v hodnotě 24 000 Kč.  

Tabulka č. 3.7 Přehled hospodaření OHK PV v roce 2011 (v Kč) 

Projekty a hospodářská činnost Náklady Výnosy Ztráta/Zisk 
Dotace od Města Prostějov (InMP) * 50 000 50 000 
Členské příspěvky a hospodářská činnost, 
provozní náklady 

785 131 628 523 -156 608 

OP LZZ - Vzdělávání ve stavebnictví  * 111 270  111 270 
CzechPoint ověřovatelská kancelář  42 000 71 870  29 870 
Hospodářský výsledek  827 131 861 663 34 532 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV, *náklady jsou zahrnuty v nákladech na 
hospodářskou činnost  
 

Projekty a činnost v roce 2012 

OHK PV realizovala v roce 2012 celkem 19 odborných seminářů. Výnosy ze seminářů 

celkem tvořily 343 819 Kč, vynaložené náklady na jejich uskutečnění činily 109 905 Kč. 

Členská základna OHK PV měla v tomto roce 77 členů, členské příspěvky tak činily  

288 500 Kč. Na provoz informačního a internetového místa při OHK byla poskytnuta finanční 

podpora od města Prostějov v hodnotě 50 000 Kč. Náklady ověřovatelské kanceláře 

CzechPoint byly 48 000 Kč, výnosy pak tvořily 71 310 Kč.  

Projekt RHK Brno „Vzdělávání zaměstnanců ve stavebnictví“, ve kterém OHK PV byla 

jedním z 12 partnerů, probíhal již třetím rokem a skončil v prosinci 2012. OHK PV čerpala 

poslední část dotace ve výši 129 953 Kč. Jako regionální kontaktní místo v rámci projektu 

„Specializované výstavy a veletrhy“ čerpala dotaci 24 000 Kč. OHK PV se jako partner 

zapojila do projektu KHK OK „BusinessPoint“, jehož cílem je vytvoření sítě konzultačních a 

informačních center pro podnikatele v OK s hlavním zaměřením na podporu mezinárodního 

obchodu, navázání mezinárodních spoluprácí, podporu inovace výrobních technologických 

procesů, finálních výrobků a odborné vzdělávání podnikatelů. OHK PV v rámci projektu 

získalo 74 831 Kč.  

Tabulka č. 3.8 Přehled hospodaření OHK PV v roce 2012 (v Kč) 

Projekty a hospodářská činnost Náklady Výnosy Ztráta/Zisk 
Dotace od Města Prostějov (InMP) * 50 000 50 000 
Členské příspěvky a hospodářská činnost, 
provozní náklady 

944 870 838 554 -106 316 

OP LZZ – vzdělávání ve stavebnictví  * 129 953 129 953 
CzechPoint ověřovatelská kancelář  48 000 71 310 23 310 
Hospodářský výsledek  992 870 1 089 817 96 947 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV, *náklady jsou zahrnuty v nákladech na 
hospodářskou činnost  
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Projekty a činnost v roce 2013 

V roce 2013 OHK PV realizovala 19 odborných seminářů. Celkové vynaložené náklady 

na jejich uskutečnění činily 120 175 Kč, výnosy 463 580 Kč. Členská základna OHK PV 

měla v tomto roce 74 členů, členské příspěvky tak činily 282 000 Kč. Na provoz 

informačního a internetového místa při OHK byla poskytnuta finanční podpora od města 

Prostějov v hodnotě 45 000 Kč. Náklady ověřovatelské kanceláře CzechPoint byly  

45 000 Kč, výnosy pak tvořily 68 746 Kč. 

OHK PV se stala partnerem projektu „Jak podnikat – podpora firemní gramotnosti“, který 

byl realizován Obchodní akademií Prostějov v rámci OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (OP VK). Komora se podílela na organizaci exkurzí do firem, stáží  

a besed, jejichž cílem byla podpora rozvoje firemní a finanční gramotnosti žáků Obchodní 

akademie a žáků dvou prostějovských základních škol. Realizace projektu je stanovena  

od ledna 2013 do prosince 2014. Další partnerstvím OHK PV bylo na projektu Olomouckého 

kraje „Podpora technického a přírodovědeckého vzdělávání v OK“, kde komora zajišťovala 

úzkou spolupráci mezi školami a zaměstnavateli. Cílem projektu bylo zajistit provázanost 

mezi trhem práce a vzdělávacími institucemi. V rámci projektu OK „BusinessPoint“ 

pokračovala spolupráce s OHK PV jako partnerem projektu a získala dotaci ve výši  

60 000 Kč.  

Novými projekty, kterých se OHK PV jako partner účastní a jsou pro ni z pohledu 

financování velice přínosné, jsou „Stáže ve firmách“ a „Stáže pro mladé“. Realizátorem obou 

projektů je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních 

věcí. Projekt „Stáže ve firmách“ je realizován z OP VK a je zaměřen na získání praxe  

pro stážisty ve firmách pod dohledem zkušeného mentora firmy v délce 1 až 6 měsíců. OHK 

PV se podílí na propagaci projektu mezi firmami a účastníky stáže a zároveň se stala  

i poskytovatelem stáže. Podnikatelské subjekty zapojené do projektu dostanou možnost 

zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají a mohou, ač to není 

podmínkou, tyto stážisty následně zaměstnat. Náklady na stáž jsou firmě hrazeny z fondů EU. 

V roce 2013 OHK PV zrealizovala 4 stáže. Druhý projekt „Stáže pro mladé“ je realizován 

v rámci OP LZZ. OHK PV rovněž plní funkci propagátora mezi firmami a účastníky stáže, 

respektive středními a vysokými školami. Stážista je zaměstnán u firmy podle dohody o 

provedení práce, stáž trvá 1 až 3 měsíce a též je refundována i mzda mentora. V roce 2013 

byla zrealizována 1 stáž.  
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Tabulka č. 3.9 Přehled hospodaření OHK PV v roce 2013 (v Kč) 

Projekty a hospodářská činnost Náklady Výnosy Ztráta/Zisk 
Dotace od Města Prostějov (InMP) * 45 000 45 000 
OP VK - Stáže ve firmách  * 425 312 425 312 
OP LZZ - Stáže pro mladé  37 260 44 553 7 293 
Dotace OK – BusinessPoint * 60 000 60 000 
OP VK – Jak podnikat  39 600 60 104 20 504 
Členské příspěvky a hospodářská činnost, 
provozní náklady 

1 149 788 808 854 -340 934 

CzechPoint ověřovatelská kancelář  45 000 68 746 23 746 
Hospodářský výsledek  1 271 647 1 512 568 240 921 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV , *náklady jsou zahrnuty v nákladech na 
hospodářskou činnost  

Projekty a činnost v roce 2014 

Okresní hospodářská komora v Prostějově se v roce 2014 zapojila do dalších čtyř projektů 

financovaných z Evropského sociálního fondu, ve všech je opět zapojena jako partner. Projekt 

