
 

Anotace 
Diplomová práce se zabývá analýzou přínosů projektů Obchodní a hospodářské komory 

Brno pro podnikatele v regionu. V diplomové práci je popsána struktura a fungování 

komory a též jednotlivé její projekty. Pro hodnocení jsou důležité tři marketingové 

průzkumy, které byly provedeny v letech 2005 - 2007. Na základě jejich výsledků je 

zhodnocena stávající situace a na základě osobních zkušeností jsou formulována 

doporučení pro management komory. 
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Annotation 
This thesis seeks to analyze the impact of a range of projects of Chamber of Commerce 

Brno on the enterpreneurs from the respective region. The thesis describes the structure 

and the overall operation of the Chamber of Commerce Brno as well as its several 

projects. In order to evaluate, there are three marketing researches that need to be taken 

into a consideration. Those marketing researches had been realised dutiny the period of 

2005 – 2007. Baring the results risen from the abovementioned marketing researchs in 

mind, the created situation has been assessed, and based on the personal experience the 

recommendations dedicated to the management have been created.   
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1. ÚVOD 
 

Dílčím cílem této práce bude globální zhodnocení současné situace v Regionální 

hospodářské komoře Brno z pohledu realizovaných projektů a poskytovaných služeb 

tak, abychom získali komplexní náhled na danou problematiku.  

 

Celkovým cílem této práce následně bude navrhnout taková řešení, postupy a zlepšení, 

aby výhledově došlo ke zlepšení současné situace ve vztahy k poskytovanému servisu 

podnikatelům v regionu. 

 

Úvodem své diplomové práce popíšu strukturu a činnost Regionální hospodářské 

komory Brno.  

 

Následovat bude popis jednotlivých projektů RHK Brno, které komora sama předkládá 

a realizuje, nebo v nichž je partnerem. Součástí této kapitoly bude i výtah vyhodnocení 

jednotlivých projektů, které bylo předkládáno dohlížejícím orgánům. 

 

Analytická část práce bude začínat třemi marketingovými průzkumy, které byly 

realizovány v letech 2005 – 2007, a na kterých jsem se osobně podílel. V druhé části 

analýzy se pokusím o subjektivní zhodnocení přínosů jednotlivých projektů na základě 

výsledků již zmíněných průzkumů. 

 

V poslední části své práce navrhnu možná východiska, postupy řešení a návrhy pro 

zlepšení dané situace. 
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1.1. POPIS OHK BRNO (RHK BRNO) 
Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno) byla založena na základě zákona č. 

301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Vznikla 1.1.2007 

sloučením Obchodní a hospodářském komory Brno a Hospodářské komory Blansko. 

RHK Brno je právnickou osobou a je zapsána v obchodním rejstříku. 

 

RHK Brno tvoří její členové, kterých je nyní téměř 700, a ti jsou také jejími hlavními 

zákazníky. Mezi členy jsou zastoupeny firmy různé velikosti i podnikatelského 

zaměření. Toto dobrovolné společenství, pracující formou podnikatelské samosprávy, 

přispívá k rozvoji podnikání v regionu, umožňuje podnikatelům setkávat se, získávat 

nové informace a obchodní partnery, ale také skupinově hájit své zájmy a účinně 

lobovat u státních a veřejných orgánů a institucí. 

 

RHK Brno je jednou z největších hospodářských komor v České republice a plní 

zároveň funkci výkonného úřadu Krajské hospodářské komory jižní Moravy (KHK 

JM). V současné době má pracoviště v Brně, Blansku a Boskovicích. 

 

RHK Brno udržuje a rozvíjí dobré vztahy s ostatními obchodními a hospodářskými 

komorami v České republice i v zahraničí. Komory fungují na celém světě a jejich 

postavení a pravomoci jsou v mnoha zemích významné. 

 

Činnost RHK Brno je koordinována představenstvem voleným členy komory a 

managementem. Pro zajištění kvalitních služeb spolupracuje s odbornými konzultanty a 

sítí partnerů. Informace i finance pro firmy získává také s pomocí projektů, kde je 

iniciátorem i partnerem. [12] 

 

Kdo se může stát členem 

Členem RHK Brno se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v 

obchodním rejstříku nebo vlastnící Živnostenský list, tzn. je určeno pro firmy všech 

velikostí a oborů, tak aby jako podnikatelská samospráva odrážela rozložení podniků.  
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Členské příspěvky 

Členové Regionální hospodářské komory Brno platí členské příspěvky ve smyslu 

zákona č. 301/1992 Sb. § 6 odst. 2 písm. č. Výše příspěvků se skládá z pevné částky a 

částky závislé na počtu zaměstnanců. [12] 

 
Členský příspěvek činí: 

1. fyzické osoby registrované 500,- Kč  

2. právnické osoby 5 000,- Kč  

a část platby dle velikosti firmy (počet zaměstnanců):   

Velikost firmy  platba za informační služby 

1 - 10  1.000,-  

11 - 50  5.000,-  

51-250  10.000,-  

nad 250 zaměstnanců 15.000,-  

 

Činnosti RHK Brno jsou rozděleny do tří pilířů, z nichž plynou též hlavní výhody 

členství v komoře: 

 

Vzdělávání 

• Více než 120 akcí, kurzů a seminářů ročně 

• Dotované semináře a kurzy na RHK Brno  

• Vzdělávání zaměstnanců v sídle Vaší firmy  

• Strategické řízení malých a středních firem  

• Hodnotový management a marketing MSP 

 

Poradenství 

• Finanční a ekonomické poradenství (dotace z EU 2007 – 2013) 

• Regionální poradenské a informační centrum (RPIC) cesta k dostupnému 

poradenství pro MSP 
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• Právní poradenství (pomoc při sporech před Rozhodčím soudem) 

• Celní problematika (vystavování karnetů ATA, ověřování dokumentů pro 

mezinárodní obchod) 

 

Zahraniční vztahy 

• CzechTrade (zastoupení České agentury na podporu exportu přímo na RHK) 

• Obchodní mise (organizujeme obchodní mise a tím podporujeme navazování 

nových obchodních kontaktů) 

 

Další z výhod: 

 Mnoho kontaktních jednání a podnikatelských setkání v atraktivních lokalitách 

 Lobby – hájení zájmu našich členů před orgány státní správy a úřady v regionu 

 Možnost připomínkovat vznikající zákony 

 Prezentace členských firem prostřednictvím RHK Brno 

 Spolupráce se středními a vysokými školami 

 Výhodný pronájem prostor v areálu brněnských veletrhů (pouze pro členy)  

 Bezplatné zařazení do databází firem přístupných na všech komorách v ČR  

 Poskytování informací o firmách v různých zemích 

 Informační servis RHK Brno   

 Při výběrech pro obchodní poptávky a zakázky vybíráme z členských firem.  

 Poskytování informací o firmách v různých zemích, zapojení v celostátní síti 

komor [12] 

 

Statistika členské základny RHK Brno v roce 2007: 
Stav k datu : 03.12.2007 

  % 

Celkem RHK Brno 689 100% 

Oblast Brno 593 86,1% 

Oblast Blansko 48 6,95% 

Oblast Boskovice 48 6,95% 
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2. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 

2.1. POPIS PROJEKTŮ OHK BRNO (RHK BRNO) 
 

2.1.1. Projekt: SÍŤ NA PODPORU PODNIKÁNÍ V EUROREGIONU  
POMORAVÍ – DOLNÍ RAKOUSKO (SÍTĚ)  
 

Cíl projektu: Podpora podnikatelských aktivit našich podnikatelů v Rakousku, 

rozvoj spolupráce s Rakouskou hospodářskou komorou v oblasti vzdělávání. 

 

Období realizace: 10.3.2005 – 31.7.2006 

Dotace: 10,8 mil. Kč 

 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: 

Cílem projektu je podpořit rozvoj podnikání v euroregionu Pomoraví česko-rakouského 

příhraničního regionu zlepšením informovanosti o podmínkách pro podnikání a 

uplatnění v obou částech společného regionu. Přispět k přizpůsobení českých firem 

podmínkám podnikání v EU. Snížit nezaměstnanost v euroregionu. [18] 

 

Hlavní aktivity, které se budou vzájemně doplňovat budou: 

1. Rozšíření, dobudování a provozování sítě poradenských středisek, 

informujících o možnostech podnikání a uplatnění "na druhé straně". 

 

2. Síť výměny informací o přizpůsobení podniků požadavkům EU, vycházející z 

rakouského programu EUROFIT a z vlastního programu předkladatele. 

Převzetí rakouských zkušeností s evropskými projekty. 

 

3. Podnikatelská setkání. 

 

Celkovým cílem projektu je vybudovat integrovanou informační síť, shrnující vybrané 

aktivity, která bude schopna kvalifikovaně pomáhat zájemcům v orientaci na trhu 
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podnikání a práce na druhé straně hranice. Tím napomoci nejen běžným a dnes již 

rozvinutým aktivitám obchodním, nýbrž, a to zejména, přímým aktivitám podnikatelským 

a uplatnění pracovní síly na trhu práce v druhé zemi. 

 

Cílem prvního souboru aktivit, realizovaných v rámci informační sítě, informující o 

možnostech podnikání a uplatnění na trhu práce na druhé straně je odstranit objektivně 

existující bariéru, spočívající v neznalosti legislativy pro podnikání, pracovní legislativy, 

neznalosti mezer na trhu podnikání a práce, kterou by mohli vyplnit podnikatelé a zájemci 

o uplatnění z druhého státu.  

 

Cílem druhého souboru aktivit, spočívajících ve výměně informací a zkušeností o 

přizpůsobení podniků požadavkům EU, je dokončit přizpůsobení českých podniků 

evropské legislativě a zvyklostem. Seznámit podniky se stavem jejich připravenosti na 

vstup do EU, doporučit jim případně nápravná opatření. Přispět tak k tomu, že si 

nedostatky v přizpůsobení v plné šíři uvědomí. Připravit je tak k čerpání prostředků ze 

strukturálních fondů EU. 

 

Specifickým cílem zde je na české straně využít rakouských zkušeností, získaných při 

vstupu do EU v rámci programu EUROFIT a vytvořit a aplikovat vlastní nástroj, pomocí 

něhož by si každá firma mohla ohodnotit, jak je na tom prostřednictvím testu, 

zpracovaného pro danou oblast podnikání.  

 

Celkovým specifickým cílem projektu je prostřednictvím podnikatelských setkání, 

návštěv a osobních kontaktů přispět k posílení obchodních a lidských kontaktů a 

porozumění pro existující potřeby v euroregionu Pomoraví, česko-rakouského 

příhraničního regionu, a tím i možné kooperace mezi podnikateli obou zemí. [18] 

 

VYHODNOCENÍ PROJEKTU: 

Rozšíření informační sítě a role partnera 

Síť původních devíti poradenských středisek v Jihomoravském kraji (JMK) byla 

rozšířena a dobudována. Informace o možnostech podnikání a uplatnění podnikatelů "na 
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rakouské straně" poskytuje celkem 21 informačních míst pro podnikatele (InMP) 

v JMK, z toho 16 spadá do euroregionu Pomoraví. Pět informačních míst zřízených 

v okresech Vyškov a Blansko - nespadajících do Pomoraví - bylo do projektu 

organizačně začleněno, ale nebylo z projektu financováno. InMP byla v JMK zřízena se 

souhlasem a v úzké spolupráci se starosty všech 21 pověřených obcí III. Na jejich 

provozování se podílí celkem pět hospodářských komor v kraji. 

 

Jihomoravská InMP navázala spolupráci s dolnorakouskými partnery v okresech 

Hollabrunn, Mistelbach, Waidhofen/Thaya a Horn na bázi poradenských služeb, 

výměny informací a zkušeností a vzájemných setkání. V zájmu zajištění dobré 

spolupráce realizátorů projektu s rakouskými partnery probíhala pracovní setkání 

průběžně. Vedle těchto operativních schůzek se uskutečnila dvě oficiální setkání 

pracovníků sítě.  

 

Produktový rozsah a popis činnosti sítě InMP 

Podnikatelům na obou stranách hranice byl poskytován informační servis o podmínkách 

podnikání v Rakousku a v České republice. Dotazy i odpovědi klientům byly 

zaznamenány do speciálně vytvořené kategorie „CBC Phare“ on-line informačního 

systému IS InMP. Informační systém je nadále funkční a průběžně probíhá evidence 

dalších dotazů a odpovědí. Očekávaný efekt vytvoření společné informační databáze byl 

realizován. Vybudovaný informační systém bude následně využit jako základ pro další 

rozšíření a propojení s informačními systémy hospodářských komor. Toto rozšíření 

přinese další zkvalitnění databáze a její efektivnější využití ve prospěch podnikatelů. 

Poskytování informací a konzultací probíhalo ve všech rovinách vždy zdarma. 

Nejčastější dotazy se týkaly informačního servisu, podmínek podnikání a práce 

v Rakousku, vyhledání partnerů pro podnikání a odbyt, možnosti získání finanční 

podpory k podnikání apod. Vedle podnikatelských dotazů souvisejících s podnikáním 

v Rakousku řešili pracovníci InMP řadu dalších dotazů především z řad MSP. Bylo 

zodpovězeno téměř 5000 dotazů. [20] 

 

Přizpůsobení českých malých a středních podnikatelů (MSP) požadavkům EU 

Tato část projektu probíhala ve dvou na sebe navzájem nezávislých programech: 
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Program EUROAUDIT probíhal v období od ledna do července roku 2006 u deseti 

vybraných podnikatelských subjektů výrobního zaměření, a to formou společných 

návštěv čtyř expertů na jednotlivé oblasti přímo v prostorách podnikatelských subjektů 

zapojených do projektu. Za podnikatelské subjekty se těchto návštěv aktivně 

zúčastňovali jejich statutární zástupci a pověření zaměstnanci. Tyto návštěvy proběhly 

poté, co byly vyhodnoceny dotazníky na jednotlivé oblasti, které MSP obdržely k jejich 

vyplnění.   

 

Lze konstatovat, že pokud se jedná o legislativu zaměřenou na vertikální oblast, 

prokázaly bez výjimky všechny firmy účastné na projektu výbornou shodu vlastní praxe 

s předpisy ČR i EU vzhledem k tomu, že tato legislativa byla zcela implementována 

z evropského práva.  

 

Pokud se týká horizontálních částí legislativy, tak oblast ochrany spotřebitele byla 

směřována převážně do úrovně osvětového působení (obecná bezpečnost výrobku a 

odpovědnost toho, kdo výrobek uvádí na trh) a vyvolávání pocitu odpovědnosti za 

výrobek.  

