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Zpráva o činnosti OHK Karviná za rok 2018 

1. Akce pro členy OHK Karviná 

1.1  

V březnu roku 2018 se uskutečnilo pravidelné shromáždění delegátů OHK Karviná. Dále se 

uskutečnilo v květnu celorepublikové jednání sněmu HK ČR v Ostravě, kde byla na základě návrhu a 

schválení představenstvem OHK Karviná Ing. Josefu Tuhému udělena stříbrná Merkurova medaile a 

Ing. Janu Wachtarczykovi bronzová Merkurova medaile za aktivní práci pro OHK Karviná 

1.2 

Další společnou akcí byl 10. ročník golfového turnaje, který se konal dne 25. 5. 2018 a kterého se 

zúčastnilo na 100 účastníků. Tento turnaj tradičně přispěl k propagaci činnosti OHK Karviná a 

k prohloubení stávajících a navázání nových pracovních a společenských vztahů. Celý turnaj 

připravila, zorganizovala a realizovala pracovní skupina pod vedením 1. místopředsedy 

představenstva Ing. Josefa Tuhého. Turnaj byl velmi úspěšný a to hlavně díky práci organizátorů. 

1.3. 

Koncem 1. pololetí roku 2018 byla po intenzivních a opakovaných jednáních předsedy představenstva 

OHK Karviná Ing. Ivo Bartečka s KHK MSK a HK ČR podepsána smlouva mezi HK ČR, KHK MSK a OHK 

Karviná, která opravňuje OHK Karviná vydávat Osvědčení o původu zboží a ATA Karnety.  

1. 4.  

V září se uskutečnilo pracovní jednání členů OHK Karviná se zástupci Paktu zaměstnanosti MSK 

k problematice zavádění a ověřování prvků duálního vzdělávání v praxi členských firem. 

1. 5.  

V říjnu pak byl realizovaný Zážitkový den ve spolupráci s KHK MSK a společností LIBROS v areálu 

společnosti LIBROS v Ostravě. Akce se zúčastnilo na 70 členů obou komor včetně jejich rodinných 

příslušníků. Akci zajišťoval za OHK Karviná předseda představenstva OHK Karviná ve spolupráci 

s ředitelkou KHK MSK a majitelem firmy LIBROS, p. Liborem Václavíkem. 

1. 6.  

V lednu roku 2019 se uskutečnilo slavnostní novoroční setkání členů OHK Karviná s představiteli měst 

a obcí našeho regionu. Na této akci bylo předáno ocenění zakládajícím členům OHK Karviná za 

dlouholetou a aktivní práci nejen ve statutárních orgánech, ale i při řízení Úřadu. Dále byla oceněna 

současná aktivní práce pro OHK Karviná a to společnost APROMA v čele s její ředitelkou p. Žanetou 

Josífkovou. Na přípravě, organizaci a zajištění občerstvení se významně finančně podílel další člen 
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OHK Karviná – Zámeček Petrovice. Na akci byli kromě jiných přítomni hejtman MSK, primátor města 

Karviná, zástupce vedení města Havířova, starosta obce Horní Suchá, předseda představenstva KHK 

MSK, předseda představenstva OHK Bruntál, ředitelka Úřadu OHK Opava, prezident polské komory se 

sídlem ve Wlodyslawi a další. Akce se zúčastnilo na 60 členů OHK Karviná a hostů. Program setkání 

byl koncipován jako kombinace pracovních informací a příležitostí pro seznámení zástupců firem, 

vzpomínkou na historii vzniku Hospodářské komory v Karviné a ocenění jejich představitelů. Celou 

akci zajišťoval 1. místopředseda OHK Karviná ve spolupráci s majiteli Zámečku Petrovice. 

 

2. Projektová činnost 

2.1 

V průběhu celého roku 2018 probíhala pod vedením ředitele Úřadu OHK Karviná realizace projektu 

Výzva 60 „Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná“. Realizace pokračuje dle stanoveného 

harmonogramu na období let 2017 – 2020. Indikátory jsou v jednotlivých tematických modulech 

kurzů plněny v souladu se stanoveným harmonogramem. 

 2.2.  