„Cílevědomě za budoucím povoláním“, jehož realizátorem je Cyrilometodějské gymnázium  

a mateřská škola v Prostějově (CMG Prostějov), je podporován z OP VK a jeho cílem  

je systematický rozvoj schopností žáků kvalifikovaně volit svoji další vzdělávací a profesní 

kariéru, tzv. kariérní rozvoj osobnosti žáka. Komora zprostředkovávala poradenství, kde 

zajistila pro žáka přímou zkušenost s profesí v jejím reálném pracovním prostředí. Projekt 

probíhal od dubna do prosince 2014. Projekt „Sám sobě pánem anebo Automechanik 

podnikatelem“ podporovaný z OP VK a realizovaný Střední školou automobilní Prostějov, 

s.r.o., měl za cíl inovovat výuku automobilních oborů o nové prvky z oblasti rozvoj  

podnikatelských znalostí, schopností a dovedností založené na využívání nových učebních 

pomůcek a metod a inovaci vzdělávacích materiálů. Projekt byl realizován od dubna  

do prosince 2014. Stále probíhající projekt „Od kočárku k podnikání“ je realizován 

Mateřským centrem Krteček v rámci OP LZZ a ve spolupráci s dalšími partnery projektu 

(Školka a dětské centrum Borůvka Šumperk, Úřad práce ČR a společnost ONYX engineering, 

s.r.o.) probíhá na území Olomouckého kraje. Projekt je určen pro ženy vracející se 

z rodičovské dovolené na trh práce, ženy pečující o dítě do 15 let a ženy v předdůchodovém 

věku. Projekt OP VK „Technika má zelenou“ je realizován Unií zaměstnavatelských svazů 

ČR a je do něj zapojeno celkem pět krajů – Olomoucký, Jihomoravský, Jihočeský, 

Středočeský a Pardubický. Cílem projektu je podpora polytechnického vzdělávání 

pedagogických pracovníků mateřských škol. V mateřských školkách budou vytvořeny 
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interaktivní dílničky zaměřené na rozvoj potenciálu, řemesel a technického cítění. Projekt běží 

od června 2014 do června 2015.52 

3.6. Analýza hospodaření Okresní hospodářské komory 

Prostějov v období 2007 - 2013  

Čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU  

Okresní hospodářská komora v Prostějově se snaží jako nestátní nezisková organizace 

využít různých možností, jak získat pro své fungování finanční prostředky. Vstupem ČR  

do EU se otevřely dveře k čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. OHK PV 

využila této možnosti a již v programovém období 2004 – 2006 se účastnila jako partner 

projektů fungujících v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů a Společného regionálního 

operačního programu, což komoře přineslo nemalé finance, díky kterým z velké části 

vykazovala ve výsledcích hospodaření zisk, jak je uvedeno v kapitole 3.4. V programovém 

období 2007 – 2013 se OHK PV podílela na projektech nových operačních programů EU, 

ačkoli ve všech jen jako partner. V roce 2009 se OHK PV sama aktivně zapojila do vypsání 

dvou vlastních projektů v rámci OP LZZ a OP VK. První projekt nebyl pro financování 

vybrán a druhý, přestože byl schválen, nebylo možné jej uskutečnit z důvodu krácení rozpočtu 

OHK PV.  

Jak je vidět v grafu č. 3.4, v roce 2007 získala komora jako partner finanční podporu  

232 894 Kč v rámci OP RLZ na tři projekty – „Znalostmi k prosperitě“ 

a ,,Konkurenceschopný podnik na trhu EU I. a II.“ a dále získala 49 651 Kč v rámci SROP 

„Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje“. Tyto projekty byly součástí operačních 

programů z programového období 2004 – 2006. Projekt „Konkurenceschopný podnik na trhu 

EU II.“ končil v roce 2008 a OHK PV získala finanční prostředky v hodnotě 79 882 Kč. 

V roce 2009 se komora nepodílela na žádném z projektů podporovaných EU. V letech 2010, 

2011 a 2012 byla komora partnerem projektu RHK Brno „Vzdělání ve stavebnictví“,  

který byl financován z OP LZZ. Díky projektu získala OHK PV finanční podporu ve výši  

346 318 Kč. V roce 2013 se komora úspěšně zapojila jako partner do tří projektů 

financovaných EU - „Stáže ve firmách“ a „Jak podnikat“ v rámci OP VK  

a „Stáže pro mladé“ v rámci OP LZZ. Celkově tak získala finanční prostředky z EU ve výši 

529 969 Kč.  

                                                 
52 Přehled hospodaření OHK PV za rok 2014 nebyl k dispozici, stále ještě není zpracována výroční zpráva 
obsahující údaje o hospodaření komory.  
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z celkových nákladů OHK PV. Osobní náklady zahrnují mzdové náklady pro zam

úřadu, respektive kanceláře OHK PV, sociální a zdravotní pojišt

náklady za práci účetní, školitel

dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Do osobních náklad
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roce 2007 a to především díky partnerství OHK PV na 

EU. Výrazná finanční podpora ze strukturálních fond

y realizovány tři projekty z OP a tato podpora se na celkových výnosech 

%. Naopak rok 2009 nerealizoval žádné podobné v

a ostatní dotace mimo strukturální fondy EU tvořily pouze 14% podíl na celkových výnosech. 

Podíl jednotlivých příjmů na celkových výnosech OHK PV 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV  

Jednotlivé příjmy OHK PV v letech 2007 – 2013 (v Kč)

Prodej služeb Ostatní 
výnosy Dotace Výnosy 

73 422 2 983 362 387 694

240 902 5 649 159 774 671

338 530 6 667 97 000 704

230 860 3 779 332 695 860

365 220 4 173 185 270 861

475 129 35 404 290 784 1 089

592 394 3 205 634 969 1 512
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV  

. 3.11 a č. 3.12 zřejmé, osobní náklady tvoří přibližn

 OHK PV. Osobní náklady zahrnují mzdové náklady pro zam

ře OHK PV, sociální a zdravotní pojištění, stravenky, mzdové 

etní, školitelům na seminářích a informatikovi, kteří s

innosti či dohodu o provedení práce. Do osobních náklad

2010 2011 2012 2013

Ostatní výnosy

Dotace

Vlastní hospodářská činnost

Členské příspěvky

edevším díky partnerství OHK PV na čtyřech 

ní podpora ze strukturálních fondů byla  

a tato podpora se na celkových výnosech 

%. Naopak rok 2009 nerealizoval žádné podobné větší projekty 

ily pouze 14% podíl na celkových výnosech.  

 (v %) 

 

č) 

Výnosy 
celkem 
694 792 
671 325 
704 197 
860 334 
861 663 

1 089 817 
1 512 568 

ří přibližně dvě třetiny 

 OHK PV. Osobní náklady zahrnují mzdové náklady pro zaměstnance 

ění, stravenky, mzdové 

ří s komorou uzavřeli 

i dohodu o provedení práce. Do osobních nákladů je zahrnuta  

Ostatní výnosy

Vlastní hospodářská činnost

Členské příspěvky



 

i mzda za osoby, které se ně

zahrnuta do nákladů hospodářské 

Provozní náklady představuji p

složkou provozních nákladů je nájemné kancelá

Cestovné představuje průměrně

poplatky bance, tvoří 3 % z celkových náklad

Náklady hospodářské činnosti zahrnují stabiln

seminářů, na činnosti informa

ověřovatelské kanceláře CzechPoint. Do hospodá

spojené s činností na projektech komory a partnerských projektech. Tyto náklady jsou op

ovlivněny každoroční náplní č

15 % z celkových nákladů.  