 

Lze konstatovat, že všechny oblasti, na které byl projekt zaměřen, splnily svůj účel i 

z toho důvodu, že odhalily určité slabší stránky českých MSP zejména v povědomí o 

právní úpravě ochrany spotřebitele a využití průmyslově-právní ochrany. Experti se na 

místě rovněž seznámili s budoucími investičními záměry jednotlivých firem, a to 

zejména s ohledem na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v novém rozpočtovém 

období. V této souvislosti byly firmám doporučeny jednotlivé programy, i když jejich 

definitivní znění nebylo v době uskutečnění projektu ještě známo. Experti proto 

vycházeli ze svých zkušeností s čerpáním těchto fondů v období 2004-2006. 

Z konzultací o projektových záměrech vyplynulo, že jednotlivé firmy hodlají v příštím 

období investovat zejména do nových výrobních kapacit a lidských zdrojů. 

 

Cílem programu EUROFIT bylo nabídnout českým MSP jednoduchý nástroj 

vlastního hodnocení připravenosti na konkurenční boj v rámci jednotného trhu EU. Jako 
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základ tohoto nástroje a určitý vzor posloužil rakouský program, který vyvinula 

Rakouská hospodářská komora. Tento program byl v součinnosti s rakouským 

partnerem projektu přizpůsoben na současné  podmínky a potřeby českých malých a 

středních podnikatelů. Cílem programu, který byl v české verzi nazván EURO CZ, je 

pomoci podnikatelům s formulováním strategických principů pro jednotlivé oblasti 

podnikání. Program EURO CZ je zpracován pro tři základní oblasti podnikání, a to 

obchod, služby a výrobu. Jednotlivé kapitoly pak zahrnují problematiku lidských 

zdrojů, organizaci a kvalitu, marketing a prodej, logistiku, konkurenční analýzu a 

analýzu zákazníků, dodavatele a nákup, strategii a controlling, financování a podporu 

EU. 

 

Na závěr projektu se uskutečnil pracovní workshop zaměřený na prezentaci programů 

EUROAUDIT a EUROFIT, kterého se zúčastnili čeští a rakouští experti, kteří se na 

obou programech podíleli a rovněž zástupci českých a rakouských podnikatelů. 

Obsahem workshopu bylo i představení Rakouska z hlediska exportních možností a 

navázání vzájemné kooperace podnikatelů na obou stranách hranice. [20] 

 

Podnikatelská setkání, konference a vzdělávací akce 

V rámci posílení obchodních a lidských kontaktů a rozvoje kooperace mezi podnikateli 

na obou stranách hranice byla zorganizována dvě podnikatelská setkání a jedna velká 

konference. 

 

Podnikatelské setkání: ● Spolupráce podnikatelské samosprávy s veřejnou správou 

v rámci její modernizace a rozvoj euroregionu Pomoraví a Dolní Rakousko. 

 

Podnikatelské setkání: ● Golfové setkání i pro začátečníky – workshop „Podnikáme 

přes hranici“ 

 

Konference „na půl cesty“● Přeshraniční spolupráce – klíč prosperitě euroregionu 

Pomoraví – Dolní Rakousko 
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Vzdělávací akce: 

V zájmu splnění potřeb podnikatelů plynoucích z analýz na krajské úrovni JMK byla 

vytipována témata odborných vzdělávacích akcí. V projektu bylo realizováno celkem 9 

odborných seminářů pro podnikatele: 

 

● Požadavky firem na odbornou kvalifikaci zaměstnanců řemeslných profesí 

● Možnosti pěstování a zpracování biomasy pro energetické účely 

● Podnikání v Rakousku 

● Rakouské daně v praxi 

● Možnosti podnikání v obnovitelných zdrojích energie 

● Priority Rakouska a EU – alternativní pohony a paliva motorových vozidel 

● Cestovní a turistické služby v Rakousku – současný stav a vyhlídky 

● Ochrany, pospojování a proudové chrániče 

● Vinařství a vinařské podniky v euroregionu Pomoraví – Dolní Rakousko 

 

Celkový počet přímo oslovených osob byl minimálně 2970, nepřímo bylo osloveno přes 

8900 osob. [20] 

 

Infrastruktura sítě 

Byla vybavena informační místa, ústřední kancelář a byly provedeny opravy budovy, tj. 

centra sítě: Rozšířena počítačová síť, telefonní ústředna, upravena a vybavena vstupní 

hala tak, aby reflektovala novou funkci budovy, vybudována ústřední a pomocná 

kancelář sítě, obnoveny dvě konferenční místnosti vč. vybavení technologií, upraveno a 

opraveno zázemí přednáškových sálů (sociální a sanitární zázemí vč. kuchyně, nábytek, 

multimediální vybavení, klimatizace). V rámci stavebních prací byla provedena úprava 

zázemí přednáškových sálů a vstupní haly. 

 

Vzdělávací aktivity 

Pro pracovníky sítě bylo zorganizováno celkem 46 školení zaměřených na všeobecné 

informace o regionu, podnikatelském prostředí a trhu v regionu, apod.  
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Na základě realizovaných aktivit se podařilo dosáhnout očekávaných výsledků, které 

naplnily specifické cíle projektu. Celkový cíl projektu byl splněn – byl podpořen rozvoj 

podnikání - veškeré plánované aktivity byly skutečně realizovány. Byla zvýšena 

zaměstnanost v Pomoraví, kde bylo dosaženo proti stavu k datu zahájení projektu 

snížení nezaměstnanosti o 2,92%, tj. o 1652 nezaměstnaných. (zdroj údajů MPSV a 

ČSÚ – stav k 31.12. 2004, 2005, 31.3. 2006). [20] 

 

2.1.2. Projekt: KRAJSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO 
PODNIKATELE (KVC)  
 

Cíl projektu: Podpora vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců na OHK Brno 

s cílem zajistit adaptabilitu na změny ekonomických a technologických podmínek 

podnikání a zvýšit konkurenceschopnost firem. 

 

Období realizace: 1.10.2005 – 30.9.2007 

Dotace: 6 mil. Kč 

 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: 

Obsahem projektu je zřízení vzdělávacího centra pro zaměstnavatele a zaměstnance, 

zajištujícího jejich výcvik a vzdělávání v souladu s potřebami jejich přizpůsobování se 

neustále se měnícím podmínkám podnikání. [14] 

 

Systém vzdělávacích programu Centra bude postaven na čtyřech pilířích, definujících 

hlavní činnosti: 

 

a) Vzdělávací a výcvikové akce, reagující na okamžité potřeby, vyvolané 

legislativními a technologickými změnami 

 

b) Vzdělávací akce akreditovaného resp. certifikovaného vzdělávání 

 

c) Vzdělávací a výcvikové akce v zařízeních partnerů, vyvinuté partnery ve 

spolupráci s Centrem 
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d) Informační asistence pro zájemce o vzdělávání a výcvik a marketing nabídky a 

poptávky po vzdělávacích akcích v CR i mimo ni včetně řízení lidských zdrojů 

v organizacích. Lektorské činnosti budou zabezpečovány externími lektory a ve 

spolupráci s partnery. 

 

V rámci aktivit projektu budou: 

• Poskytovány zaměstnavatelům a zaměstnancům odborné znalosti, kvalifikace a 

kompetence potřebné pro vyrovnání se s profesními, strukturálními a 

technologickými změnami 

• Zvýšena dostupnost dalšího vzdělávání v podnicích 

• Stimulována tvorba nových pracovních míst prostřednictvím vzdělávacími 

aktivitami podpořeného rozvoje podniku 

• Poskytnuty zájemcům o podnikání odborné znalosti, kvalifikace a kompetence 

potřebné pro zahájení podnikání v podmínkách neustálých legislativních, 

profesních, strukturálních a technologických změn 

• Zlepšena dostupnost a kvalita dalšího vzdělávání pro začínající podnikatele 

• Zvýšená dostupnost informací pro podnikatele v počáteční fází podnikání 

• Stimulována tvorba nových pracovních míst.  

 

Přínos projektu pro cílovou skupinu: 

Hlavním přínosem pro cílovou skupinu bude systémová změna v zajišťování profesního 

růstu jejích příslušníků. Cílová skupina bude mít k dispozici nejen nabídku výcvikových 

a vzdělávacích akcí, reagujících na aktuální problémy při řízení podniku, nýbrž i 

ucelenou nabídku dalšího vzdělávání, vyjadřující potřeby průběžné obnovy znalostí 

jednotlivých profesí zejména v managementu podniku.  

 

Důsledkem bude zlepšení ekonomických výsledku podniku a tím zvýšení poptávky po 

nových zaměstnancích. Dále dojde k výraznému ovlivnění kvality nabídky ze strany 

potenciálních zaměstnanců pro potřeby řídících struktur podniku, čímž se zlepší jejich 

zaměstnatelnost. 
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Zaměstnavatelé, vlastníci podniku či ředitelé podniku získají komplexní znalosti o 

zásadách podnikání, které mají buď zastaralé, nebo je získali jen praxí. Tím se 

významně zvýší jejich adaptabilita na změny, tj. schopnost vést podnik efektivně a k 

prosperitě a účinně celit konkurenci v neustále se měnícím podnikatelském prostředí. 

 

Management podniku, tj. pracovníci, podílející se na řízení a administraci podniku ve 

mzdě získají ucelené znalosti z oboru své činnosti a zároveň jim budou zprostředkovány 

průběžně nejaktuálnější poznatky z jejich oboru. 

 

Rekvalifikanti, kteří hledají nové uplatnění v podniku, nebo na trhu práce, získají 

možnost nejen aktualizovat znalosti v oboru, nýbrž, a to hlavně, zvýšit své předpoklady 

úspěšně projít vstupními pohovory či konkurzem. 

 

Začínající podnikatelé získají nejdříve ucelené znalosti o základech podnikání. 

Následně jim bude poskytnuta asistence v počáteční etapě jejich podnikání. [14] 

 

VYHODNOCENÍ PROJEKTU: 

Příprava a realizace neakreditovaných vzdělávacích a výcvikových akcí. 

V rámci projektu proběhlo 157 vzdělávacích a výcvikových akcí jichž se zúčastnilo 

3331 účastníků, kteří podepsali prohlášení o převzetí podpory podle pravidla de 

minimis. 

 

Souhrnný přehled o vzdělávacích akcích, uspořádaných v rámci této aktivity  během 

celého projektu je v následující tabulce: 

 

Monitorovací období 

Číslo MZ 

Počet akcí 

Počet 

účastníků 

Celková 

dotace 

1.10.2005 – 31.12.2005 01/2005 14 356 345947 

1.1.2006 – 31.3.2006 01/2006 16 414 274297 

1.4.2006 – 30.6.2006 02/2006 27 641 623103 

1.7.2006 – 30.9.2006 03/2006 4 75 93412 

1.10.2006 – 31.12.2006 04/2006 22 473 475883 
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1.1.2007 – 31.3.2007 05/2007 22 628 657178 

1.4.2007 – 30.6.2007 05/2007 40 565 1068708 

1.7.2007 – 30.9.2007 07/2007 12 179 369802 

CELKEM  157 3331 3908330 

 

Jak je zřejmé z tabulky, průměrná dotace na 1 účastníka vzdělávací akce dosáhla 1173 

Kč, což je ve srovnání s cenami obdobných akcí u komerčních vzdělávacích subjektů 

výsledek dokumentující, že vzdělávací akce byly realizovány ekonomicky a že 

prostředky z ESF nebylo plýtváno. [15] 

 

Závěr: Klíčová aktivita byly více než beze zbytku realizována tak, jak byla plánována.  

 

Příprava a realizace akreditovaných akcí. 

Akreditované akce/aktivity, realizované v rámci projektu byly: 

1. Kurz pro začínající podnikatele  

2. Modulární program  Strategické řízení MSP  

3. Kurz Hodnotové řízení a marketing MSP  

 

Uvedené aktivity bylo nutno vyvinout, realizovat a akreditovat, čehož bylo docíleno, jak 

bylo plánováno, v rámci projektu. U aktivit 2 a 3 byl navíc vyvinut na jejich základě e-

learningový kurz. [15] 

 

Závěr: Klíčová aktivita byla více než beze zbytku realizována tak, jak byla plánována.  

 

Specializované výcvikové a vzdělávací akce odborných sekcí. 

V rámci projektu byly uskutečněny následující akce odborných sekcí: 

1. Hospodářské vztahy Ruské federace a ČR po návštěvě prezidenta Putina v Praze 

(sekce exportérů, workshop za účasti MF JUDr. Sobotky). 

2. Role OHK Brno při zvyšování konkurenceschopnosti strojírenských firem 

(sekce strojní, seminář ve spolupráci s firmou FSIk Metal). 
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3. Ochrany, pospojování a proudové chrániče (sekce elektro, instruktážní seminář 

ve firmě Moeller organizovaný sekcí, vedenou předsedou sekce panem 

Raichem). 

4. Oborové setkání sekce strojní  OHK Brno v rámci MSV 2006. 

5. Oborové setkání sekce stavební RHK Brno. 

 

Název Datum Účast Dotace
Workshop  Rusko – sekce exportérů                                              6.4.2006 29 18154
Role OHK Brno při zvyšování konkurenceschopnosti – sekce 27.4.2006 70 10500
Ochrany, pospojování a proudové chrániče – sekce elektro          19.4.2006 17 8500
Oborové setkání strojní sekce OHK Brno – sekce strojní              14.9.2006 24 0
Oborové setkání stavební sekce RHK Brno – sekce stavební        21.11.2006 20 0
CELKEM 160 37154

 

Závěr: Klíčová aktivita byla zrealizována v plánovaném rozsahu. [15] 

 

Kurzy pro začínající podnikatele „START“ 

V projektu se v rámci této aktivity počítalo s podporou realizace kurzů formou 

zpracování studijních pomůcek, jejich vytištěním a poskytnutím účastníkům. Náklady 

na vlastní pořádání kurzů nebyly v projektu kalkulovány ani propláceny. 

 

V rámci projektu proběhly kurzy následovně: 

• 19.9.2005:       7 účastníků 

• 23.11.2005:     3 účastníci 

• 20.2.2006:       8 účastníků   

• 28.8.2006:       7 účastníků  

• 20.8.2007:       7 účastníků   

     CELKEM:     32 účastníků 

 

Kurz byl akreditován MŠMT po č.j. 6597/06-20/179 dne 26.4.2006 na 3 roky.  

Závěr: Klíčová aktivita byla více než beze zbytku realizována tak, jak byla plánována. 

[15] 
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Kurz „Hodnotové řízení a marketing malého a středního podniku“. 

Při realizaci aktivity během celého projektu bylo dosaženo těchto výsledků: 

 

Realizace kurzu byla  rozdělena do dvou částí: 

1. část: Prezenční kurz 

2. část: E- learningově podporovaný pilotní kurz 

 

Prezenční kurz byl realizován ve dvou bězích. Prvního běhu se zúčastnilo celkem 19 

pracovníků z 11 firem. V druhém běhu byl kurz realizován pro firmu Kuličkové šrouby 

Kuřim, spol. s r.o. za účasti 8 pracovníků firmy. Celková délka prezenčního kurzu byly 

12 pracovních dní. Deklarované úspory, dosažené na základě v kurzech zpracovaných 

projektů dle  vyjádření účastníků dosáhly ve zúčastněných firmách 3 570 000 Kč. 