Na základě jednání s vedením Magistrátu města Havířova v prosinci 2017 a následně v lednu 2018 

byla zahájena činnost v oblasti „podpory technických oborů“. Magistrát města Havířova vytipoval 

čtyři základní školy, se kterými proběhla první jednání v březnu 2018 a následně v červnu 2018. 

Výsledkem jednání je dohodnutí konkrétní spolupráce mezi OHK Karviná a těmito ZŠ v oblasti účasti 

na třídních schůzkách rodičů žáků 8. a 9. tříd, organizací exkurzí a seznámení s nabídkou volných 

pracovních míst v návaznosti na potřeby regionu a možností studia na středních školách v regionu. 

V roce 2018 se ředitel Úřadu zúčastnil celkem 5 třídních schůzek na těchto školách. Spolupráce bude 

dle původního záměru pokračovat i v roce 2019. Ve spolupráci s KHK MSK se naše komora podílí na 

realizaci pilotního projektu Polytechnického vzdělávání, který je realizován v rámci KHK MSK a to se 

Střední školou technických oborů v Havířově a základní školou Moravská v Havířově a to formou 

finanční podpory, která je určena pro nákup ochranných pracovních pomůcek a materiálu, 

potřebného pro výuku. O výše uvedených aktivitách a jejich obsahu byla osobně předsedou 

představenstva OHK Karviná informována v prosinci 2018 náměstkyně pro školství primátora města 

Havířova a byl jí předán písemný materiál. 

2.3 

Ve 2. pololetí roku 2017 obdržela OHK Karviná platební výměry za porušení rozpočtové kázně a 

penále v projektech, které byly realizované v letech 2012 – 2015. V prosinci 2017 bylo podáno ze 

strany OHK odvolání proti vyměřenému penále na FÚ.  V této souvislosti byla koncem 1. pololetí 2018 

podána žaloba formou platebního příkazu na společnost Dobrá zakázka s. r. o. Ke dni konání 
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shromáždění delegátů není celá záležitost ze strany generálního ředitelství finančního úřadu, ani ze 

strany soudu uzavřena. 

2. 4. 

Pokračuje realizace činnosti v oblasti benefitů pro členy OHK Karviná – poskytování zvýhodněného 

nákupu osobních automobilů a pohonných hmot. Za rok 2018 byly předány ze strany HK Benefity s. r. 

o celkem 4 osobní automobily a třem subjektům slevové karty na nákup pohonných hmot. 

2. 5.  

V průběhu měsíce prosince 2018 byly zahájeny práce na žádosti o získání dotace v rámci Výzvy 110 

“Vzdělávání společná cesta k rozvoji II!“ Žádost o dotaci byla podána dne 17. 1. 2019. 

 

 3. Členská základna a členské příspěvky 

V roce 2017 měla OHK Karviná celkem 121 platících členů (63 Karviná, 58 Havířov).  

V roce 2018 měla OHK Karviná celkem 126 platících členů (67 Karviná, 59 Havířov), z toho 

právnických osob 93 a fyzických osob 33. 

Od začátku roku 2019 odešlo 7 členů a vstoupil 1 nový člen 

Ke dnešnímu dni čítá členská základna celkem 120 členů (64 Karviná, 56 Havířov), z toho právnických 

osob 89 a fyzických osob 31.  

 

4. Webové stránky 

Úřad OHK Karviná zahájil dne 12. 10. 2016 statistické sledování návštěv a zhlédnutí webových stránek 

OHK Karviná. Za období říjen 2016 až 31. 12. 2016 je na webových stránkách OHK Karviná 

zaevidováno 519 evidovaných návštěv a 1888 zhlédnutí. Za rok 2017 evidujeme 1 534 návštěv a 5 475 

zhlédnutí. Za rok 2018 evidujeme celkem 1087 návštěv a 3930 zhlédnutí. Na sklonku roku 2018 byl 

úřadem aktivizován FACE BOOK komory, který je možno oboustranně využívat. 

 

5. CzechPoint 

Rovněž v roce 2018 zabezpečoval Úřad OHK Karviná prostřednictvím G. Skůrové služby ověřovatelské 

kanceláře OHK Karviná (CzechPoint). Za rok 2018 tvořily tržby celkem 18 750 Kč, z toho připadlo do 
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hospodaření OHK Karviná celkem 17 950 Kč. Reakreditační poplatek, který se odvádí HK ČR, 

představuje náklad ve výši 18 000 Kč/rok.  