Tabulka č. 3.11 Průměrné náklady OHK PV v

Druh nákladů % 
Osobní náklady 67 
Provozní náklady  10 
Hospodářská činnost 15 
Cestovné 4 
Ostatní náklady  3 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě

 

Graf č. 3.7 Podíl jednotlivých výdaj

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
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i mzda za osoby, které se nějakým způsobem podílí na projektech a tato mzda 

 hospodářské činnosti. 

edstavuji přibližně 10 % celkových nákladů komory. Nejvýrazn

ů je nájemné kanceláře, které je přibližně 70

ěrně 4 % nákladů a ostatní náklady, zahrnující nap

celkových nákladů.  

činnosti zahrnují stabilně náklady na pořádání odborných š

nformačního a internetového místa při OH

e CzechPoint. Do hospodářské činnosti jsou zahrnuty i 

inností na projektech komory a partnerských projektech. Tyto náklady jsou op

lní činnosti OHK PV, průměrně tyto náklady př

rné náklady OHK PV v letech 2007 – 2013 (v %)

 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV  

Podíl jednotlivých výdajů na celkových nákladech OHK PV 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV  

2009 2010 2011 2012 2013

Ostatní náklady

Cestovné

Hospodářská činnost

Provozní náklady

Osobní náklady

a tato mzda tak není 

 komory. Nejvýraznější 

ě 70 000 Kč ročně. 

 a ostatní náklady, zahrnující např. silniční daň či 

ádání odborných školení a 

i OHK PV a provoz 

innosti jsou zahrnuty i některé náklady 

inností na projektech komory a partnerských projektech. Tyto náklady jsou opět 

áklady představují přibližně 

2013 (v %) 

 na celkových nákladech OHK PV (v %) 

 

Ostatní náklady

Cestovné

Hospodářská činnost

Provozní náklady

Osobní náklady



 

Tabulka č. 3.12 Jednotlivé výdaje OHK 

Rok Osobní 
náklady 

Hospodá
činnost

2007 525 836 103

2008 515 307 28 

2009 508 489 34 

2010 551 606 54 

2011 562 461 74 

2012 652 578 157

2013 804 736 234
Zdroj: Vlastní zpracování na základě

 

Výsledky hospodaření OHK PV v

V letech 2007 až 2009 byl rozpo

výsledek hospodaření ztrátu, která se postupn

což bylo nejvíce za období 2004 až 2013. Další rok 2008 se poda

deficit a v roce 2009 se již výsledek hospoda

již Okresní hospodářská komora

výsledek hospodaření téměř čtvrt milionu a OHK PV se tak p

přebytkový rozpočet vykazoval zisky p

z let 2004 – 2006 sloužily k pokrytí ztráty v

Graf č. 3.8 Výsledky hospodař

Zdroj: Vlastní zpracování na základě
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Jednotlivé výdaje OHK PV v letech 2007 – 2013 (v Kč)

ospodářská 
činnost 

Provozní 
náklady Cestovné Ostatní 

náklady
103 344 118 551 45 011 61 414

 326 120 453 37 739 26 494

 237 121 986 25 742 22 012

 650 136 738 29 576 14 088

 064 119 779 41 611 29 216

157 905 117 249 29 399 35 739

234 800 188 959 28 083 15 069
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV  

ení OHK PV v letech 2007 – 2013 

letech 2007 až 2009 byl rozpočet OHK PV deficitní, ve všech třech letech vykazoval 

ení ztrátu, která se postupně snižovala. V roce 2007 to č

2004 až 2013. Další rok 2008 se podařilo vykazovat 

roce 2009 se již výsledek hospodaření začal vyrovnávat.  V letech 2010 

ská komora Prostějov vykazovala zisk, zejména v

ěř čtvrt milionu a OHK PV se tak přiblížila rokům 2004 

oval zisky přibližně 300 000 Kč, jak dokládá tabulka 

pokrytí ztráty v hospodaření komory z let 2007 

hospodaření OHK PV v letech 2007 – 2013 (v Kč)

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV  

ehled hospodaření OHK PV v letech 2007 – 2013 (v K

2009 2010 2011 2012 2013

Roky

Celkové náklady

Celkové výnosy

Výsledek hospodaření

č) 

statní 
náklady 

Náklady 
celkem 

414 854 156 
494 728 319 
012 712 466 
088 786 658 
216 827 131 
739 992 870 
069 1 271 647 

řech letech vykazoval 

roce 2007 to činilo -159 363 Kč, 

vykazovat již menší 

letech 2010 - 2013  

jov vykazovala zisk, zejména v roce 2013 činil 

ům 2004 a 2005, kdy 

, jak dokládá tabulka č. 3.2. Zisky 

2007 – 2009.  

č) 

 

(v Kč) 

Celkové náklady

Celkové výnosy

Výsledek hospodaření
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Položky 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Celkové 
náklady 

854 156 728 319 712 466 786 658 827 131 992 870 1 271 647 

Celkové 
výnosy 

694 792 671 325 704 197 860 334 861 663 1 089 817 1 512 568 

Výsledek 
hospodaření 

-159 363 -56 994 -8 270 +73 676 +34 532 +96 947 +240 921 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV  
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4. ZHODNOCENÍ ČINNOSTÍ A HOSPODAŘENÍ 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY 
V předchozí kapitole byla analyzována činnost a hospodaření Okresní hospodářské 

komory v Prostějově. Kapitola 4 hodnotí výstupy komory, které jsou prezentovány konáním 

seminářů a také provozu ověřovatelské kanceláře CzechPoint. Dále je zde hodnoceno členství 

v HKČR ve vztahu k počtu podnikatelských subjektů v jednotlivých krajích a členství OHK 

PV ve vztahu k počtu podnikatelů na Prostějovsku. Prostor je zde věnován také finančnímu 

zhodnocení činnosti OHK PV za období 2007 – 2013. Poslední část je věnována možnostem 

využití operačních programů OHK PV v právě probíhajícím programovém období  

2014 – 2020.  

4.1. Zhodnocení výstupů  

Hospodářská komora v Prostějově je každoročně organizátorem mnohých odborných 

školení a seminářů, která se zabývají aktuálními tématy a změnami v podnikatelském 

prostředí. Od roku 2007, jak uvádí tabulka č. 4.1, počet pořádaných seminářů roste. Výnosy 

značně převyšují náklady na pořádání seminářů. Počet účastníků na seminářích výrazně 

stoupá s počtem seminářů. V posledních dvou sledovaných letech se jich účastnilo téměř 

1 200 osob, z řad členů i nečlenů. Podle těchto statistik je zřejmé, že podnikatele na 

Prostějovsku se naučili účastnit se těchto seminářů, sami se někteří přímo ozývají s žádostí na 

uspořádání semináře na konkrétní problematiku. Ve sledovaném sedmiletém období se 

vzdělávacích seminářů zúčastnilo celkem 2 042 osob.  