 

E- learningově podporovaný pilotní kurz byl zpracován do software firmy WEBSTEP, 

spol. s r.o. a to pro moduly Hodnotový management a pro modul Marketing. Kurz byl 

nainstalován na server konečného uživatele. Pilotně byl kurz odzkoušen se studenty 

Akademie STING, o.p.s. v letním semestru roku 2007. V rámci Závěrečné zprávy dodal 

dodavatel konečnému příjemci manuál pro obsluhu kurzu. RHK Brno ve spolupráci 

s Akademií STING požádala o udělení akreditace na kurz Hodnotové řízení a marketing 

MSP. Tato akreditace byla RHK Brno udělena rozhodnutím MŠMT č.j. 30 009/06-

20/852 ze dne 22.2.2007 na 3 roky. [15] 

 

Závěr: Klíčová aktivita byla více než beze zbytku realizována tak, jak byla plánována. 

 

Modulární program „Strategické řízení MSP“ 

Při realizaci aktivity během celého projektu bylo dosaženo těchto výsledků: 

 

Modulární program obsahoval 6 modulů a  uskutečnil se ve dvou bězích: 

1. běh: od 11.5.2006 do 30.11.2006, 34 účastníků. 

2. běh: od 17.5.2006 do 29.11.2006, 32 účastníků. 

 

Pro účastníky byly zpracovány a účastníkům předány následující studijní materiály: 
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1. Strategické řízení firem, 67 s 

2. Osobní výkonnost manažera, 17 s 

3. Marketing aneb jak oslovit, získat a udržet zákazníka, 37s 

4. Řízení změn ve firmách, 17 s  

5. Řízení a motivace zákazníků, 21 s 

6. Řízení výroby, produktu a služeb, 125 s 

 

Dodavatel dále dodal komplexní podkladový materiál k e-learningové verzi kurzu o 

objemu cca 135 s ve formě studijní příručky. 

 

Nad rámec původní smlouvy dodavatel zpracoval a dodal na objednávku konečného 

uživatele plnou e-learningovou verzi programu včetně manuálu k jejímu užívání, která 

je instalována na serveru dodavatele a obsluhována ze serveru konečného uživatele. 

K programu dodavatel zpracoval Závěrečnou zprávu a k e-learningové verzi dodal 

uživatelský manuál. 

 

RHK Brno požádala MŠMT ve spolupráci s B.I.B.S.,a.s. o udělení akreditace na kurz. 

Tato akreditace byla RHK Brno udělena rozhodnutím MŠMT č.j. 17 604/07-20/474 ze 

dne 17.9.2007 na 3 roky. [15] 

 

Závěr: Klíčová aktivita byla více než beze zbytku realizována tak, jak byla plánována. 

 

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU: 

Projekt Krajské vzdělávací centrum pro podnikatele významně podpořil zvyšování 

konkurenceschopnosti firem a přispěl ke kultivaci podnikatelského prostředí v souladu 

s integračními cíli EU v oblasti působnosti Regionální hospodářské komory Brno (RHK 

Brno) a v určitých ohledech v celém Jihomoravském kraji. 

 

Osvědčila se strategie realizace projektu, zaměřená na přednostní čerpání projektových 

prostředků na vzdělávací akce. Potvrdilo se, že akce, pořádané ve firmách, mají 

vysokou efektivitu, protože jsou „šity na míru“.  
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Z dosažených výsledků vyjímáme jako podstatné: 

1. Aktivit projektu se zúčastnilo 3331 evidovaných účastníků. 

2. Bylo realizováno 157 vzdělávacích akcí. 

3. Byly akreditovány 3 kurzy. 

4. Bylo zpracováno 12 příruček pro účastníky kurzů. 

5. Byly vybudována počítačová učebna se 14 pracovními stanicemi. 

6. Projekt přispěl k dokončení vybavení sálů a učeben, určených k provádění 

vzdělávacích aktivit, umístěných v během projektu rekonstruované budově RHK 

Brno. 

7. Závěrečný průzkum ukázal, že prostředky, vynaložené na projekt, byly využity 

efektivně. 

 

Považuje se za nezbytné, aby řídící orgán do budoucna zajistil, aby z prostředků 

projektu mohl být honorován řídící tým i v celém období zpracování závěrečné 

monitorovací zprávy. [15] 

 

2.1.3. Projekt: DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŘEMESLNÝCH 
PROFESÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (ŘEMESLA) 
 

Cíl projektu: Rozvíjet odborné školství v JMK v souladu s potřebami podniků a 

s důrazem na potřeby zahraničních investorů. 

 

Období realizace: 6.3.2006 – 29.2.2008 

Dotace: 4,6 mil. Kč 

 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: 

Projekt je zaměřen na sesouladění existujících a budoucích potřeb v JMK v oblasti 

profesní struktury a úrovně znalostí jejich zaměstnanců řemeslných profesí s nabídkou 

vzdělávacích institucí s důrazem na další vzdělávání. Při tom bude přihlédnuto 

k potřebám zahraničních investorů v JMK a v důsledku i v České republice tím, že na 

příkladu SRN, Rakouska a po případě dalších zemí EU bude vyvinuta metodologie 

porovnání existujících systémů sledování a evaluace kvalifikace a ověřeny možnosti 

adaptace domácího systému na potřeby zahraničních investorů. [16] 
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Projekt je postaven na následujících pilířích: 

1. Přímý vliv podnikatelské samosprávy na zaměření a výslednost projektu 

2. Spoluúčast kvalifikovaných partnerů na řešení projektu 

3. Úzká vazba na zahraniční firmy, působící v České republice a JMK zvláště 

 

Aktivity projektu: 

1. Úvodní konference k otázkám dalšího vzdělávání zaměstnanců řemeslných 

profesí u příležitosti Strojírenského veletrhu 2005 resp. veletrhu INVEX 

 

2. Analýza kvalifikační skladby a potřeb dalšího vzdělávání zaměstnanců 

řemeslných profesí členských podniků všech OHK sdružených v KHK JM i 

dalších firem, působících v JMK, a to za partnerské účasti OHK a využití sítě 

stávajících InMP a informačních zdrojů úřadů práce. 

 

3. Analýza existující nabídky dalšího vzdělávání v rámci sítě SOU a SOŠ v JMK a 

její porovnání s potřebami podniků a to za pomoci OŠ KÚ JMK jakož i 

vybraných SOU a SOŠ v JMK.  

 

4. Analýza kvalifikační struktury zaměstnanců řemeslných profesí a nároků na ni 

jakož i potřebám jejich dalšího vzdělávání z hlediska potřeb zahraničních 

investorů zejména z Německa a Rakouska v JMK s přesahem do celé České 

republiky za podpory Česko-německé hospodářské komory a Rakousko-české 

hospodářské společnosti, působící v JMK, případně dalších hospodářských 

komor z dalších zemí EU. 

 

5. Návrh změny závazné struktury kvalifikačních oborů zaměstnanců řemeslných 

profesí ve spolupráci s partnery z podnikatelské a akademické sféry a státní 

správy. 

 

6. Prognóza potřeb a vývoje kvalifikační struktury zaměstnanců řemeslných 

profesí a jejich dalšího vzdělávání za partnerské spolupráce akademické sféry. 
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7. Program zapojení firem do systému certifikace kvalifikace pracovníků 

řemeslných profesí ve spolupráci s orgány státní správy a jednotlivými SOU a 

SOŠ a do výukového procesu učňů vůbec.  

 

Výstupem budou analýzy, návrhy opatření a prognóza, která poslouží jak podnikům a 

vzdělávacím zařízením k lepší orientaci na trhu dalšího vzdělávání v JMK, tak pro 

koncepční ovlivňování hospodářského rozvoje v JMK jak ze strany volených orgánů 

JMK, tak Krajského úřadu JMK.  

 

Výsledkem projektu bude specializovaná a účelně uspořádaná nabídka dalšího 

vzdělávání pro zaměstnance řemeslných profesí, odpovídající existujícím a budoucím 

potřebám podniků v JMK. Tato nabídka bude dosažitelná v databázi na internetové 

platformě projektu. [16] 

 

VYHODNOCENÍ PROJEKTU: 

V Česku postupně vymírají řemeslníci, varují odborníci. Učňovské školy dodávají na 

trh práce stále méně absolventů, a zlatých českých ručiček, kterými se Češi často pyšní, 

každoročně tak ubývá. Ti nejlepší navíc odcházejí do ciziny. Zástupci zaměstnavatelů a 

státu hovoří nejčastěji o bližší spolupráci firem se školami, lepším vybavení učilišť a 

zlepšení pohledu Čechů na učňovské školství. V Česku je mnoho absolventů filozofie, 

ale za chvíli nebudou mít na čem sedět, dalo by se s nadsázkou říci. Řemeslníků zkrátka 

ubývá, profese jako kominík nebo obráběč nejsou dostatečně přitažlivé, shodují se 

zaměstnavatelé. [17] 

 

Celkem se na výstupech projektu podílelo 32 odborníků z řad pracovníků středních 

škol, vysokých škol, podniků, odborných institucí.  

 

Zadání - plnění 

1/ Zjistit stav potřeb a nabídky pracovníků řemeslných profesí. 

Výstupy: Analýza kvalifikační skladby a potřeb dalšího vzdělávání řemeslníků 

  Analýza nabídky dalšího vzdělávání řemeslných profesí 
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Analýza kvalifikační struktury zaměstnanců řemeslných profesí u 

zahraničních firem v ČR . 

 

2/ Navrhnout změny, které by vedly ke zlepšení současného stavu v řemeslných 

profesích. 

Výstupy:  Prognóza potřeb a vývoje řemeslných profesí. 

Program zapojení firem do systému certifikace kvalifikace vzdělávání 

pracovníků řemeslných profesí. 

Návrh změny závazné struktury kvalifikačních oborů řemeslných profesí. 

  

Navíc: Publikace „ŘEMESLA DNES“ -  shrnutí všech poznatků. 

 

Závěry: 

Při řešení projektu se dospělo k  závěrům, které se týkají nejen dalšího, ale i základního 

vzdělávání pracovníků řemeslných profesí: 

 

- nezájem dětí o studium řemesel 

- nedostatečná výuka pracovního vyučování na základních školách 

- nedostatečná spolupráce škol a podniků 

- špatná technická vybavenost škol v některých oborech 

 

Z těchto zjištěných závěrů vychází  doporučení pro příslušné orgány.  

 

Nutné předpoklady pro udržení a naplnění systému odborného vzdělávání: 

 

1. Zachování učilištního systému v podobě komplexní přípravy 

Podporovat v JMK tvořivé učení již na základních školách a to ve vztahu k praktickým 

činnostem a dovednostem žáků ZŠ (převážně je úplně postrádají). Vytvářet podmínky 

k modernizaci tvořivé praktické výuky, modernizovat vybavení tříd, dílen pro 

praktickou výuku na ZŠ. Doporučit ZŠ zapracování tvořivých praktických dovedností 

do školních vzdělávacích  programů.  

2. Profesní maturita  

 27 



PO odborné maturitní zkoušce jako vyššího stupně ukončení profesní přípravy, původně 

zakončené výučním listem zhruba odpovídající pozici mistr ve výrobě. Umožnit 

studium na  VŠ složením tzv. státní maturity ve smyslu současného návrhu. Tím je 

zabezpečit vertikální průchodnost a zároveň podpořit smysl státní maturity. Maturita – 

předpokládá se a vidíme jako velmi důležité zachování zkoušek z odborných předmětů. 

3. Státní vstup na střední školy 

Jednotné přijímací řízení na maturitní střední školy a nastavení tohoto systému tak, aby 

se žáci s nedostačujícím prospěchem nedostali na gymnázia a jiné střední školy 

s maturitou. Tak se rozčlení žáci podle vědomostí, zvýší se hodnota klasifikace na 

základní škole a zároveň se zvýší hodnota středoškolského vzdělání ukončeného 

maturitou. Vzhledem k tomu, že kritéria pro přijímací řízení patří výlučně do 

kompetence ředitelů škol (školský zákon), bylo by vhodnější stanovit určitý – 

maximální počet otvíraných tříd na gymnáziích a licencích eventuálně i počet žáků ve 

třídách (je v kompetencích krajů). Upravení státního vstupu na střední školy vidíme je 

zásadní a bylo by třeba aby se odvíjel z politické sféry – zákon. Předcházet musí 

LOBBY.    

4. Koncepční politiku kraje vést v kontextu: ČR jako člen EU, občan je občan EU 

Profesní a řemeslnou úroveň pracovníků českých firem neponechávat pouze na 

transferu cizinců ze zemí mimo EU. Zajistit podporu žákům nedostatkových oborů 

(SOU), například poskytováním stipendia během studia z rozpočtu kraje či státu. 

5. Převést učňovské školství  mimo resort školství. 

Návrat k systému profesní správy jiným ústředním orgánem státní správy než je MŠMT 

ČR. Navrhnout MŠMT ustavit na ministerstvu samostatný odbor pro záležitosti 

učňovského školství!! Podporovat z rozpočtu kraje a z fondů EU vybavení škol (SOU) 

pro nedostatkové obory. [17] 

 

Do budoucna je potřeba: 

1. Zpracovat Koncepci podpory celoživotního učení v JMK, jejíž součástí bude i další 

vzdělávání pracovníků řemeslných profesí. Vytvořit systém ekonomických i 

neekonomických stimulů pro zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Využít 

zákonodárnou iniciativu zastupitelstva kraje pro tvorbu těchto stimulů, zejména  pro 

přijetí odpovídajícího zákona o celoživotním učení a změn daňových zákonů, 
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zvýhodňujících podniky, spolupracující se SOŠ a SOU a poskytující jim technické 

vybavení. 

 

2. Připravit a vést dlouhodobou informační kampaň o potřebě řemeslných profesí, jejich 

honorování ve firmách a možnostech získání kvalifikace v rámci formálního i 

neformálního vzdělávání/uznávání kvalifikace. Kampaň připravit a vést s podporou 

z ESF, za tím účelem RHK Brno (s partnery a příslušnými cílovými skupinami) 

připravit a podat projekt pro programové období 2007-2013. 

 

3. Připravit a provést odzkoušení systému neformálního vzdělávání pracovníků 

řemeslných profesí na vybrané škole/podniku v JMK. Aplikovat rovněž prvky 

„lokálních misí“ používané ve Francii. Odzkoušení připravit a vést s podporou z ESF, 

za tím účelem RHK Brno připravit a podat (s partnery ze škol a podniků) projekt pro 

programové období 2007-2013. 