 

6. Osvědčení o původu zboží a ATA KARNETY. 

Od 1. 7. 2018 zajišťuje OHK Karviná v rámci svých podnikatelských činností vydávání Osvědčení o 

původu zboží a ATA Karnety. Této činnosti předcházelo jednání s KHK MSK a HK ČR, které vyústilo 

v podepsání smlouvy, na základě, které může tuto činnost zcela samostatně vykonávat OHK Karviná. 

Agendu zajišťuje p. Gabriela Skůrová, která absolvovala úspěšně dvoudenní zkoušky v Praze na HK 

ČR.  Tržby z této činnosti představují pro hospodaření OHK Karviná výnos ve výši 6 797 Kč a to za 

období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018. 

 

7. Předseda představenstva a představenstvo 

Předseda představenstva Ing. Ivo Barteček pravidelně předkládá na zasedání představenstva 

písemnou zprávu o své činnosti mezi jednotlivými zasedáními představenstev. Tyto zprávy jsou 

založeny vždy ke každému zápisu z představenstva. 

Představenstvo zasedá pravidelně. Za rok 2018 se uskutečnilo celkem 10 zasedání představenstev. 

Bylo přijato celkem 100 usnesení. Představenstvo na svých zasedáních řešilo problematiku spojenou 

s činností a provozem OHK Karviná, problémy a požadavky jednotlivých členů. 

 

8. Úřad OHK Karviná 

Činnost úřadu OHK Karviná zabezpečovali v průběhu roku 2018 dva pracovníci. Činnost úřadu byla 

orientována na: 

- zajišťování provozu ověřovatelské kanceláře (CzechPoint) 

- zajišťování agendy Osvědčení o původu zboží a ATA karnetů 

- organizační, technické a personální zajišťování akcí uvedených v bodě 1 

- zabezpečení realizace Výzvy 60 – Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná 

- žádostí jednotlivých členů (Matyas, Polytex Composite, BEST AQUA, Odborní poradci, 

Merops) administrativní úkony atp. 

- spolupráce při řešení podpory technického vzdělávání s vybranými základními školami 

v Havířově 

- organizační a obsahové zajištění zasedání představenstva OHK Karviná 

- administrativní zajištění dotace ze Statutárního města Karviná a Havířov 
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9. Hospodaření OHK Karviná 

V souvislosti s registrací k DPH od 1. 6. 2018 a v návaznosti na Směrnici č. 3/2018 OHK je OHK Karviná 

od 1. 6. 2018 v rámci vnitřní struktury členěna na 2 samostatné účetní jednotky Karviná a Havířov 

s vnitřní strukturou hospodářských středisek: 

a) Středisko Karviná (HS 11) pro účtování provozních nákladů a výnosů včetně golfu a středisko 

Karviná (HS 41) pro účtování nákladů a výnosů z činnosti vydávání osvědčení a certifikátů o 

původu zboží a ATA Karnetů 

b) Středisko Havířov (HS21) pro účtování nákladů a výnosů Oblastní kanceláře v Havířově. 

c) Středisko Projekt (HS31) pro účtování nákladů a výnosů spojených s realizací projektu 

“Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná“ 

9. 1. DOTACE 

V měsíci červenci 2018 se podařilo získat dotaci od Statutárního města Karviná ve výši 150 000 Kč. 

Žádost o dotaci byla koncipována na úhradu provozních nákladů spojených s provozem kanceláře 

OHK v Karviné a s činností vydávání certifikátů o původu zboží a ATA karnetů za rok 2018 (předmět 

smlouvy). Uznatelný náklad, jak bylo specifikováno ve smlouvě o udělení dotace, je náklad, který 

vznikl a byl příjemcem uhrazen v období od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2018 a byl vynaložen 

v souladu s předmětem smlouvy. Vzhledem k tomu, že účinnosti nabyla smlouva od 14. 7. 2018, 

mohly být účtovány pouze náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období 8-12/2018. Z tohoto 

důvodu bylo zúčtování dotace použito v souladu s předmětem smlouvy na krytí nákladů pro HS 11 

Karviná ve výši 82 825 Kč (nájmy, energie, mzda, poštovné, nákup knih, kancelářské potřeby) a ve výši 

67 027,94 Kč pro HS 21 Havířov (podíl nájmu a služeb spojených s nájmem ve výši 26% celkových 

nákladů v daném období, mzda ředitele úřadu) a to v přímé souvislosti s naběhlými náklady týkající 

se rozhodného období. Z celkové dotace 150 000 Kč bylo zúčtováno celkem 149 872,16 Kč a vráceno 

bylo magistrátu 127,84 Kč. 