Tabulka č. 4.1 Zhodnocení pořádaných seminářů OHK PV v letech 2007 – 2013 

Rok Semináře Počet účastníků 
Náklady  
(v Kč) 

Výnosy 
(v Kč) 

Zisk  
(v Kč)  

2007 7 113 * * * 
2008 5 85 * * * 
2009 8 248 20 237 161 470 141 233 
2010 6 119 8 650 66 550 57 900 
2011 14 309 32 064 241 350 209 286 
2012 19 569 109 905 343 819 233 914 
2013 19 599 120 175 463 580 343 405 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV, * nezjištěno   
 

Ověřovatelská kancelář CzechPoint byla zřízena na Okresní hospodářské komoře 

Prostějov v roce 2007. Výroční zprávy OHK PV si vedou podrobnou evidenci vydaných 

výstupů od roku 2009. Nejčastěji poskytnutými službami kanceláře CzechPoint na OHK PV 
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je ověřování pravosti podpisu, legalizace a dále vidimace, tedy ověření, že opis či kopie 

(nazývána rovněž jako vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Za dobu 

fungování CzechPointu na OHK PV bylo vydáno celkem 3 200 vidimací a legalizací. Občané 

si dále nejčastěji chodí pro výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a rejstříku 

trestů. Naopak o výpisy z živnostenského rejstříku a z bodového hodnocení řidiče si zažádá 

v průměru jen 10 osob ročně. Stejně tak služba konverze dokumentů neboli úplné převedení 

dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby a naopak je využívána průměrně od  

20 osob ročně.  

Tabulka č. 4.2 Počet jednotlivých vydaných výstupů CzechPoint  

CZECH POINT  2009 2010 2011 2012 2013 Celkem  
katastr nemovitostí 203 292 125 89 105 814 
obchodní rejstřík 186 279 237 119 143 964 
živnostenský rejstřík 7 8 11 16 11 53 
rejstřík trestů 85 80 68 104 96 433 
bodové hodnocení řidiče 28 7 13 11 14 73 
konverze dokumentů 5 21 23 24 13 86 
Vidimace 228 376 169 266 301 1340 
legalizace  88 354 377 612 429 1860 
celkem  830 1417 1023 1241 1112 5623 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV 
 

Počet jednotlivě vydaných výstupů ověřovatelské kanceláře CzechPoint za celou ČR není 

zcela srovnatelný s počtem vydaných výstupů ověřovatelské kanceláře OHK PV. Ke srovnání 

byly použity průměrné výstupy CzechPointu na OHK PV za roky 2009 – 2013 a 

celorepublikové výstupy CzechPointu za březen 2015. Podle grafu č. 4.1 je poměr vydaných 

výpisů z obchodního rejstříku za celou republiku téměř shodný s poměrem vydaných výpisů 

komorou. I výpisy z katastru nemovitostí na OHK PV představující 14,5% ze všech výstupů 

CzechPointu, se přibližují celorepublikovému počtu, a to 21,7%. Naopak výpisy z rejstříků 

trestů jsou v počtu vydání dosti odlišné, neboť na OHK PV tvoří pouze 7,7% výstupů, naopak 

celorepublikový průměr představuje 42%. Jak je uvedeno v tabulce č. 4.2, nejvyužívanější 

službou CzechPointu na OHK PV je vidimace a legalizace, v grafu č. 4.1 spadající pod složku 

ostatní, a to téměř z 57%, což je oproti celorepublikovým necelým 2% výrazný rozdíl.  

 

 

 

 



 

Graf č. 4.1: Srovnání vydaných výstup

Zdroj: Vlastní zpracování na základě

4.2. Zhodnocení 

Hospodářská komora České republiky celkov

v krajských a okresních komorách 8

Zbylých 36 % jsou členové zastoupení v

celkem 4 896 členů. Tabulka 

v jednotlivých krajích a počet registrovaných subjekt

komora v Jihomoravském kraji, dále v h

registrovaných subjektů je rovn

kraje s největším počtem firem a podnikatel

a hospodářských komor. Naopak Karlovarský kraj s

subjektů má zároveň nejméně

40 000 podnikatelských subjekt

úměrný počtu registrovaných subjekt

srovnatelný počet podnikatelů a firem, p

členů více.  

V grafu č. 4.2 je sestupně se

4.3 je vyjádřen počet registrovaných podnikatelských subjekt

členů hospodářských komor neodráží po

registrovaných podnikatelských subjekt
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. 4.1: Srovnání vydaných výstupů CzechPointu v OHK PV a za Č

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV a www.czechpoint.cz

Zhodnocení členské základny  

České republiky celkově sdružuje v regionálních složkách, tedy 

krajských a okresních komorách 8 704 členů, což představuje 64 % všech 

lenové zastoupení v oborové části, respektive profesní unii, a tvo

. Tabulka č. 4.3 představuje počet sestupně se

čet registrovaných subjektů v každém z krajů. Nejvíce 

Jihomoravském kraji, dále v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji. Nejvíce 

 je rovněž v těchto dvou krajích a hlavním městě, z

tem firem a podnikatelů tvoří nejpočetnější členskou základnu krajských 

mor. Naopak Karlovarský kraj s nejmenším počtem registrovaných 

 nejméně členů spolu s krajem Pardubickým, ale ten má

000 podnikatelských subjektů více. Nedá se tedy říci, že počet členů v 

gistrovaných subjektů v kraji. Například v Olomouckém a 

et podnikatelů a firem, přesto komory v Olomouckém kraji mají o tém

. 4.2 je sestupně seřazen počet členů HKČR v jednotlivých krajích. V

et registrovaných podnikatelských subjektů. Jak z graf

ských komor neodráží počet registrovaných subjektů. Lze tedy 

registrovaných podnikatelských subjektů značně převyšuje počet členů

CzechPoint OHK PV

ostatní 
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konverze dokumentů
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OHK PV a za ČR (v %) 

 
www.czechpoint.cz 

regionálních složkách, tedy 

% všech členů HKČR. 

ásti, respektive profesní unii, a tvoří ji 

ě seřazených členů 

krajů. Nejvíce členů má 

českém kraji. Nejvíce 

ě, z čehož vyplývá, že 

lenskou základnu krajských 

čtem registrovaných 

krajem Pardubickým, ale ten má však o téměř 

 komorách je přímo 

a Plzeňském kraji je 

Olomouckém kraji mají o téměř 270 

jednotlivých krajích. V grafu č. 

grafů vyplývá, počet 

. Lze tedy říci, že počet 

členů v hospodářských 

živnostenský rejstřík

bodové hodnocení řidičů

konverze dokumentů

obchodní rejstřík

katastr nemovitostí

rejstřík trestů



 

Tabulka č. 4.3 Počet členů HK

Kraj 
Počet 
členů 

Jihomoravský 1 219 
Hlavní město Praha 1 132 
Středočeský 875 
Jihočeský 872 
Ústecký 868 
Olomoucký  609 
Moravskoslezský 606 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě

 

Graf č. 4.2 Počet členů HKČR

Zdroj: Vlastní zpracování na základě

Graf č. 4.4 popisuje členskou základnu Okresní hospodá

z hlediska právních forem. Prů

komory 50, členských FO pak 29. 

představují právnické osoby.  