 

4. Podpořit technický a technologický rozvoj v oblasti řemesel. Řemeslníci se setkávají 

s pokračujícím technickým a technologickým rozvojem stále častěji s novými materiály, 

postupy a prostředky, které jim nabízejí výrobní firmy. Je třeba podpořit proto jejich 

informovanost. Za tím účelem s podporou z ESF v novém programovém období 

formulovat a realizovat vzdělávací program RHK Brno. 

 

5. V JMK ustavit při RHK Brno konzultační a poradenské středisko pro zájemce o 

získání formální/neformální kvalifikace v řemeslné profesi. Středisko zaměřit na využití 

výsledků projektu UNIV 1 řešeného NUOV v 8 krajích ČR, mezi nimiž není JMK a 

zapojit se do pokračujícího systémového projektu UNIV 2. Činnost střediska financovat 

z prostředků JMK a prostřednictvím projektu, financovaného z ESF. Údaje o potřebách 

podniků a nabídce škol na další vzdělávání zveřejňovat na webu střediska. 

 

6. Usilovat o změny školského zákona, a to zejména o:  

- zavedení jednotného systému přijímacích zkoušek na střední školy a střední 

odborná učiliště v ČR s cílem zajistit rovnost šancí absolventů základních škol 

na středoškolské vzdělávání.  

 29 



- zavedení technické výchovy na základních školách v rozsahu alespoň jedné 

hodiny týdně. 

Příslušné návrhy zpracovat ve spolupráci RHK Brno a Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity Brno. 

 

7. Na úrovni RRLZ JMK systematicky sledovat celostátní iniciativy v oblasti 

vzdělávání pracovníků řemeslných profesí jako např. projekty UNIV a ITP a prosazovat 

využití jejich výsledků v JMK. Za tím účelem vytvořit na úrovni RRLZ JMK pracovní 

komisi/komise, do nichž kooptovat zástupce škol,  podniků a ÚP. 

 

8. Při realizaci závěrů konference a řešení problematiky nedostatku pracovníků 

řemeslných profesí a jejich dalšího vzdělávání úzce spolupracovat s ostatními kraji 

České republiky a zvláště v rámci NUTS 2 – Jihovýchod. Spolupráci iniciativně rozvíjet 

jak na úrovni krajů, tak na úrovni hospodářských komor za účasti Hospodářské komory 

České republiky. [17] 

 

2.1.4. Projekt: GEMEINSAM +   
 

Cíl projektu: Podpora podnikatelských aktivit našich podnikatelů při vstupu na 

rakouský trh, vzdělávání, trénink, asistence, poradenství. 

 

Období realizace: 10/2004 – 04/2007 

Dotace: 6,3 mil. Kč 

 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: 

Projekt je rozdělen do tří částí: 

 

I. Marketing projektu - cílený marketing zajistí aktivování a obeznámení cílové 

skupiny podnikatelů v příhraničních oblastech s vlastním projektem GEMEINSAM +, 

novými možnostmi a šancemi těchto podnikatelů, které se nabízí na základě změněné 

situace v příhraničních oblastech z titulu integračního procesu EU.  
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K propagaci projektu GEMAINSAM + budou využity: 

-     webové stránky OHK Brno  

- přímé oslovení MSP Jihomoravského kraje  

- informační materiály (letáky, plakáty, logo projektu, CD, reklamní panely apod.) 

- propagační tramvaj OHK Brno, uvnitř které bude propagován projekt 

GEMAINSAM+,  media 

 

II. Trénink firem – cca deset jednodenních seminářů se speciální tematikou zaměřenou 

na rozdíly podnikatelského prostředí v České republice a Rakousku, přednášející čeští a 

rakouští odborníci. Tréninky zajistí RHK Brno ve spolupráci s partnery. 

 

III. Poradenství – Individuální asistence pro cílové skupiny zajištěna českými a 

rakouskými experty zaměřená na podnikání a spolupráci, zakládání firem v 

příhraničí České republiky a Rakouska. Na webové stránce informující o projektu 

budou i nejčastější dotazy firem spojené s podnikáním v příhraničí a odpovědi 

odborníků na ně. [13] 

 

VYHODNOCENÍ PROJEKTU: 

Hlavní aktivity v projektovém období: 

 

Marketing – s projektovými partnery jsme řešili jednotnou propagaci projektu, 

diskutovali jsme propagační materiály dle aktuální potřeby, přípravu oslovovací 

korespondence na akce, mediální propagaci, pozvánky na akce atd. 

 

Propagace projektu, diseminace informačně-propagačních materiálů je zajištěna českou 

i rakouskou stranou – během pořádaných akcí (podnikatelská setkání, vzdělávací 

akce…) během konzultací a osobních jednání s firmami, na internetových stránkách, 

telefonické a individuální oslovení, pošta, email, propagační bannery, noviny, časopis 

OHK info., TV reklamy a reportáže o projektu, propagace v a na tramvaji, ve výroční 

zprávě RHK Brno, diseminace propagačního závěrečného CD ROMu k projektu a 

dalších propagačních materiálů projektu, na setkáních, prostřednictvím  Informačních 

míst pro podnikatele Krajské hospodářské komory jižní Moravy a sekcí OHK/RHK  
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Brno. Propagace projektu na akcích RHK Brno. „Podrobný rozpis propagace neuvádím, 

protože se mi to zdá naprosto zbytečné a nezajímavé.“ 

 

Trénink firem - kompletní příprava a zajištění akcí ve spolupráci s partnery projektu 

 

Příprava a realizace akcí, organizační schůzky s partnery a průběžná komunikace, 

příprava a rozesílka oslovovací korespondence, nábor firem a zajištění individuálního 

poradenství na problematiku podnikání v Rakousku, vytvoření informačně-

propagačního CD k projektu se shrnutím přednášek seminářů, nejčastějších dotazů a 

publikací Podnikání v Rakousku, informační kampaň, aktualizace internetových stránek 

projektu a kooperační databáze pro nabídky a poptávky firem, FAQ, týkající se 

problematiky podnikání v Rakousku. [9] 

 

V uvedeném období byly realizovány tyto akce v rámci projektu:   
20.6. 2005 úvodní seminář Gemeinsam+: Podnikání v Rakousku, Znojmo, 89  účastníků 

19.10. 2005 „Převzetí a založení firmy v Rakousku“, Brno, 17  účastníků 

20.10. 2005 „Převzetí a založení firmy v Rakousku“, Znojmo, 14  účastníků 

30.11.2005 „Podmínky úspěšného uplatnění živnostníků a firem v Rakousku“, Brno, 18 účastníků 

1.12. 2005 „Podmínky úspěšného uplatnění živnostníků a firem v Rakousku“, Znojmo, 28 účastníků 

25.1.2006  „Problematika pohledávek a plateb v rámci podnikání v Rakousku“, Brno, 15 účastníků 

26.1.2006 „Problematika pohledávek a plateb v rámci podnikání v Rakousku“, Znojmo, 12 účastníků 

23.2.2006  „Možnosti financování pro malé a střední podniky v Rakousku“, Znojmo, 17 účastníků 

24.2.2006  „Možnosti financování pro malé a střední podniky v Rakousku“, Brno, 21 účastníků 

22.3.2006  „Přeshraniční obchodní styk a rakouské daně“, Brno, 13 účastníků 

23.3.2006  „Přeshraniční obchodní styk a rakouské daně“, Znojmo, 16 účastníků 

6.6. 2006  Workshop „Exportní šance do Rakouska“, Brno 19 účastníků 

15.11. 2006 Obchodní  smlouvy a práce v Rakousko, , Znojmo, 18 účastníků  

12.4. 2007 Přechodné období – práce v Rakousku, , Brno, 35 účastníků 

 

Poradenství / asistence – probíhala akvizice firem, individuální poradenství a jeho 

hodnocení 

 

Běžné konzultace k otázkám podnikání v Rakousku. Individuální poradenství placené – 

většího rozsahu, náročnosti a odbornosti – ukončené případy: 47 firem + 3 další 

nedokončeny – Bobrava, Medial agency, Vašstav.  
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Podle vyjádření některých aktivních zájemců o poradenskou část využití této nabídky 

projektu předčila jejich očekávání. Byli spokojeni s kvalitou informací, průběhem i 

organizací poradenství.  

 

Anketa – během celého projektu jsme se snažili sbírat postřehy a informace od firem 

týkající se překážek vstupu na rakouský trh, podnikání a spolupráce v Rakousku – 

z rozhovorů s firmami lze jmenovat následující: 

 

Překážky v myšlení Rakušanů, někdy až pocit nadřazenosti, nedůvěra v kvalitu – 

dlouhodobé působení medií, že jen rakouské výrobky jsou kvalitní – značka AT-kvality, 

výchova kupovat rakouské zboží, nedůvěra z neznalosti – neznají české produkty, chybí 

dostatečná prezentace ČR a našich produktů – např. český výstavní a prodejní dům, 

jazyková bariéra, chytračení – zkouší co si mohou dovolit na české firmy, silná obrana 

svého domácího trhu, využívání neznalosti exportně-manažerských znalostí malých čs. 

firem, náročný trh – vyžadují vysokou kvalitu, rozdílné chápaní pojmů – z toho 

vyplývající nedorozumění, odlišný vkus rakouského zákazníka – chutě u potravin, velká 

byrokracie, využívání mezer v našich zákonech, apod. 

 

Z tohoto výčtu je vidět, že akce kde se setkávají partneři z obou regionů – států jsou 

velice důležité pro odbourávání bariér obav, nedůvěry a nedorozumění. Pro budoucnost 

je velmi důležité vytvořit společný  fungující a spolupracující hospodářský region. 

 

4. NAPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU 

Monitorovací ukazatel Typ ukazatele Plán Skutečnost 

novinový článek článek 10 20  

letáky ks 2000 2500 

složky ks 2000 2000 

CD ROM ks 200 100 a 300 

panel ks 2 4 

trénink firem trénink 10 14 

individuální poradenství poradenství 50 48 (+3 nedokončeno) 

dotazníková anketa vyplněný dotazník 120 120 
rádio vlna 2 2 

 

 33 



Vytvořené webové stránky budou i po ukončení projektu nadále zdrojem kvalitních a 

aktuálních informací o podnikání v Rakousku. 

 

Tento projekt jako komplexní asistence zaměřená na česko rakouskou problematiku 

umožnil cílové skupině zvýšení znalostí a připravenosti a zároveň napomohl překonat 

bariéry a úspěšně navázat nejrůznější formy přeshraniční spolupráce. [9] 

 

2.1.5. Projekt: ECONET PLATFORM 
 

Cíl projektu: Rozšíření informační platformy pro podpora podnikatelských aktivit 

našich podnikatelů v trojúhelníku Vídeň - Dolní Rakousko – Bratislava – Trnava – 

jižní Morava, podnikatelské kluby pro cílové skupiny, vzdělávání, podnikatelská 

setkání, databáze poradců a programů podpor MSP v Rakousku, na Slovensku a 

v ČR. 

 

Období realizace: 3/2006 – 1/2008 

Dotace: 4,2 mil. Kč 

 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: 

Projekt sleduje inovativní formy a posílení kvalifikace a dalšího vzdělávání, 

konkurenceschopnosti MSP, využití moderních komunikačních technologií, vznik 

nových podnikatelských a poradenských sítí, rozvoj managementu, vzdělávání a 

spolupráce s MSP v různých oblastech. Informační a poradenská ofenzíva přispěje k 

využití moderních komunikačních technologií, rozšířením stávajících vědomostí a 

zlepšení kvalifikace. Projekt současně podporuje podnikatelskou činnost v příhraničním 

regionu vytvářením nových sítí, rozvojem cílených informací. [7] 

 

Hlavní aktivity projektu: 

1/ Vytvoření české části Internetové kooperační platformy 

- databáze programů podpor a dotací pro MSP v CR a JMK 

- databází poradců a partnerů působících v příhraničním regionu 

- vytvoření informačního systému MSP v Jihomoravském kraji 

- transformace a přepracování kooperační databáze OHK Brno do prostředí platformy 
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2/ Vytvoření podnikatelských klubů pro cílové skupiny MSP i živnostníku pro: 

- podnikatelky, manažerky a vedoucí pracovnice malých a středních firem v JMK 

- exportéry a obchodní firmy 

 

3/ Vzdělávací semináře pro cílové skupiny MSP na vybraná aktuální témata 

 

4/ Kooperační setkání s rakouskými partnery na rakouské straně během vybraného 

veletrhu/výstavy 

 

5/ Dvě podnikatelská setkání účastníků projektu s partnery a VIP se sportovním a 

společenským doprovodným programem 

 

6/ Zapojení Informačních míst pro podnikatele do marketingové ofenzívy, sběru dat, 

informování o akcích projektu, náboru firem a zpětné vazby od MSP. V rámci 

marketingové a PR kampaně budou zpracovány informační materiály o projektu. 

 

Snahou organizátora je co nejširší zapojení MSP z cílových skupin do aktivit projektu a 

využívání informačních zdrojů kooperační platformy - min. 100 jihomoravských firem. 