9. 2. HS 11 Karviná 

9. 2. 1. Náklady 

V nákladových položkách došlo v průběhu roku 2018 k čerpání, které je uvedeno v přiložené tabulce:  

- vzhledem k tomu, že do rozpočtu na rok 2018 nebyly zahrnuty náklady z činnosti vydávání 

Osvědčení a ATA Karnetů (neuzavřená smlouva) objevují se tyto částky ve skutečných 

nákladech i výnosech za období 07-12/2018 

- rozpočet pro golfový turnaj na rok 2018 byl sestavován na základě skutečnosti za rok 2017 a 

byl plánován dle těch účetních položek, jak byl zaúčtován v roce 2017. Vzhledem k změně 

obsahu smluv na partnerství, reklamu a další položky jako je občerstvení a ostatní byly 
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skutečné náklady v roce 2018 účtovány do jiných položek. Celkový hospodářský výsledek 

z golfového turnaje představuje 25 812 Kč. 

- v nákladové položce „Ostatní daně a poplatky“ je zaúčtován správní poplatek 100 Kč za 

potvrzení o bezdlužnosti pro FU a soudní poplatek ve výši 2692 Kč – podání žaloby na 

společnost Dobrá zakázka“ 

- dále došlo v oblasti nákladů k navýšení proti rozpočtu z důvodu finanční podpory projektu 

Polytechnické vzdělávání v celkové výši 5 000 Kč s dopadem do HS 11 ve výši 2 500 Kč., 

nákupem knih z HK ČR „HK ČR včera a dnes 1850-2017“, která je používána pro reprezentaci 

OHK Karviná a k oceňování členů 

- celkové náklady jsou čerpány v roce 2018 ve výši 121,25 % ze stanoveného rozpočtu na rok 

2018 

9. 2. 2 Výnosy 

Ve výnosových položkách došlo k nárůstu v roce 2018 ve srovnání s rozpočtem na rok 2018 o 153 371 

Kč 

- výnosy byly pozitivně ovlivněny větším přínosem z golfového turnaje, než se předpokládalo a 

i zde platí v jednotlivých položkách to, co je uvedeno v kapitole náklady. 

- dále vyšším příjmem z Czech Pointu a z členských příspěvků 

- byla naplněna a překročena položka dotace v plánované výši 50 000 Kč a to na 82 825 Kč 

- příjmy z vydávání osvědčení o původu zboží a ATA Karnetů, které nebyly zahrnuty do 

rozpočtu 

- výnosy byly naplněny na 143% 

 

9. 3. HS 21 Havířov 

9 3. 1. Náklady 

V nákladových položkách došlo v průběhu roku 2018 k jejich čerpání, které je uvedeno v přiložené 

tabulce:  

- nákladové položky byly čerpány v souladu se stanoveným rozpočtem a čerpání bylo 

podkročeno ve srovnání s rozpočtem o 7 467,52 Kč 

- celkové náklady jsou čerpány v roce 2018 ve výši 97,71 % ze stanoveného rozpočtu na rok 

2018 

9. 3. 2. Výnosy 

Ve výnosových položkách došlo v roce 2018 k překročení oproti rozpočtu o 21 202,94 Kč 
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- výnosy byly ovlivněny nižším výběrem členských příspěvků o 17 325 Kč., což bylo způsobeno 

ukončením členství některých členů bez úhrady členského příspěvku 

- výnosy byly ovlivněny získáním dotace ve výši 87 027,94 Kč, což je o 37 027 Kč více než 

předpokládal rozpočet, z toho je z dotace města Karviná zaúčtováno 67 027 Kč. 

- celkové výnosy jsou čerpány v roce 2018 ve výši 106,44 % ze stanoveného rozpočtu na rok 

2018 

 

 

V Karviné dne 21. 3. 2019 

 

 

Ing. Ivo Barteček 

předseda představenstva 
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