V okrese Prostějov bylo v 

právnických osob a 18 895 fyzických osob. Graf 

v letech 2007 až 2013. Ve srovnání s

Prostějov několikanásobně více ne

dáno pravděpodobně tím, že č

právnickými osobami a členství jim vynáší v

Větší firmy se více účastní seminá

má pro ně členství v OHK PV v
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ů HKČR v jednotlivých krajích v roce 2013 

Počet 
registrovaných 

subjektů 
Kraj 

Počet 
členů

295 523 Liberecký 439 
540 360 Vysočina 435 
314 688 Zlínský 431 
159 363 Královehradecký  351 
172 030 Plzeňský 345 
137 119 Karlovarský  262 
248 500 Pardubický 260 

Celkem 8 704 členů  
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Českého statistického úřadu a Hospodářské komory 

ČR 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů HK ČR 

členskou základnu Okresní hospodářské komory v

hlediska právních forem. Průměrně byl v letech 2007 - 2013 počet členských PO okresní 

lenských FO pak 29. Členskou základnu tak většinou, téměř

 

 roce 2013 celkem 23 177 registrovaných subjekt

895 fyzických osob. Graf č. 4.5 značí vývoj podnikatelských subjekt

letech 2007 až 2013. Ve srovnání s grafem č. 4.4 je viditelné, že ačkoli je FO v

ě více než PO, v počtu členů OHK PV je tendence opa

 tím, že členy jsou převážně velké firmy na Prostě

lenství jim vynáší větší výhody, než je tomu u malých podnikatel

astní seminářů, využívají poradenských služeb, zapojují se do projekt

OHK PV větší přínos než je tomu u drobných podnikatel
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 členské příspěvky, 

 prostředky ze strukturálních fondů EU.  

Prostředky z vlastní činnosti představovaly v letech 2007 – 2013 v průměru 35 % 

z celkových výnosů a tyto příjmy komora získává především pořádáním odborných seminářů 

a školení, provozem ověřovatelské kanceláře CzechPoint, provozem Informačního  

a internetového místa při OHK PV a poskytováním reklamy, prezentace a propagace 

podnikatelům. Komora se při svém financování dosti spoléhá na vlastní zdroje příjmů 

z prodeje služeb. To se jeví jako velice pozitivní, neboť financování z veřejných prostředků  

či prostředků EU je vázáno na podání žádosti, které nemusí být vyhověno.  

Dotace z veřejných rozpočtů a ze strukturálních fondů EU tvořily rovněž významný 

příjem pro hospodaření komory, a to průměrně 31 % za období 2007 – 2013. 

Za sledované období prostředky ze strukturálních fondů EU o 20 % převyšovaly prostředky 

z veřejných či jiných rozpočtů. Za projekty financované EU přijala OHK PV celkem dotace 

ve výši 1 238 714 Kč a dotace z veřejných rozpočtů představovaly částku 848 431 Kč.   

Členské příspěvky tvořily ve sledovaném období 2007 až 2013 celkem 32,6 %  

z celkových výnosů. Členská základna je stěžejním článkem celé Hospodářské komory České 

republiky. Členské příspěvky významně ovlivňují financování komory, a vzhledem 

k potenciálnímu počtu možných členů, by se komora měla více zaměřit na propagaci  

své činnosti a snažit se získat více členů.  

Výdajovou stránku komory nejvíce ovlivňují, z 67 % osobní náklady zahrnující především 

mzdové náklady zaměstnanců úřadu OHK PV a ostatní výdaje spojené se mzdami. Náklady 

na projekty představují pouze 15 % a provozní náklady 10 %. Zbylých 8% jsou výdaje  

za cestovné a náklady v podobě poplatků a daní.  

V letech 2007 až 2009 vykazovala OHK PV záporný výsledek hospodaření, který  

se postupně snižoval a v roce 2010 již byl výsledek hospodaření komory kladný, což se 

udrželo i následující tři kalendářní roky. Ztrátové roky byly pokryty zisky z minulých let,  

v letech 2004 – 2006 byly výsledky hospodaření komory kladné, jak dokazuje tabulka č. 3.2. 

Jako nezisková organizace není zřízena za účelem vykazovat zisk, nicméně pro svou činnost 

je samozřejmě přijatelnější kladný výsledek hospodaření.   

4.4. Čerpání dotací EU v rámci Operačních programů 

OHK PV se jako partner účastnila v letech 2004 až 2014 celkem 12 projektů, které byly 

financovány ze strukturálních fondů Evropské unie. Komora zatím samostatně nerealizovala 

žádný podobný projekt, ač v roce 2009 vypsala dva vlastní projekty a podala žádost  
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o poskytnutí dotací na jejich realizaci. Jeden projekt nebyl schválen, druhý naopak ano,  

ale z důvodu krácení rozpočtu komory nebylo možné jej realizovat. Tabulka č. 4.5 podává 

celkový přehled projektů, na kterých se OHK PV účastnila. V programovém období 2004  

až 2006 došlo k čerpání dotací z OP Rozvoj lidských zdrojů a Společného regionálního 

operačního programu. V letech 2007 – 2013 ze dvou operačních programů, a to OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost a OP Vzdělání pro konkurenceschopnost. V posledním programovém 

období 2014 až 2020 běží čtyři projekty, které jsou financovány z operačních programů 

zasahujících do předešlého období. 

Tabulka č. 4.5 Účast OHK PV na Operačních programech ve 2 programových obdobích  

Období OP Projekt Zadavatel 

2004 – 2006 
RLZ Znalostmi k prosperitě – OK OK 
RLZ Konkurenceschopný podnik na trhu EU I. OHK Přerov 

SROP Partnerství pro rozvoj OK OK 

2007 – 2013 

RLZ Konkurenceschopný podnik na trhu EU II. OHK Přerov  
LZZ Vzdělávání zaměstnanců ve stavebnictví  RHK Brno 

LZZ Stáže pro mladé  
Fond dalšího 
vzdělávání 

VK Jak podnikat – podpora firemní gramotnosti 
Obchodní akademie 

PV 

VK Stáže ve firmách  
Fond dalšího 
vzdělávání 

LZZ Od kočárku k podnikání 
Mateřské centrum 

Krteček 
VK Cílevědomě za budoucím povoláním CMG PV 

VK 
Sám sobě pánem aneb Automechanik 

podnikatelem  
Střední škola 

automobilní PV, s.r.o. 

VK Technika má zelenou  
Unie 

zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV 
 

OHK PV má v plánu se v budoucnu i nadále zapojit do řady projektů financovaných z EU. 