 

Celý projekt je rozdělen do následujících etap: 

Etapa 1 

 Rozpracování projektových aktivit v JMK - Brno, Znojmo 

 Kick-off workshop - prezentace projektu  

 Internetová platforma ECONET platform: Vytvoření informačního systému 

MSP v Jihomoravském kraji, Převod platformy do češtiny, Vytvoření databáze 

programu podpor a dotací pro MSP v CR a JMK, Vytvoření databází poradců a 

partneru působících v příhraničním regionu,  Transformace kooperační databáze 

RHK Brno do prostředí platformy,  

 Marketingová a PR kampaň celého projektu,  

 

Etapa 2+3 

 Internetová kooperační platforma ECONET platforma 
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 Marketingová a PR kampaň celého projektu 

 3 podnikatelské kluby BusinessClubs pro cílové skupiny MSP v Brně a Znojmě 

 2 semináře na vybraná aktuální témata dle cílových skupin v Brně a Znojmě 

 2 podnikatelská setkání účastníku projektu s partnery a VIP se sportovním a 

společenským doprovodným programem 

 1 kooperační setkání firem v Rakousku během vybraného veletrhu - ve 

spolupráci s rakouským partnerem 

 Vyhodnocení projektu , závěry, follow up - společné s partnery [7] 

 

VYHODNOCENÍ PROJEKTU: 

Dosud realizováno 

Přípravná opatření 

Rozpracování projektových aktivit v JMK - Brno, Znojmo  

-      sestavení pracovního týmu, vytvoření harmonogramu s plánem realizace projektu 

-      jednání a průběžná komunikace s partnery, poradenskými firmami a  Moravskou 

asociací podnikatelek a manažerek (MAPM), rakouskými partnery a institucemi  

-      příprava aktivit projektu a témat  pro plánované akce – jednání s příp. lektory a 

cílovými skupinami podnikatelů 

 

Kick-off workshop - prezentace projektu pro získání poradců, partnerů, firem  

-      proběhl 30.11.2006 na OHK Brno, 27 účastníků – splněn milník projektu 

 

Internetová kooperační platforma ECONET platform  

- Vytvoření informačního systému MSP v Jihomoravském kraji 

- Vytvoření platformy do češtiny 

- Vytvoření databáze programu podpor a dotací pro MSP v CR a JMK 

- Vytvoření databází poradců a partnerů působících v příhraničním regionu – 

komunikace s poradenskými firmami - sběr a pořízení dat 

- Transformace kooperační databáze OHK Brno do prostředí platformy 

- Zkušební provoz platformy v češtině spuštěn - 15.11.2006 – splněn milník projektu 

- Zkušební spuštění IS firem - 30.1.2007 – splněn milník projektu 
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- Kooperační internetová ECONET platforma v plném provozu – průběžně 

doplňovány informace 

 

Marketingová a PR kampaň celého projektu, zapojení Informačních míst pro 

podnikatele (InMP)  

- prezentace  na kick off setkáních partnerů v Rakousku a pravidelných schůzkách 

InMP a na akcích partnerů  (MAPM, Business Club ve Vídni, semináře/akce 

OHK/RHK Brno) 

- identifikace cílových skupin projektu, definování potřeb informačních materiálů, 

včetně zahájení marketingových aktivit projektu 

 

BusinessClubs, vzdělávání  

- Uspořádání podnikatelského klubu Business klub pro cílovou skupinu ženy 

podnikatelky, 13.2.2007 v Brně. 

- Uspořádání vzdělávacího semináře na aktuální témata pro cílovou skupinu ženy 

podnikatelky 10.4.2007 v Brně. 

- Uspořádán vzdělávacího semináře – workshopu pro obě cílové skupiny při 

podnikatelském setkaní 21.6.2007 v Brně. 

 

Podnikatelské setkání 

Zorganizování podnikatelského setkání účastníků projektu s partnery a VIP se 

sportovním a společenským doprovodným programem: 

21.6.2007, „Autosalon Hošek“,  Brno, 129 účastníků 

27.11.2007, „Konference ÚOHS“, Brno, 500 účastníků 

 

Kooperační setkání firem 

Zorganizování kooperačního setkání jihomoravských a rakouských firem v Rakousku 

během vybraného veletrhu f&b viennna ve Vídni v areálu Mense Wien 17.-18.4.2007 - 

ve spolupráci s rakouským partnerem. 

 

Semináře 

10.4.2007, Brno,“Pro úspěch podnikání-etika a zdraví-faktory bez hranic“, 24 účastníků 
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21.8.2007, Brno, Business Round Table International, 49 účastníků [8] 

 

Bude realizováno 

Internetová kooperační platforma ECONET platform 

- Marketingová a PR kampaň celého projektu, zapojení Informačních míst pro 

podnikatele (InMP) - výroba materiálů subdodavatelsky – průběžně během celé 

realizace projektu 

- Projekt Informačních míst pro podnikatele (InMP)  byl ukončen k 31.12.2006, 

činnost pracovníků InMP byla omezena, proto jsou nahrazeni pro zajištění činností 

projektu Econet platform pracovníky RHK Brno.  

 

BusinessClubs, vzdělávání  

- Pořádání podnikatelských klubů BusinessClubs pro cílové skupiny MSP v Brně a 

Znojmě  

- Vzdělávací seminář na vybrané aktuální témata dle cílových skupin ve Znojmě a Brně 

 

Podnikatelské setkání 

1 podnikatelské setkání účastníků projektu s partnery a VIP se sportovním a 

společenským doprovodným programem [8] 

 

2.1.6. Projekt: EURO INFO CENTRUM BRNO CZ646 (EIC) 
 

Cíl projektu: Poskytovat informace o Evropské unii, pomoc při uplatnění na 

evropském trhu, konzultace a semináře k problematice EU, pomoc při hledání 

obchodních partnerů, investičních možností či dodavatelů, informace o evropských 

projektech a programech podpor pro firmy, informace o trzích a zemích. 

 

Období realizace: 1/2007 – 12/2007 

Dotace: 900 000,-Kč 

 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: 

Síť EIC vznikla z iniciativy Evropské komise v roce 1987 na podporu MSP. Je řízena 

EK - DG Entreprise v Bruselu. V celé Evropě je cca 300 EIC, z čehož v ČR je 7 
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takových míst. Hostitelskou organizací EIC Brno je RHK Brno, každoročně podepisuje 

kontrakt s EK. Posláním EIC Brno je podpora MSP prostřednictvím poskytování 

informačních a poradenských služeb usnadňujících vstup na jednotný evropský trh a 

rozvoj mezinárodní spolupráce firem. Jsme součástí oficiální celosvětové informační 

sítě vytvořené Evropskou komisí podporující  malé a střední firmy a propagující EU. 

[23] 

 

Jak funguje EIC: 

- Oficiální sít EK – přístup k informacím, interní web pro sít – First class, školení v 

Bruselu 

- Audit team EK 2x ročně hodnotí činnosti a přínos z hlediska kvality i kvantity 

každého EIC v daném regionu s ohledem na podporu MSP, zlepšení informovanosti 

podnikatelské veřejnosti o EU (reporty aktivit + finanční + plán činností). 

- Systém hodnocení je velice podrobný na základě vykazování do systému EK, jeho 

součástí jsou různé statistiky, podrobné informace o  každé pořádané akci, 

konzultacích s klienty apod.  

- EIC jsou řazena do tří zón - fialová, červená a modrá – nejvyšší hodnocení. Po dobu 

existence brněnského EIC při RHK Brno, hodnoceno EK vždy v modré zóně.  

 

Popis činností EIC: 

 informace o Evropské unii  

 pomoc při uplatnění MSP na evropském trhu 

 konzultace a semináře týkající se problematiky podnikání v EU 

 akce směřující k podpoře a větší efektivitě MSP – např. obchodní fórum 

Kontakt-Kontrakt, kooperační setkání, obchodní mise, diskusní panely 

 podpora MSP, zvyšování jejich konkurenceschopnosti,  jejich hlas v Evropě - 

zpětná vazba mezi firmami a Evropskou komisí  

 pomoc při hledání obchodních partnerů, investičních možností či dodavatelů 

 zprostředkování poptávek a nabídek v celoevropské databázi obchodních 

příležitostí (Business Cooperation Database) 

 informace o evropských projektech a programech podpor pro MSP 

 informace o trzích a zemích 
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 pomoc při účasti v evropských tendrech (veřejných zakázkách) 

 přehled nejzajímavějších aktualit v EU pro MSP každé 2 týdny  - „EIC 

Newsletter“ 

 pravidelné elektronické zasílání zahraničních nabídek a poptávek z vybraných 

oborů - „Info Watch“ [23] 

 

VYHODNOCENÍ PROJEKTU: 

EIC uspořádalo samostatně 5 seminářů za účasti 90 firem, zrealizovalo 2 menší 

kooperační akce:  
 

16.-18. duben - mezinárodní kooperační setkání firem na veletrhu v Hannoveru – 2 české firmy 

2.-5. říjen - obchodní mise 8 firem z Lucemburska, 66 jednání 

 

Celkové vyhodnocení tohoto projektu není možné uvést, protože veškeré statistiky a 

vyhodnocení činností EIC se vykazují do speciálního on-line systému Evropské komise, 

do kterého mi nebyl umožněn přístup. 

 

Hodnocení EURO INFO CENTER  

Audit team EK 1x ročně hodnotí činnosti a přínos každého EIC. Systém hodnocení na 

základě vykazování do systému EK  

 

EIC Brno je a bylo organizátor a partner v několika evropských projektech:  

- Kontakt-Kontrakt 2004,  

- Local Cooperation (B2Europe) 2005, 

- BusTEN 2004, B2Fair, CrossBo, EU Matching 2006. 

 

2.1.7. Projekt: MATCH2SUCCEED (Kontakt – Kontrakt 2007) 
 

Cíl projektu: Mezinárodní projekt – posílení kooperačního potenciálu EU 

s východní Evropou a novými kandidátskými zeměmi. 

 

Období realizace: 10/2006 – 04/2008 

Dotace: 1,5 mil. Kč 
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CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: 

Mezinárodní obchodní fórum a vyhledávání nových kontaktů mezi firmami EU a jejich 

potencionálními partnery na trzích východní Evropy, zkvalitňování a zintenzivňování 

stávajících kontaktů, podpora vývozních aliancí, prezentace účastníků projektu 

v zahraničí i tuzemsku, vzdělávání a asistence exportérům, zapojení partnerů do 

projektu, zapojení inovačních firem do procesu mezinárodní kooperace. Vytipování 

nosných oborů ve spolupráci s partnery projektu. [22] 

 

Obsah projektu: 

• Kooperační setkání firem během veletrhů MSV 10/2007 

• Herning (DK) 09/2007  

• Jönköping (SE) 11/2007 

• Konference klastry a kooperační akce v Grazu (AT) 03/2008 

 

VYHODNOCENÍ PROJEKTU: 

V Kongresovém centru na brněnském výstavišti proběhlo dvoudenní kontraktační 

setkání. K dvoustranným 632 obchodním schůzkám se ve dvou dnech sešli zástupci 126 

firem ze 13 zemí. Projekt oslovil firmy malé a střední velikosti, které k prosazení se na 

nových trzích potřebují spolupracovat s dalšími partnery.  

 

Obchodní a investiční fórum evropských regionů Kontakt - Kontrakt se v Brně konalo 

již popáté. RHK Brno na jeho organizaci spolupracovalo s celoevropskou sítí 

partnerských Euro Info Center a také s Veletrhy Brno. Zahraniční zkušenosti totiž 

potvrdily, že právě spojení kooperačního matchmakingu s velkými mezinárodními 

veletrhy přináší největší obchodní efekty, a proto se akce konala právě při 

Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV).  

 

2.1.8. Projekt: INFORMAČNÍ MÍSTA PRO PODNIKATELE (InMP)  
 

Cíl projektu: Vytvoření a provozování sítě informačních míst pro podnikatele 

v Jihomoravském kraji ve všech pověřených obcích, poskytování informačního a 

poradenského servisu malým a středním podnikatelům v místech jejich podnikání. 
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Období realizace: 10/2003 – současnost 

Dotace: nelze přesně určit (financováno z různých projektů a dotací) 

 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: 

HK ČR pod gescí a na základě smlouvy s MPO realizuje od konce roku 2003 projekt 

Informační místa pro podnikatele (InMP). Tato kontaktní pracoviště fungují jako jasně 

definovaná, centrálně řízená síť, která poskytuje podnikatelům informace, data a 

znalosti, které by si sami obtížně opatřovali. Projekt InMP je zacílen na tu skupinu 

podnikatelů (především MSP), která nemá potřebné znalosti, kapacity nebo možnosti 

zajistit si informace potřebné pro svoje podnikání z veřejně dostupných informačních 

zdrojů. [10] 

 

Činnosti InMP: 

Poradenství a servis v následujících oblastech: 

• založení podniku 

• obchodní kontakty 

• programy podpor  

• podnikání v zahraničí, export 

• provoz podniku (finance, daně, účetnictví, lidské zdroje, management, 

marketing, specifika oboru) 

• e-Aukce 

• CEBRE 

• připomínkové řízení 

• normy [10] 

 

VYHODNOCENÍ PROJEKTU: 

Projekt InMP prošel za dobu své existence mnoha etapami, způsoby svého financování, 

vykazování a vyhodnocování. Proto jako názornou ukázku jeho vyhodnocení 

předkládám vyhodnocení projektu za rok 2006. [19] 
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Základní informace: 

♦ Byl splněn cíl projektu – vytvoření Informačních míst pro podnikatele ve všech 

obcích III, tj. v 21 pověřených obcích Jihomoravského kraje.  

♦ Bylo zajištěno vícezdrojové financování projektu v kraji. 

♦ Byl vytvořen a je uplatňován pravidelný systém školení a porad pracovníků sítě. 

 

Vyhodnocení z hlediska dosažení globálních cílů projektu a veřejné správy: 

- Vytvoření InMP ve všech 21 pověřených obcích III pro zajištění regionálního 

dosahu projektu  - v Jihomoravském kraji splněno k 1.9. 2005 – provozováno 21 

informačních míst a jejich expozitur (Brno-Výstaviště, Brno-MMB, Znojmo, 

Slavkov u Brna, Blansko, Břeclav, Vyškov, Tišnov, Kuřim, Židlochovice, Kyjov, 

Hodonín, Pohořelice, Mikulov, Boskovice, Bučovice, Hustopeče, Rosice, Veselí nad 

Moravou, Ivančice, Moravský Krumlov). 

 

- MSP a vstup do EU – kladen důraz na přípravu firem na podnikání v EU (semináře, 

kurzy, workshopy, kulaté stoly, konzultace, odpovědi na dotazy). Snížil se počet 

dotazů na obecné podmínky podnikání v EU na zhruba 6%, zvýšil se zájem o 

konkrétně zaměřené dotazy. 

 

- Pomoc při orientaci v roztříštěném systému podpor pro MSP – velká část školení 

pro pracovníky InMP byla zaměřena na programy podpor MSP, většina z nich byla 

zajištěna odbornými lektory z  ČMZRB, ÚP, JMK, CzechInvest, CzechTrade, RRA 

JM, Celní správy apod. Řada seminářů byla uspořádána pro podnikatele v obcích 

III.  

 

- Analýza spokojenosti klientů  InMP v Jihomoravském kraji – byla prováděna za 

účelem zjištění spokojenosti klienta s profesionalitou pracovníka, s odpovědí 

poskytnutou pracovníkem InMP a s prostředím informačního místa. 

 

Výstupy: 

84% klientů hodnotí prostředí informačního místa a profesionalitu pracovníka jako 

velmi dobrou, pouze 11% jako dobrou, 94% klientů obdrželo vyčerpávající a 
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užitečnou odpověď. Jako konkrétní efekt uvedli klienti zisk důležitých informací 

pro provoz podniku (44%), zisk obchodních kontaktů (17%), podání žádosti a 

schválení dotace (15%). 

 

- Informační systém IS InMP – je využíván na všech RM a ERM v kraji k evidenci 

dotazů a odpovědí a rovněž jako nástroj samostudia problematiky obsažené 

v odpovědích. V rámci projektu CBC Phare 2003 byla zřízena zvláštní kategorie pro 

evidenci dotazů na podnikání v Rakousku. V této kategorii je evidováno 367 dotazů. 