Komora musí sledovat přehled otevřených výzev, což znamená, že žadatel o dotaci získá 

informace o prioritní ose, resp. prioritě Unie a specifickém cíli, jak bude výzva zaměřena,  

na jaké podporované aktivity a pro jaké příjemce. Poté lze podat projektovou žádost  

a následuje hodnocení a výběr projektu. Pokud je projekt schválen, dojde k jeho realizaci  

a následně proplácení prostředků příjemci dotace. Aktuální výzvy lze nalézt na internetových 

stránkách jednotlivých operačních programů. Stejně jako v minulých obdobích může komora 

čerpat prostředky především z operačních programů zaměřených na podporu zaměstnanosti, 

konkurenceschopnosti firem, vzdělanosti ve firmách i školských zařízení.  
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4.5. Návrhy na rozvoj činnosti Okresní hospodářské 

komory Prostějov 

Využívání zdrojů EU  

V aktuálně vyhlášených výzvách čtyř operačních programů pro programové období  

2014 – 2020 se může komora zapojit např. do projektů podporujících rozvoj podnikání 

malých a středních firem, projektů zabývajících se kvalitou vzdělávání či podporou 

zaměstnanosti. Pro rok 2015 jsou představeny konkrétní oblasti, kterých se můžou týkat 

budoucí projekty OHK PV a komora může být příjemcem dotací, ať už jsou to projekty 

zadané přímo komorou nebo projekty, na kterých se komora bude podílet opět jako partner, 

jak dokazují tabulky č. 4.6 až 4.9. Tyto oblasti jsou zahrnuty ve čtyřech operaů2čních 

programech a následující tabulky popisují zařazení jednotlivých aktivit pod prioritní osy 

programů.  

Prvním operačním programem je Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  

(OP PIK), jež obsahuje 5 prioritních os. Druhá prioritní osa, Rozvoj podnikání  

a konkurenceschopnosti malých a středních firem, je z hlediska vypsaných výzev pro OHK 

PV možností zapojit se do projektů podporující podnikatelskou činnost zejména malých  

a středních podniků. Tabulka č. 4.6 představuje podporované aktivity této prioritní osy, 

v rámci kterých může komora získat dotace a zasadit se o rozvoj podnikání  

a konkurenceschopnosti malých a středních firem.  

Tabulka č. 4.6: Vybrané aktivity OP PIK 

Prioritní osa Podporované aktivity 

Rozvoj podnikání a 
konkurenceschopnosti 

malých a středních 
firem 

Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických 
činností podle NACE-CZ 

Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost 
usnadňující vstup na zahraniční trhy 

Sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního 
prostředí, zapojování MSP do mezinárodních programů 

Výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích 
center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích 

prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního 
vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti. 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z www.strukturalni-fondy.cz 
 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) nabízí OHK PV stát  

se partnerem či realizovat projekt ze školského prostředí. Komora má aktuálně za své členy 

šest středních škol v Prostějově a vzájemnou spoluprácí by mohl být vytvořen projekt, jež  
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by se zaměřil na aktivity podporující rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu  

a sekundárnímu vzdělávání. Zaměření aktivit uvádí tabulka č. 4.7. 

Tabulka č. 4.7:  Vybrané aktivity OP VVV 

Prioritní osa Podporované aktivity 

Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání 

Individuální podpora pedagogů – mentoring (výcvik, tvorba 
metodiky) ZŠ a SŠ, podpora vzájemného učení pedagogů, 

osobnostně sociální rozvoj učitelů ZŠ 
Osobnostně sociální rozvoj učitelů MŠ 

Příprava metodických nástrojů (videa, metodiky, příprava kurzu pro 
DVPP - pro oblast podpory funkční gramotnosti žáků s SVP na SŠ. 

Regionální centra podpory učitelů. Extrakurikulární aktivity na 
podporu základních gramotností. Výzkumně pilotní projekty s 

akcentem na romské žáky. Aktivity k podpoře digitální strategie 
Příprava chybějících metodických materiálů pro čtenářskou a 

matematickou pregramotnost a polytechnické vzdělávání v MŠ 
(environmentální výchova, rozvoj zručnosti dětí, základy přírodních 
věd, kreativita) + DVPP. Čtenářská a matematická gramotnost ZŠ 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z www.strukturalni-fondy.cz 

Integrovaný regionální operační program (IROP) má čtyři priority, v rámci kterých má za 

cíl umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy  

a zajištění udržitelného rozvoj v obcích, městech a regionech. Stejně jako u předchozího 

projektu se nabízí spolupráce s ostatními subjekty, jako Městem Prostějov, Úřadem práce, 

školami a firmami. Mohou společně vytvořit projekt, který bude podporovat zkvalitnění 

veřejných služeb a podmínek pro obyvatele na Prostějovsku.  

Tabulka č. 4.8: Vybrané aktivity IROP 

Prioritní osa Podporované aktivity 

Zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek 

života pro obyvatele 
regionů 

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, investice do 
deinstitucionalizované péče a humanizace pobytových zařízení 

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání, sociální podnikání v obcích s rozšířenou působností, 

na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita 
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 

učení, podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora 
mateřských škol, jeslí, dětských skupin a předškolního vzdělávání pro děti 

do 6 let, zejména v sociálně vyloučených lokalitách 
 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z www.strukturalni-fondy.cz 

Operační program Zaměstnanost (OPZ) zaměřený na zlepšení lidského kapitálu obyvatel 

ČR a veřejné správy v ČR má pět prioritních os, z čehož tři představují aktivity, které mohou 

být realizovány projektem OHK PV, z tohoto výčtu podporovaných aktivit, jak uvádí tabulka 

č. 4.9, jsou dvě zaměřeny přímo na podporu NNO. Spoluprací s místními institucemi a orgány 

státní správy, např. Úřadem práce, je možné vytvořit projekt zaměřený na podporu 
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zaměstnanosti a adaptability pracovní sály, na podporu sociálního začleňování a v boji proti 

chudobě, zavádění inovací v sociální sféře a spolupráce na mezinárodní úrovni. Zaměření 

aktivit uvádí tabulka č. 4.9. 

Tabulka č. 4.9: Vybrané aktivity OPZ 

Prioritní osa Podporované aktivity 

Podpora zaměstnanosti a 
adaptability pracovní síly 

Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, mladších, 
nízkokvalifikovaných a znevýhodněných 

Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 

Sociální začleňování a boj 
s chudobou 

Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 
sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

 
Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro 
rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální 

začleňování. 
 

Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména 
prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na 
zvyšování profesionality, organizačního řízení, plánování, 

transparentnosti a vícezdrojového financování NNO 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 

nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 
oblastech 

Sociální inovace a 
mezinárodní spolupráce 

Sociální inovace v obl. soc. začleňování a přístupu na trh práce pro 
nejohroženější skupiny na trhu práce 

Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v 
tematických oblastech OPZ. Využívání expertů pro rozvoj NNO 
působících v sociální oblasti a společensky prospěšných podniků. 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z www.strukturalni-fondy.cz 

Rozvoj členské základny  

Další doporučení se týká členské základny OHK PV. Vybrané příspěvky za členství 

v komoře jsou významných zdrojem příjmů pro komoru a je účelné, aby se komora více 

zaměřila na získávání členů nových, stejně tak i zkvalitnila své působení pro členy stávající. 

Za vhodné považuji provést účelově zaměřené průzkumy u svých členů, například formou 

efektivně sestaveného dotazníku. Dotazník by měl zjistit následující:  

 Jakých výhod si členové OHK PV nejvíce cení? (např. propagace a prestiž firmy, 

slevy pro dlouhodobé členy, poradenství, pořádané semináře a školení, …) 

 O jaký druh služeb je největší zájem u členů OHK PV?  

 Jakým překážkám čelí firmy v podnikatelském prostředí na Prostějovsku a na co by se 

mohla OHK PV více zaměřit?  

Dle slov ředitelky OHK PV je průzkum spokojenosti a potřeb členů špatně realizovatelný. 

Problémem není samotné oslovení členů, ale jejich neochota dotazník vyplnit a dát zpět 

komoře k posouzení. Na druhou stranu dodává, že mnohem účinnější je věnovat se aspoň 
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zčásti těmto otázkám na školeních, seminářích a setkáních pořádaných OHK PV, kde osobní 

styk a debata o určitých problémech přinese více než vypracovávání dotazníku.  

Doporučení k finančnímu hospodaření 

Jako nestátní nezisková organizace si Okresní hospodářská komora v Prostějově sama 

musí zajistit zdroje svých příjmů. Třetí kapitola podrobně podává přehled o finančním 

zajištění jednotlivých činností komory. Nejvýraznějšími a nejstálejšími zdroji příjmů jsou 

členské příspěvky a vlastní hospodářská činnost. V minulosti tvořily členské příspěvky 

nejvýnosnější položku, v posledních letech se ale výnosy z hospodářské činnosti s výnosy  

za členské příspěvky vyrovnávají a můžeme říci, že díky stoupajícímu zájmu o školící 

semináře a besedy bude v následujících letech hospodářská činnost komory dominovat  

ve výši příjmů.  

OHK PV sdružující podnikatelskou veřejnost má možnost získat i finanční podporu 

v podobě daru od individuálních dárců, ale v praxi k tomu nedochází. Členové po zaplacení 

členského příspěvku více komoru nepodporují, vyjma účasti na školících seminářích.  

OHK PV by se mohla pro získání nových finančních prostředků zaměřit na realizaci stálejšího 

projektu, který by jí zabezpečil stálý příjem, jak je tomu u ověřovatelské kanceláře 

CzechPoint či informačního a internetového místa pro podnikatele. HK ČR již dlouhodobě 

jedná o tom, aby na ni přešla správa živnostenského rejstříku. Pokud by se tak reálně stalo, 

všechny regionální hospodářské komory by musely převzít řadu aktivit, které dosud 

v souvislosti se správou živnostenského rejstříku plnily úřady spadající pod Ministerstvo 

průmyslu a obchodu.  

Ve svém finančním hospodaření OHK PV plánuje i nadále čerpat dotace z veřejných 

zdrojů a strukturálních fondů EU.  
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5. ZÁVĚR 
Nestátní neziskové organizace mají v české společnosti významnou roli. Vytvářejí 

důležité vazby a vztahy mezi soukromými subjekty a veřejnými institucemi a jsou zakládány 

za účelem uspokojení určitých potřeb společnosti. NNO zasahují téměř do všech oblastí 

občanské společnosti. NNO spadající pod zájmovou, resp. profesní samosprávu, jsou 

charakteristické tím, že představují organizace, jež sdružuje určitý společný zájem a zákon 

jim uděluje právo rozhodovat o vlastních záležitostech.  

Hospodářská komora České republiky jako nestátní nezisková organizace sdružující a 

zastupující podnikatelskou veřejnost, se řídí zákonem č. 301/1998 Sb., o Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky. K plnění svého poslání a svých aktivit je 

HKČR povinna si sama zajistit dostatek finančních prostředků. Je členěna do dvou bloků, kde 

první představují krajské a okresní hospodářské komory, druhým blokem jsou oborové 

asociace a dohromady tvoří provázanou, vzájemně spolupracující síť, která je 

nejvýznamnějším poradním orgánem pro všechny podnikatelské subjekty na území České 

republiky.  

Cílem práce bylo zhodnotit ekonomické zabezpečení Okresní hospodářské komory 

v Prostějově v podmínkách získávání zdrojů z Evropské unie v letech 2007 - 2013  

a navržení doporučení k udržení vyrovnaného výsledku hospodaření komory.  

Analýzou finančního hospodaření OHK PV bylo zjištěno, že se komora v období  

2007 – 2013 podílela jako partner na 9 projektech financovaných v rámci tří operačních 

programů Evropské unie - OP Rozvoj lidských zdrojů, OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 

a OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Samostatně v tomto období nerealizovala žádný projekt a 

ve všech projektech plnila funkci partnera. Za projekty financované EU přijala OHK PV 

v letech 2007 – 2013 celkem dotace ve výši 1 238 714 Kč. Největší finanční podpora  

ze strany EU byla v roce 2013 za projekty ,,Stáže ve firmách“, ,,Stáže pro mladé“ a ,,Jak 

podnikat“. Tyto projekty představovaly za celé sledované období 2007 – 2013 téměř polovinu 

všech přijatých finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. OHK PV je v čerpání 

evropských dotací činná a finanční prostředky mají vliv na kladné výsledky hospodaření 

komory. Největší aktivitu projevila OHK PV v letech 2007 a 2013, kdy v obou letech byla 

partnerem dvou projektů v rámci OP EU. Co se získaných dotací týče, nejaktivnější byla 

komora v roce 2013, kdy získala nejvíce finančních prostředků ve sledovaném období  

2007 – 2013. 
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Byla stanovena výzkumná otázka: Jaký má čerpání finančních zdrojů EU ze strukturálních 

fondů a realizace projektů z operačních programů EU vliv na výsledky hospodaření Okresní 

hospodářské komory Prostějov? 

Na otázku nelze jednoznačně odpovědět. V roce 2007 vykazovala OHK PV záporný výsledek 

hospodaření, ačkoli získala finanční prostředky z EU, které představovaly téměř 20 % 

z celkových dotací EU pro OHK PV v letech 2007 – 2013. V roce 2009 komora nezískala  

ze strukturálních fondů EU žádné finanční prostředky, přesto měla v tomto roce téměř vyrovnaný 

výsledek hospodaření. V letech 2010 – 2012 získala komora za projekt v rámci OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost téměř 30 % z celkových dotací EU pro OHK PV a vykazovala v tomto období 

kladný výsledek hospodaření. Za rok 2013 lze říci, že přijaté dotace z EU měly největší vliv na 

kladné hospodaření OHK PV. Výsledek hospodaření dosáhl téměř čtvrt milionu Kč, což bylo 

nejvíce za celé sledované období 2007 – 2013. V tomto roce OHK PV získala i nejvíce prostředků 

v rámci projektů EU, jak bylo uvedeno výše. Tato skutečnost měla zásadní vliv na kladný 

výsledek hospodaření komory v roce 2013.  