Od ledna do 31.12. 2006 bylo vyřešeno v JMK celkem 3408 dotazů. 

 

- Spolupráce podnikatelské samosprávy a veřejné správy – ve všech obcích byla 

zřízena informační místa jako společný projekt obce a komory. 

 

- Pravidelné vzdělávání pracovníků InMP – probíhá od zahájení projektu v roce 2003 

minimálně třikrát měsíčně. Proběhlo celkem 140 školení na různá témata, konalo se 

140 porad pracovníků sítě. V r. 2006 se uskutečnilo celkem 32 školení a porad. 

 

- Propagace – průběžně probíhá propagační a informační činnost (prezentace InMP 

při akcích doma i v zahraničí, články, inzerce, letáky, tiskové konference, kabelové 

vysílání v obcích, reklamní tramvaj v Brně, regionální a místní periodika, rozhovory 

v rozhlase i v TV, reklamní předměty, apod.) 

 

- Kontrolní systém - Krajské koordinační místo provádí kontroly dodržování metodik 

a hospodaření s prostředky na jednotlivých RM a ERM. V činnosti pokračoval 

Řídící výbor InMP pro projekt v Jihomoravském kraji složený z  předsedů tří OHK 

a pracovníků KKM JM. V roce 2006 se uskutečnilo celkem 6 zasedání (20.3., 17.5., 

19.7., 23.8., 19.10., 20.12.). 

 

- Financování projektu z více zdrojů (státní rozpočet, kraj, obec, komory, ostatní) – 

jihomoravská síť InMP je v současné době financována ze tří zdrojů (státní rozpočet 

3,9 mil. Kč, dotace JMK 2,5 mil. Kč a projekt Phare 2003 1,2 mil. Kč.). Dalším 

zdrojem jsou vlastní prostředky OHK provozujících InMP. [19] 
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Závěry: 

• V JMK bylo na konci roku 2006 v provozu InMP ve všech pověřených obcích 

III. Z tohoto počtu pracovalo v celotýdenním provozu 14 a v jednodenním 7 

pracovišť.  

• Projekt byl financován z více zdrojů. 

• Počet informačních míst v kraji je dvojnásobný než je celorepublikový krajský 

průměr a z pohledu četnosti zodpovězených dotazů je jejich výkonnost 

čtyřnásobná. 

• Ve všech mikroregionech obcí byla navázána dobrá spolupráce se státní správou 

a zřízení informačních míst je vnímáno jako společný projekt obce a komory. 

• Byla provedena analýza spokojenosti klientů. 

• Probíhala  pravidelná školení pracovníků sítě.  

• V síti RM a ERM v kraji je zapojeno 30 pracovníků z šesti OHK. 

• Byl nastaven kontrolní systém. 

• Rozdělení prostředků a čerpání probíhalo dle fakturace v r. 2006 [19] 

 

2.1.9. Projekt: "ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ PŘI PŘÍPRAVĚ A 
REALIZACI PROJEKTŮ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013"  
 

Cíl projektu: Výměna praktických zkušeností a dovedností v oblasti řízení 

lidských zdrojů, s důrazem na moderní metody. 

 

Období realizace: 09/2006 – 06/2007 

Dotace: 1,2 mil. Kč 

 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: 

Účastníci akcí si prohloubí stávající a získají nové informace, znalosti, dovednosti a 

zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů a projektového plánování a řízení, které jim 

umožní lépe se v dané problematice orientovat a přenášet pozitivní příklady do praxe. 

Po absolvování aktivit projektu by měli být účastníci schopni využít nabyté poznatky a 

zkušenosti k návrhům pro zapracování do systému řízení lidských zdrojů a projektové 

přípravy v regionu v následujícím období 2007-2013. [21] 
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Obsah projektu: 

• Konzultační den na téma „Strukturální fondy EU“ 

• Konference „Řemesla“ 

• 3x Oborová setkání (Strojírenství, stavebnictví, elektro – IT) 

• 1x minimise Brusel  

• 6x Kurzy jazykové komunikace 

• Kurz strategického řízení 

• Konference „Evropské fondy aktuálně“ [21] 

 

VÝHODNOCENÍ PROJEKTU: 

 

Dosažené výsledky s důrazem na vzdělávací akce: 

název aktivity termín počet účastníků 

Konzultační den 1.9.2006 197

Konference  "Řemesla" 18.9.2006 97

Oborové setkání strojírenství 21.9.2006 34

Oborové setkání stavebnictví 8.11.2007 25

Oborové setkání elektro & IT 22.2.2007 25

kurz Strategické řízení  23.11. - 23.3.2007 74

Jazyková komunikace v EU - NJ 6.10 - 27.10.2007 12

Jazyková komunikace v EU - AJ 24.11. - 15.12.2007 14

Jazyková komunikace v EU - NJ 26.1. - 16. 2.2007 15

Jazyková komunikace v EU - AJ 23.2. - 16.3.2007 17

Jazyková komunikace - RJ 23.3. - 13.4.2007  12

Jazyková komunikace v EU - AJ 20.4. - 11.5.2007 22

Minimise Brusel 12.-13.3.2007 3

Konference Evropské fondy  25.6.2007 107
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2.1.10. Projekt: EQUAL – ASISTENČNÍ CENTRA 
 

Cíl projektu: konkrétní podpora podnikání žen v České republice 

 

Období realizace: 4/2005 –4/2008 

Dotace:  1,6 mil. Kč 

 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: 

Poskytování informačního servisu ženám začínajícím podnikatelkám, nezaměstnaným 

ženám, ženám po mateřské dovolené.  

 

Zaměřuje se na ženy různého věku, které se potýkají s různými problémy, proto je 

vytipováno sedm cílových skupin. Pomáhá ženám, které chtějí založit firmu nebo teprve 

začínají s podnikáním, ale poradenské služby se zaměřují také na ženy nezaměstnané, 

pro něž je podnikání řešením životní situace, ženy na mateřské dovolené, které se 

vracejí do pracovního procesu a hledají nové pracovní příležitosti, ženy ve středním 

věku nebo několik let před důchodem, které jsou bez práce nebo hledají nové 

zaměstnání, čerstvé absolventky, jimž chybí praxe a životní zkušenosti a v neposlední 

řadě ženy se sníženou pracovní schopností nebo ženy invalidní.  

 

Asistenční centra úzce spolupracují v obchodními a hospodářskými komorami, jak 

v Brně, tak ve Zlíně. Centra podle potřeby doporučí ke konzultaci i odborníky z různých 

oblastí, týkající se např. vypracování podnikatelského záměru, financí, práva, 

marketingu, lidských zdrojů a dalších. Ženy si také budou moci vybrat z nabídky 

seminářů a dalších vzdělávacích programů. Tyto služby budou poskytovány zdarma, 

neboť jsou financovány z evropských zdrojů. [11] 

 

Hlavní úkoly projektu: 

• Zřízení a provoz Asistenčního centra 

• Podíl na celkových aktivitách projektu 

• Poradenství [11] 
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VYHODNOCENÍ PROJEKTU: 

Statistika projektu za rok 2005: 

  duben květen červen červenec srpen září říjen 

 

listopad prosinec

Individuální poradenství 4 1 5 3 3 5 5 4 6 

Odborné semináře                  

Databáze firem poskytujících služby                  

Vznik nových pracovních míst   1              

Počet spolupracujících organizací                  

Počet realizovaných BP                  

Počet zpracovaných BP 0 3 1            

Počet nově vzniklých firem                  

Počet podporovaných firem - 

poradenství   5 4 4 2 6 6 

 

5 6 

Počet spolupracujících odborníků 2 1 4 2 2 1 1 2 4 

Počet mentorských dvojic                  

Počet odborných seminářů                  

Počet odborných konzultací 8 8 7 5 3 6 7 7 7 

Počet návštěvníků webových stránek                  

Počet nově vzniklých pracovních míst                  

Počet funkčních firem   1   1 1 1 0 0 0 

Počet mediálních výstupů                  

Počet žen, které prošly semináři                  

Počet osob, kterým byly poskytnuty 

poradenské služby 14 11 12 8 7 12 13 

 

15 14 

 

Vysvětlivky: 
Individuální poradenství - tím se má na mysli konzultace klientek s experty, např. právník, daňový poradce….. Uvádí se počet klientek, 

které této služby využily. Do komentáře napište, prosím, kdo u koho co konzultoval. 

Odborné semináře - počet seminářů pro klientky. Zapisuje AC, které ho pořádalo. 

Databáze firem poskytujících služby - pokud máte spřízněnou firmu, prosím pošlete její název, činnost a lehký popis. Žádné číslo se do 

ukazatelů nevyplňuje. 

Vznik nových pracovních míst - kolik vzniklo pracovních míst v daném měsíci. Píší se pouze přírůstky!!! Tzn. Pouze NOVÁ místa v 

daném měsíci. 

Počet spolupracujících organizací - píší se pouze přírůstky. Je potřeba napsat o jakou organizaci se jedná. Na čtvereček do kterého píšete 

číslo klikněte pravým tlačítkem myši, v nabídce vyberte VLOŽIT KOMENTÁŘ. Objeví se čtvereček do kterého lze psát - d 

Počet realizovaných BP - počet realizovaných projektů, které byly vytvořeny na základě BP. Píší se pouze přírůstky. Do komentáře, 

prosím, napište jméno a druh činnosti. 
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Počet zpracovaných BP - počet napsaných BP za daný měsíc, opět se píší pouze přírůstky. Do komentáře, prosím, napište jméno a druh 

činnosti. 

Počet nově vzniklých firem - kdo nechápe, co to znamená, ať mi zavolá na 542 425 266. Píší se pouze přírůstky. 

Počet podporovaných firem - poradenství   - tento údaj najdete ve STATISTICE AC - skupina II JIŽ FUNGUJÍCÍ PODNIKY. Počet 

firem znamená, že každá firma je jedna jednotka, tudíž i když Vás navštíví 5x počítá se to jen jako jedna firma. Počet návštěv uplatnění 

Počet spolupracujících odborníků - počet odborníků, jejichž služby se v daném měsíci využity. Vložte, prosím, do komentáře jejich 

jména. 

Počet mentorských dvojic - to je snad jasné… 

Počet odborných seminářů - tento ukazatel se dubluje, tzn. opište, prosím, hodnotu z řádku ODBORNÉ SEMINÁŘE 

Počet odborných konzultací - konzultace v AC, návštěva = jednotka 

Počet návštěvníků webových stránek - vyplňuje MAPM 

Počet nově vzniklých pracovních míst - počet pracovních míst, které vznikly v daném měsíci. Jestliže se objeví údaj v nově vzniklých 

firmách musí se to projevit i zde. 

Počet funkčních firem - píší se pouze PŘÍRŮSTKY, tj. údaj z minulého měsíce z ukazatele POČET NOVĚ VZNIKLÝCH FIREM napište 

tento měsíc do tohoto ukazatele. 

Počet mediálních výstupů - každé AC píše hodnotu za sebe. Do komentáře, prosím, vložte kde se mediální výstup realizoval. Mediální 

výstupy jsou potřeba archivovat. 

Počet žen, které prošly semináři - toto je jasné… 

Počet osob, kterým byly poskytnuty poradenské služby - tento ukazatel je součtem individuálního poradenství + konzultací v AC + 

mailů + telefonů. Musí být nejvyšší, není možné mít 18 odborných konzultací a zároveň hodnotu 14 u tohoto ukazatele. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

3.1. PRŮZKUM POTŘEB FIREM 2005 
   

Úvodní informace 

Průzkum potřeb firem byl prováděn v teritoriu Jižní Moravy mezi organizacemi jež jsou 

členy Obchodní a hospodářské komory Brno a současně i mezi organizacemi, které 

členy nejsou. V průběhu měsíců května, června a částečně i v měsíci červenci 2005 bylo 

různými formami, písemně, e-mailem, telefonicky osloveno celkem 588 čelních 

představitelů firem-členů Obchodní a hospodářské komory Brno a 1.500 představitelů 

organizací jež nejsou členy Obchodní a hospodářské komory Brno. 

 

Od členů Obchodní a hospodářské komory Brno se podařilo získat 164 odpovědí. 

Z toho vyplývá, že jich odpovědělo 27,9%. 

 

Od nečlenů Obchodní a hospodářské komory Brno se podařilo získat 181 odpovědí, což 

představuje 12,1% z oslovených. 

 

Ekonomické údaje o společnostech 

Z výsledků vyplývá poměrně malá ochota společností poskytovat o sobě jakékoliv 

podrobnější údaje. Více údajů o sobě poskytují členové OHK, což je logické, i když 

jsme u této cílové skupiny na začátku předpokládali téměř 100% ochotu odpovídat na 

všechny otázky. Tento předpoklad se nevyplnil.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že základní údaje, jako je počet zaměstnanců nebo obrat 

společnosti, vyplnilo dvakrát více respondentů než podrobnější ekonomická a obchodní 

data. Můžeme se domnívat, že osoby, které dotazník vyplňovaly ani tyto údaje neznaly 

a nepovažovaly za důležité si je zjistit.  
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Tab. č.  1 Celkový obrat společností 

 

I členění podle obratu společnosti potvrzuje předchozí závěry, že základna respondentů 

je pro věrohodnost získaných údajů správně rozložena. Je zde významná skupina jak 

malých podniků s obratem do 10mil.Kč, nejvýznamněji jsou zastoupeny podniky 

střední velikostí s ročními tržbami mezi 10mil.Kč až 150mil.Kč, které budou asi pro 

Vaši organizaci nejdůležitější cílovou skupinou, tak i významné podniky jejichž roční 

obrat přesahuje 150mil.Kč 

 

  Členové OHK Nečlenové OHK 

Obrat v mil. Počet resp.

% z 

celku 

Počet 

resp. 

% z 

celku 

Celkem 

% 

neuvedli 48 29% 63 35% 32% 

1-10 30 18% 32 18% 18% 

11-50 28 17% 41 23% 20% 

51-150 31 19% 24 13% 16% 

151-500 20 12% 17 9% 11% 

500-více 7 4% 4 2% 3% 

 

Obr. č.  1 Celkový obrat společností 
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Tab. č.  2 Aktiva společností 

 

Tento specifický údaj bohužel vyplnilo méně jak 50% společností. U těch které údaj 

vyplnili, je zřejmé rovnoměrné rozložení respondentů podle velikosti společnosti, tak 

jak to naznačoval i předchozí graf podle počtu zaměstnanců.  

 

 

  Členové OHK Nečlenové OHK 

Velikost aktiv v 

mil. Počet resp.

% z 

celku 

Počet 

resp. 

% z 

celku 

Celkem 

% 

neuvedli 94 57% 116 64% 61% 

1-10 17 10% 26 14% 12% 

11-50 20 12% 12 7% 9% 

51-150 23 14% 18 10% 12% 

151-500 6 4% 8 4% 4% 

500-více 4 2% 1 1% 1% 

 

Obr. č.  2 Aktiva společností 
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Export - Import  

U respondentů, kteří uvedli obrat své společnosti a zároveň podíl exportu nebo importu 

na celkových tržbách, vychází že podíl exportu na celkových tržbách dosahuje cca 

11,9% a u importu 10,5%.  

 

Dalším zajímavým závěrem je, že u společností, které mají větší obrat jak 50mil.Kč 

představuje export poměrně významnou část obratu oproti společnostem s menším 

obratem. 

 

Počet společností, které vyhovují výše uvedenému kritériu je 108 tedy pouhých 31,3% 

ze všech respondentů. Je pravděpodobné, že určitá skupina  společností nemá žádný  

export ani import. Bohužel tento počet nedokážeme ze získaných dat získat.  

Tab. č.  3 Export 

  Členové OHK Nečlenové OHK 

export v mil.Kč Počet resp. 

% z 

celku 

Počet 

resp. 

% z 

celku 

Celkem 

% 

neuvedli 104 63% 134 74% 69% 

1-10 29 18% 24 13% 15% 

11-50 19 12% 13 7% 9% 

51-150 11 7% 6 3% 5% 

151 a více 1 1% 4 2% 1% 

 

Obr. č.  3 Export 
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Tab. č.  4 Import 

 

  Členové OHK Nečlenové OHK 

import v mil.Kč Počet resp.

% z 

celku 

Počet 

resp. 

% z 

celku 

Celkem 

% 

neuvedli 121 74% 126 70% 72% 

1-10 28 17% 28 15% 16% 

11-50 10 6% 17 9% 8% 

51-150 5 3% 7 4% 3% 

151 a více 4 2% 3 2% 2% 

 

Obr. č.  4 Import  
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Zaměstnanci 

Tab. č.  5 Rozdělení společností dle počtu zaměstnanců 

Z tabulky i grafu vyplývá poměrně rovnoměrné rozložení mezi jak malé podniky resp. 

živnostníky tak velké podniky. Z tohoto pohledu můžeme získaná data považovat za 

velmi kvalitní s vysokou vypovídací schopností. Celkový pozitivní dojem pouze kazí 

poměrně vysoké procento respondentů, kteří tyto údaje nevyplnili.  
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U členů je přeci jen silněji zastoupena skupina středně velkých podniků, u nečlenů je 

více menších společností – do 10 zaměstnanců. 

 

  Členové OHK Nečlenové OHK 

Počet 

zaměstnanců Počet resp.

% z 

celku 

Počet 

resp. 

% z 

celku 

Celkem 

% 

neuvedli 38 23% 50 28% 26% 

1-5 21 13% 28 15% 14% 

6-10 13 8% 24 13% 11% 

11-20 11 7% 19 10% 9% 

21-50 35 21% 28 15% 18% 

51-100 21 13% 14 8% 10% 

101-1000 23 14% 17 9% 12% 

1001 - a více 2 1% 1 1% 1% 

 

 

Obr. č.  5 Rozdělení společností dle počtu zaměstnanců 
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Tab. č.  6 Uvedené obory podnikání společností 

 

Z grafu vyplývá pozitivní vývoj ve struktuře podnikání jednotlivých společností, kdy 

převažují služby, obchod a následuje tradiční obor podnikání českých firem 

strojírenství. Zajímavou položku tvoří vysoký podíl poradenství. 

 

 

Členové OHK Nečlenové OHK 

  
Počet v 

[ks] % z celku 

Počet v 

[ks] % z celku

Celkem 

% 

Strojírenství 33 20% 22 12% 16% 

Stavebnictví 25 15% 28 15% 15% 

Energetický průmysl 7 4% 8 4% 4% 

Chemický průmysl 14 9% 6 3% 6% 

Obchod 53 32% 42 23% 28% 

Doprava 13 8% 12 7% 7% 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných 

výrobků 18 11% 15 8% 10% 

Výroba pryžových a plastových výrobků 6 4% 7 4% 4% 

Sklářství a keramika 0 0% 3 2% 1% 

Elektro průmysl 7 4% 10 6% 5% 

Informační technologie 11 7% 13 7% 7% 

Potraviny a gastronomie 6 4% 15 8% 6% 

Textilní průmysl 3 2% 6 3% 3% 

Vydavatelství, tisk 7 4% 3 2% 3% 

Dřevozpracující průmysl 3 2% 9 5% 3% 

Služby 65 40% 50 28% 33% 

Poradenství 34 21% 16 9% 14% 

Školství 10 6% 1 1% 3% 

Ostatní 14 9% 24 13% 11% 
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Obr. č.  6 Nejčetnější obory podnikání 

 

Nejčetnější obory podnikání

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Služby Obchod Strojírenství Stavebnictví Poradenství
 

 

Tab. č.  7   Poměrné zastoupení zaměření podnikání (výroba, obchod, služby) 

Zde bylo poměrně složité vyhodnocení díky tomu, že respondenti mohli vyplňovat více 

možností najednou. Jako nejčastější náplň podniků jsou výroba a služby. Je zajímavé, že 

služby jsou u téměř 25% společností nejméně zastoupenou položkou. Vyšší podíl služeb 

na celkových tržbách mají více členové OHK než nečlenové, ostatní položky – výroba a 

obchod jsou poměrně rozloženy mezi členy a nečleny. Tento údaj vyplnili téměř všichni 

členové, z nečlenů neposkytlo tyto údaje celkem 53 společností. 

 

  Členové OHK Nečlenové OHK 

Výroba 

Počet v 

[ks] 

% z 

celku 

Počet v 

[ks] 

% z 

celku Celkem % 

1-20% 7 4% 17 9% 7% 

21-40% 7 4% 6 3% 4% 

41-60% 9 5% 8 4% 5% 

61-80% 14 9% 10 6% 7% 

81-100% 32 20% 36 20% 20% 

  Členové OHK Nečlenové OHK Celkem % 
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Obchod 

Počet v 

[ks] 

% z 

celku 

Počet v 

[ks] 

% z 

celku 

1-20% 23 14% 28 15% 15% 

21-40% 15 9% 11 6% 8% 

41-60% 14 9% 16 9% 9% 

61-80% 8 5% 13 7% 6% 

81-100% 18 11% 16 9% 10% 

  Členové OHK Nečlenové OHK 

Služby 

Počet v 

[ks] 

% z 

celku 

Počet v 

[ks] 

% z 

celku Celkem % 

1-20% 39 24% 44 24% 24% 

21-40% 13 8% 14 8% 8% 

41-60% 8 5% 9 5% 5% 

61-80% 5 3% 4 2% 3% 

81-100% 56 34% 25 14% 23% 

Neuvedl 1 1% 53 29% 16% 

 

Obr. č.  7 Poměrné zastoupení zaměření podnikání (výroba, obchod, služby) 
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Kvalita získávání informací prostřednictvím OHK (informační potřeba) 

Otázky byly zaměřeny na zjištění komunikačního kanálu, kterým v současné době 

komunikuje OHK u stávajících členů a preferenci, prostřednictvím jakých 

komunikačních kanálů by měli zájem získávat informace nečlenské organizace a 

následně také zjištění jaké informace členové využívají a o jaké informace by měli 

členové i nečlenové zájem. 

 

Tab. č.  8  Přehled způsobů komunikace OHK se členy a preference 

komunikačních kanálů u nečlenů 

Procenta uvedená v tabulce celkem přesahují 100% jelikož respondenti mohli vybrat 

více komunikačních kanálů.  

 

Převážná většina členských organizací (88%) v současné době získává informace o 

aktivitách OHK Brno prostřednictvím elektronické pošty (e-mail). 

 

Také u nečlenských organizací převládá zájem (67% ze všech nečlenů, tj. 73% ze členů, 

kteří vyplnili preferovaný komunikační kanál) o získávání informací od OHK 

prostřednictvím elektronické pošty. Z důvodu legislativy je zde nutný prokazatelný 

souhlas příjemce elektronické pošty se zasíláním informací. 

 

Členové OHK Nečlenové OHK 

  
Počet v 

[ks] % z celku 

Počet v 

[ks] 

% z 

celku 

Celkem 

% 

Pošta 70 43% 22 12% 27%

Fax 6 4% 6 3% 3%

Elektronická pošta (e-mail) 144 88% 122 67% 77%

Internetové stránky OHK 56 34% 17 9% 21%

Neuvedl 3 2% 47 26% 14%
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Obr. č.  8  Přehled způsobů komunikace OHK se členy a preference 

komunikačních kanálů u nečlenů 
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Tab. č.  9  Hodnocení rozsahu a zpracování informativních zpráv od OHK 

 
Hodnocení rozsahu a zpracování informativních zpráv od OHK se zúčastnili pouze 

členové, kteří již zprávy dostávají. Naprostá většina (89%) členů hodnotila rozsah a 

zpracování zpráv a informací jako dobré (54%), nebo spíše dobré (35%). Pouze jeden 

člen hodnotil zprávy negativně, jako špatné. 10% respondentů hodnocení neuvedlo. 

 

Členové OHK 

  Počet v [ks] % z celku 

Dobré 88 54% 

Spíše dobré 58 35% 

Spíše špatné 0 0% 

Špatné 1 1% 

Neuvedli 17 10% 
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Obr. č.  9  Hodnocení rozsahu a zpracování informativních zpráv od OHK 
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Tab. č.  10 Okruhy témat o kterých si přejí být členové/nečlenové informováni 

 
Respondenti měli možnost vyjádřit svůj zájem o jednotlivé okruhy informací, které 

chtějí od OHK Brno dostávat. Každý respondent mohl označit svůj zájem o více oborů 

současně. 

 

Z tabulky obsahující okruhy informací, které si přejí respondenti získávat vyplývá, že 

největší zájem u členů je o vzdělávací akce (69%), informace o nové legislativě (64%) a 

poté o nabídky a poptávky (61%).  

 

U nečlenů je celkem jednoznačně největší zájem o získávání nabídek a poptávek (52%), 

z čehož je patrné, že zatím nemají přesnou představu o všech dalších výhodách, které 

jim může přinést členství v OHK. 
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Členové OHK Nečlenové OHK 

  Počet v [ks] % z celku Počet v [ks] % z celku 

Celkem 

% 

Finance 93 57% 71 39% 48%

Celní problematika 54 33% 40 22% 27%

Fondy EU 99 60% 76 42% 51%

Obchodní mise 66 40% 55 30% 35%

Nabídka a poptávky 100 61% 95 52% 57%

Nová legislativa 105 64% 60 33% 48%

Veřejné zakázky 77 47% 71 39% 43%

Vzdělávací akce 113 69% 66 36% 52%

Jiné 13 8% 5 3% 5%

Neuvedli 8 5% 50 28% 17%

 

Obr. č.  10 Okruhy témat, o kterých si přejí být členové/nečlenové informováni 
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Tab. č.  11 Splnění očekávání po vstupu do OHK 

Na otázku „Naše očekávání se po vstupu do Obchodní a hospodářské komory splnila“ 

odpověděla naprostá většina (74%) dotazovaných členů kladně – rozhodně souhlasím, 

nebo souhlasím a pouze dva z členů (1%) uvedli, že vstup do OHK rozhodně nesplnil 

jejich očekávání.  

 

Členové OHK 

  Počet v [ks] % z celku 

Rozhodně souhlasím 16 10% 

Souhlasím 105 64% 

Nesouhlasím 9 5% 

Rozhodně nesouhlasím 2 1% 

Nevím-nemám názor 0 0% 

Neuvedl 32 20% 

 

Obr. č.  11 Splnění očekávání po vstupu do OHK  
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Tab. č.  12  Hlavní důvody vstupu členů do Obchodní a hospodářské komory 

 

Vzhledem ke skutečnosti že tato otázka byla v dotazování uvedena jako otevřená, 

respondenti odpovídali spontánně a není možné jejich odpovědi shrnout ve statistickém 

přehledu odpovědí. Všechny odpovědi jednotlivých firem jsou uvedeny v příloze č. 1 

„Hlavní důvody vstupu respondentů do Obchodní a hospodářské komory“ 

 

Tab. č.  13 Zjištění podmínek, za jakých by vstoupili nečlenové do OHK 

Vzhledem ke skutečnosti že tato otázka byla v dotazování uvedena jako otevřená, 

respondenti odpovídali spontánně a není možné jejich odpovědi shrnout ve statistickém 

přehledu odpovědí. Přikládáme zde tabulku odpovědí respondentů, kteří odpověděli na 

otázku.  

 

Název společnosti Text 

PRIMA BLANSKO Až se za nás komora postaví kvůli snížení daní 

THERMOPLUS Obchodně zajímavé 

MACOCHA stav.byt.druž. Poskytování služeb v rozsahu minimálně na úrovni  

  služeb, které nyní poskytuje SČMBD Praha 

T.O.P. Wünsche V současné době je to nedostatek času 

Albigens Rosa, obč.sdr. Poradenství v oblasti získávání dotací z fondů EU  

  pro neziskové organizace orientované na znevýhodněné 

   skupiny obyvatelstva (obnovitelné lidské zdroje - onkologičtí  

  pacienti,smyslově postižení, dlouhodobě nezaměstnaní……) 

T systém Kdy komora vážně zastupuje zájmy malých firem více než své. 

  

Z testovaného podhoubí teprve mohou vyrůst špičkový velmi schopní 

hospodáři 

Luděk Řehoř 

Pokud mi to přinese zvýšení obratu nebo získání dotací pro budoucí 

investiční záměry 

Helena Polášková neznám bližší možnosti členství 

Storsack Bohemia Povinné členství nezávislé dle vzoru Rakouska, 100% informace 

RAVOS 

Pomoc malým podnikům ve spolupráci s EU v ekologické oblasti 

(oblast ŽP) 

RK MODEL BRNO 

Neznám základní podmínky a funkci či možnosti OHK. Bude -li to 

přínosem  
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  pro firmu, bude vítáno 

JB STAVEBNÍ dle nabídky 

TECHNOPARK Příspěvky budou daňově uznatelné položky 

SVAZ SLÉVÁREN ČR Osobní jednání - spolupráce 

 

 

Tab. č.  14 Rozložení spokojenosti zákazníků (členů) s jednotlivými službami 

Obchodní a hospodářské komory 

V naprosté většině byli členové spokojeni. Bylo by dobré zaměřit na ty respondenty, 

kteří nebyli spokojeni a snažit se společně s nimi najít řešení. 