Okresní hospodářská komora v Prostějově má v právě probíhajícím programovém období 

2014 – 2020 řadu dalších příležitostí, jak získat finanční prostředky z Evropské unie.  

Díky spolupráci a dobrým vztahům se svými členy může realizovat projekt, ať už bude 

zadavatelem sama komora nebo bude na projektu pouze spolupracovat, v rámci čtyř operačních 

programů – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

OP Zaměstnanost a Integrovaný regionální operační program.  

Okresní hospodářská komora v Prostějově jde ve své činnosti a zajišťování finančních 

prostředků tzv. zlatou střední cestou. V rámci projektů je komora aktivní a přináší jí vedle 

finančních prostředků i možnost zapojit se do určitých změn v různých oborech. Aktuálně  

se komora významně podílí na opětovném zavádění školních dílen na základních školách, v plánu 

je také projekt, kdy bude vytvořen internetový katalog řemeslníků na Prostějovsku. OHK PV má 

výborné vztahy s městem Prostějov, díky čemuž je významným partnerem a poradním orgánem 

při řešení různých projektů města. Stejně tak i město umožňuje komoře lepší podmínky pro svou 

činnost. OHK PV rovněž spolupracuje se středními školami na Prostějovsku. V minulém 

programovém období 2007 – 2013 s nimi realizovala projekty podporující studenty ve výběru 

povolání, zprostředkovala více praxe ve školách a umožnila žákům základních škol bližší kontakt 

se středoškolskými obory.  

OHK PV je ve své činnosti úspěšná, nicméně je těžké udržet kladné finanční hospodaření  

a zároveň plnit primární úkoly, pro které je komora zřízena. Jako problematické je vnímáno 

postavení Hospodářské komory České republiky ve srovnání s hospodářskými komorami 
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v zahraničí. V některých zemích je členství v Hospodářské komoře povinné, sama komora má 

v zemi mnohem větší pravomoci a podporu ze strany státu. Naproti tomu v České republice je 

členství dobrovolné a pravomoci Hospodářské komory jsou velice malé, což dokládá i fakt, že 

HKČR není členem tripartity, tzv. Rady hospodářské a sociální dohody. Jde o orgán sdružující 

představitele vlády, zaměstnavatelů a odborů. Tento orgán projednává nejdůležitější předpisy, 

které ovlivňují podnikání a zaměstnanost v zemi. HKČR je sice zvána na jednání, ale doposud 

není právoplatným členem.  

Dlouhodobějším záměrem HKČR je, aby živnostenský rejstřík, který je spravován 

Ministerstvem průmyslu a obchodu, přešel pod správu HKČR. Hospodářská komora tvoří síť 

regionálních a oborových kanceláří, což v podnikatelském prostředí nemá žádná jiná instituce  

a má tak ideální podmínky pro to, aby mohla tento registr spravovat.  
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MD  Ministerstvo dopravy 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu  

MSP   Malé a střední podnikání 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

MZ  Ministerstvo zemědělství  

MŽP  Ministerstvo životního prostředí  

NNO   Nestátní nezisková organizace  

NO   Nezisková organizace 

NOZ  Nový občanský zákoník 

NSS  Neziskový soukromý sektor 

NUTS   Nomenklatura územních statistických jednotek 

OBK   Oblastní kancelář  

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OHK  Okresní hospodářská komora  
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OHK PV Okresní hospodářská komora Prostějov 

OK  Olomoucký kraj 

OP   Operační program  

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  

OP RLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

OP VVV  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OPZ   Operační program Zaměstnanost  

OSN  Organizace spojených národů 

PO  Právnická osoba 

PV   Prostějov 

ROP  Regionální operační program 

Sb.  Sbírka zákonů 

SF  Strukturální fondy 

SROP  Společný regionální operační program  

ÚP  Úřad práce 

WTO  Světová obchodní organizace 
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Finanční podpora OHK PV prostřednictvím strukturálních fondů EU 

v rámci OP (v Kč) 

 OP RLZ SROP OP LZZ OP VK 
2007 232 894 49 651 - - 
2008 79 882 - - - 
2009 - - - - 
2010 - - 105 095 - 
2011 - - 111 270 - 
2012 - - 129 953 - 
2013 - - 44 553 485 416 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV  

 

Příloha č. 2 - Finanční podpora OHK PV z veřejných rozpočtů a dalších zdrojů (v Kč)  

 Město PV OK HK ČR ÚP PV KHK OK 
2007 80 000 - - - - 
2008 80 000 - - - - 
2009 80 000 5 000 12 000 - - 
2010 70 000 157 600 - - - 
2011 50 000 - 24 000 - - 
2012 50 000 - 24 000 36 000 74 831 
2013 45 000 - - - 60 000 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV  

 

Příloha č. 3 - Podíl jednotlivých příjmů na celkových výnosech OHK PV (v %) 

 
Členské 

příspěvky 
Prodej služeb Ostatní výnosy Dotace 

2007 36,8 10,6 0,4 52,2 
2008 39,5 35,9 0,8 23,8 
2009 37,2 48,1 0,9 13,8 
2010 34,1 26,8 0,4 38,7 
2011 35,6 42,4 0,5 21,5 
2012 26,5 43,6 3,2 26,7 
2013 18,6 39,2 0,2 42,0 

Průměr 32,6 35,2 0,9 31,2 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV  
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Příloha č. 4 - Podíl jednotlivých výdajů na celkových nákladech OHK PV (v %) 

 
Osobní 
náklady 

Hospodářská 
činnost 

Provozní 
náklady 

Cestovné 
Ostatní 
náklady 

2007 61,6 12,1 13,9 5,3 7,2 
2008 70,8 3,9 16,5 5,2 3,6 
2009 71,4 4,8 17,1 3,6 3,1 
2010 70,1 6,9 17,4 3,8 1,8 
2011 68,0 9,0 14,5 5,0 3,5 
2012 65,7 15,9 11,8 3,0 3,6 
2013 63,3 18,5 14,9 2,2 1,2 

Průměr 67,3 10,2 15,2 4,0 3,4 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV  

 

Příloha č. 5 - Srovnání vydaných výstupů CzechPointu v OHK PV a za ČR (v %) 

 CzechPoint ČR CzechPoint OHK PV 
Rejstřík trestů 42,0 7,7 

Katastr nemovitostí 21,7 14,5 
Obchodní rejstřík 16,4 17,1 

Konverze dokumentů 10,6 1,5 
Bodové hodnocení řidičů 4,4 1,3 

Živnostenský rejstřík 3,2 0,9 
Ostatní 1,6 56,9 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV a www.czechpoint.cz 

 

Příloha č. 6 - Vývoj počtu PO a FO na Prostějovsku a počtu členských PO a FO  

v OHK PV v letech 2007 - 2013 

 PO (PV) FO (PV) PO (OHK PV) FO (OHK PV) 
2007 3 689 18 775 45 36 
2008 3 845 19 015 47 35 
2009 3 997 18 283 51 30 
2010 4 165 18 580 54 26 
2011 4 272 18 837 53 26 
2012 4 305 18 466 52 25 
2013 4 282 18 895 49 25 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv OHK PV a údajů Českého statistického úřadu 