 

Poskytovaná služba V
el

m
i s

po
ko

je
n 

Sp
ok

oj
en

 

N
es

po
ko

je
n 

V
el

m
i 

ne
sp

ok
oj

en
 

ne
vy

už
ív

ám
e-

ne
m

ám
e 

ná
zo

r 

Po
če

t o
dp

ov
ěd

í 

Celní služby. 7 33     4 44 

Finanční a daňové poradenství a služby. 11 46 2   3 62 

Informace o legistativě. 10 80 4   3 97 

Možnost využití prostor OHK pro jednání. 5 17 2   4 28 

Poradenské schémata pro začínající firmy. 2 17     4 23 

Poradenství pro začínající exportéry. 4 11   1 4 20 

Pořádání seminářů a konferencí. 25 76 2   3 106 

Poskytování informací a pomoc při získávání dotací. 10 41 3   3 57 

Poskytování informací o Evropské unii. 15 62 3   3 83 

Právní služby. 8 20 3   4 35 

Prezentace na veletrzích a výstavách. 7 24 5 1 4 41 

Prezentace prostřednictvím OHK. 12 48 5 1 2 68 

Příprava podnikatelských záměrů, získávání financí 4 16 4   4 28 

Účasti na obchodních misích. 6 24 2   3 35 

Vyhledávání nabídek a poptávek (zakázky a trendy). 3 32 14 3 3 55 

Vyhledávání obchodních partnerů, kontaktů, volných zdrojů, 

kooperační databáze. 8 41 14 2 3 68 

 

 

 

 65 
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Tab. č.  15 Které ze služeb OHK byste v případě vstupu využívali 

 

Tato otázka je určena pouze pro nečleny a má za úkol určit, které z poskytovaných 

služeb jsou pro potenciální členy nejzajímavější.  

 

Poptávka po službách Ji
ž 

js
m

e 

vy
už

ili
 

Z
aj

ím
á 

ná
s 

Celní služby. 9 18 

Finanční a daňové poradenství a služby. 1 33 

Informace o legislativě, právní služby. 14 29 

Možnost využití prostor OHK pro jednání. 2 6 

Poradenské schémata pro začínající firmy. 5 4 

Poradenství pro začínající exportéry. 4 9 

Pořádání seminářů a konferencí. 14 19 

Poskytování informací o Evropské unii. 8 35 

Prezentace na veletrzích a výstavách či prezentace 

prostřednictvím OHK. 

8 65 

Příprava podnikatelských záměrů, získávání finančních 

zdrojů a pomoc při získávání dotací. 

9 43 

Vyhledávání nabídek a poptávek /zakázky, tendry, kontakty, 

partneři, obchodní mise, atd.) 

18 102 
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Tab. č.  16 Tabulka zobrazující konkrétní důvody spokojenosti/nespokojenosti u klientů, kteří se vyjádřili 

Proč takto hodnotí svoji spokojenost/nespokojenost:   

Dušan Koudelka - DTD Future Reissigova 15 Brno 12 Způsob odpovídá našim představám 

Ing. Gyula Magyar Úzká 2 Zábřeh částečně používám ve svém podnikání 

COMMERCIAL SERVICE, Ing.J.Kadlec Slovanské náměstí 8a Brno 12 zatím jsem nebyl z OHK osloven k účasti na tendru 

Jan Koblížek K.H. Borovského 124 Dolní Kounice Vyplývá to z mé specifické činnosti. 

Vladimír Fiala - Fima Brno Poděbradova 96 Brno 12 Obtížně kvantifikovat-jen dojmově 

Ing. Jiří Dudek Sychotín 63 Kunštát na Moravě Až výše uvedený seznam mne motivoval v většímu využití služeb. 

WERS International k.s. Lípa 270 Zlín 11 

Jsme krátce členem OHK, takže některé oblasti zatím nevyužíváme, ale ty co prozatím využíváme nám 

dávají dostatečný profesní přehled. 

FSIk,METAL, s.r.o. Dornych 62 Brno 17 

U bodů, kde jsme uvedli nespokojenost jsme tak chtěli vyjádřit mírnou nedokonalou nabídku v těchto 

oblastech, tak jak to vnímáme z jednání a chování OHK.  

ARTISYS, s.r.o. Štursova 71 Brno 16 Vzhledem ke specifice náplně naší činnosti jsou možnosti využití služeb OHK omezenější. 

SAGITTA Ltd., s. r. o. Kšírova 114 Brno 19 Informace jsou pravidelné, včasné a obsáhlé. 

BYTASEN, spol. s r.o. Kotěrova 1b Brno 13 akce jsou na vysoké úrovni 

CHEDO, spol. s r.o. Sokolovská 966 Uherské Hradiště 1 odpovídá mým potřebám 

DEXIM, spol. s r.o. Sokolova 32 Brno 19 jednorázová zkušenost, dále jsme nezkoušeli 

SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. Špitálka 41 Brno 2 Služby prakticky nevyužíváme 

Auto Fit, spol. s r.o. Tuřanka 111/240 Brno 27 To, co víme a s OHK děláme je celkem O.K. 

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Padochovská 31 Oslavany zatím nemáme dostatek zkušeností se službami 

REPRESS, spol. s r.o. Plucárna 3594/10 Hodonín žádné služby jsme nevyužili 

Daněk - TM, s.r.o. Dvorská 98 Blansko 1 Většinou jde o služby pro větší firmy. 

ASIO, spol. s r.o. Tuřanka 1 Brno 27 Myslím, že v rámci možností dělá komora co může a ještě něco navíc.. 

Skanska CZ region Brno s. r. o. Bohunická 133/50 Brno 19 Tyto služby považujeme za rychlé a dostatečné 



Tab. č.  17 Zjištění zájmu o služby, které Obchodní hospodářská komora běžně 

neposkytuje 

U tohoto bodu je zřejmý jednoznačně největší zájem, na straně členů i nečlenů, o 

překladatelské služby. 

 

Členové OHK Nečlenové OHK 

  
Počet v 

[ks] 

% z 

celku 

Počet v 

[ks] 

% z 

celku 

Celkem 

% 

Databáze volných pracovních míst firem 70 43% 22 12% 27%

Marketingové průzkumy trhu 6 4% 6 3% 3%

Překladatelská činnost 144 88% 122 67% 77%

Návrhy internetových prezentací a způsobů el. 

obchodování 56 34% 17 9% 21%

Neuvedli 3 2% 47 26% 14%

 

Obr. č.  12 Zjištění zájmu o služby, které Obchodní hospodářská komora běžně 

neposkytuje 
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Tab. č.  18 Rozložení firem podle čerpání dotačních prostředků z EU 

Nejvíce respondentů v odpovědi uvedlo, že neví o možnostech získání dotací 

z Evropské unie nebo nevědí jakým způsobem. Další četnou odpovědí byla informace 

že hodlají čerpat dotace EU v budoucnu. 

 

Členové OHK Nečlenové OHK 

  Počet v [ks] 

% z 

celku 

Počet v 

[ks] 

% z 

celku 

Celkem 

% 

Již využíváme 16 10% 8 4% 7%

Máme již podaný či zpracovaný projekt 15 9% 13 7% 8%

Hodláme čerpat v budoucnu 56 34% 33 18% 26%

Zatím nemáme zájem 25 15% 13 7% 11%

Pro náš obor činnosti EU dotace neposkytuje 28 17% 18 10% 13%

Nevíme o možnostech, informujte nás 41 25% 65 36% 31%

Neuvedli 14 9% 65 36% 23%

 

Obr. č.  13 Rozložení firem podle čerpání dotačních prostředků z EU 
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Tab. č.  19 Tabulka zemí, se kterými mají respondenti navázány obchodní styk 

První tabulka představuje země uvedené v dotazníku, a také země, které v dotazníku 

uvedeny nebyly, a které respondenti uvedli sami. Nejčastější komunikace je se 

Slovenskem, Německem, Rakouskem a Itálii.  

Členové OHK Nečlenové OHK 

Země Import Export Spolupráce Import Export  Spolupráce 

Frekvence 

zájmu 

Belgie 3 9 13 7 6 16 54 

Francie 14 11 23 10 14 18 90 

Chorvatsko 0 12 24 1 5 17 59 

Irsko 1 3 16 0 2 14 36 

Itálie 27 16 22 17 6 21 109 

Země bývalé Jugoslávie 4 17 17 2 6 15 61 

Maďarsko 7 23 21 7 15 19 92 

Německo 39 42 26 30 25 23 185 

Nizozemsko 9 15 16 11 9 14 74 

Pobaltské země 0 12 27 2 11 14 66 

Polsko 14 25 3 8 16 3 69 

Rakousko 23 33 33 19 22 32 162 

Řecko 1 1 0 0 1 0 3 

Slovensko 24 66 22 17 35 25 189 

Španělsko 9 3 24 6 6 13 61 

Švédsko 1 6 16 3 6 16 48 

Velká Británie 13 11 20 2 13 14 73 

Balkánské země 0 2 0 0 0 0 2 

Země býv. Sovětského svazu 1 19 26 3 11 15 75 

USA, Kanada, Mexiko 3 6 11 3 6 8 37 

Střední Amerika 0 0 5 0 1 5 11 

Jižní Amerika 0 2 7 0 2 5 16 

Čína, Indie 2 9 13 6 3 5 38 

Ostatní země Asie 1 4 4 2 2 4 17 

Austrálie 0 1 8 0 4 4 17 

Arabské země - blízký východ 0 8 10 2 2 8 30 

Afrika 0 2 5 0 2 5 14 
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Země, se kterými mají zájem komunikovat sami respondenti: 

 

Členové OHK Nečlenové OHK 

Země Import Export Spolupráce Import Export Spolupráce 

Frekvence 

zájmu 

Dánsko 1 1 2 0 1 0 5 

Benin 0 0 1 0 0 0 1 

Egypt 0 0 0 0 0 1 1 

Finsko 0 1 0 1 0 0 2 

Island 0 1 0 0 0 0 1 

Japonsko 0 0 1 0 0 1 2 

Mongolsko 0 1 0 0 0 0 1 

Pákistán 0 0 1 0 0 0 1 

Portugalsko 0 1 0 0 0 0 1 

Srí Lanka 0 0 1 0 0 0 1 

Švýcarsko 0 2 1 1 0 0 4 

Vietnam 0 1 0 0 1 0 2 

všechny státy Evropy 0 0 0 0 0 1 1 

všechny státy světa 0 0 0 0 0 1 1 

 

 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ: 

Obrat 

I členění podle obratu společnosti potvrzuje předchozí závěry, že základna respondentů 

je pro věrohodnost získaných údajů rovnoměrně rozložena. 

 

Export import 

U respondentů, kteří uvedli obrat své společnosti a zároveň podíl exportu nebo importu 

na celkových tržbách, vychází že podíl exportu na celkových tržbách dosahuje cca 

11,9% a u importu 10,5%. 

 

Počet zaměstnanců 

Z tabulky i grafu vyplývá poměrně rovnoměrné rozložení mezi jak malé podniky resp. 

živnostníky tak velké podniky. 
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Průměrný podíl v % – výroba, obchod, služby 

Vyšší podíl služeb na celkových tržbách mají více členové OHK než nečlenové, ostatní 

položky – výroba a obchod jsou poměrně rozloženy mezi členy a nečleny. 

 

Nejčetnější obory podnikání 

Z výsledků vyplývá pozitivní vývoj ve struktuře podnikání jednotlivých společností, 

kdy převažují služby, obchod a následuje tradiční obor podnikání českých firem 

strojírenství. 

 

Spokojenost s předáváním zpráv od Obchodní hospodářské komory 

Z grafu vyplývá, že respondenti jsou spokojeni se zpracováním zpráv od Obchodní 

hospodářské komory. 

 

Způsob získávání informací od OHK 

Převažuje komunikace emailem a poštou. 

 

Splnění očekávání vstupu do OHK 

Naprosté většině členů se splnila očekávání po vstupu do Obchodní hospodářské 

komory. 

 

Spokojenost členů se službami OHK 

V naprosté většině jsou členové spokojeni se službami Obchodní hospodářské komory. 

 

Spokojenost členů s poskytovanými službami Obchodní a hospodářské komory 

Většina členů je se službami OHK spokojena. 

 

Přehled zájmu nečlenských organizací o služby OHK Brno 

Většina nečlenů má zájem o vyhledávání nabídek a poptávek (zakázky, tendry, 

kontakty, partneři, obchodní mise, atd.) 

 

Zájem o služby, které OHK běžně neposkytuje 

Zde jednoznačně dominuje zájem o překladatelské služby. 
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Přehled respondentů o dotacích z Evropské unie 

Nejčastější odpovědí je, že nevědí o možnostech získání dotací z Evropské unie a že 

hodlají v budoucnu dotace čerpat. 

 

Přehled jednotlivých zemí a vyjádření zájmu o komunikaci s nimi. 

Nejčastější komunikace je se Slovenskem, Německem, Rakouskem a Itálii. 

 

 

3.2. VÝZKUM SPOKOJENOSTI ČLENŮ SE SLUŽBAMI 

POSKYTOVANÝMI RHK BRNO 2007 
 

Úvodní informace 

Průzkum potřeb firem byl prováděn v teritoriu Jižní Moravy mezi organizacemi jež jsou 

členy Regionální hospodářské komory Brno. V průběhu měsíců ledna a února 2007 bylo 

e-mailem osloveno celkem 666 čelních představitelů firem-členů Regionální 

hospodářské komory Brno. 

 

Od členů Regionální hospodářské komory Brno se podařilo získat 75 odpovědí. Z toho 

vyplývá, že jich odpovědělo 11,26%. 

 

Z výsledků vyplývá poměrně malá ochota společností poskytovat o sobě jakékoliv 

podrobnější údaje.  

 

PRŮZKUM 2007: 

První 2 otázky byly v dotazování uvedeny jako otevřené, respondenti odpovídali 

spontánně. 

 

1/ Čím Vaší firmě OHK/RHK Brno pomohla?  

2/ Jaká aktivita OHK/RHK Brno byla/je pro Vaši firmu přínosem? 
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V odpovědích na tyto otázky členové nejčastěji zmiňovali: 

- kvalitní vzdělávání, poskytované RHK (28 %) 

- pořádání seminářů (21 %)  

- získávání širokého spektra odborných a potřebných informací od RHK ať už při 

osobním kontaktu či zasíláním e-mailem (18 %) 

- vyhledávání obchodních partnerů (11 %)  

- poradenská činnost (6 %) 

- žádná činnost (zatím nevyužil) (6 %) 

- poskytování odborných konzultací (4 %) 

- prezentace firmy, reference od RHK (4 %) 

- spolupráce (1 %) 

- zastupování(1 %) 

 

Nejvíce přínosné aktivity RHK

28%

22%

17%12%
5%

5%

4%

4%

2%

1%

Vzdělávání
Semináře
Informační činnost
Vyhledávání obchodních partnerů, kontaktů
Poradenská činnost
Žádná (zatím nevyužil)
Konzultace
Prezentace firmy, reference
Spolupráce
Zastupování
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Přínosem by dle členů bylo:  

- Zvýšená aktivita v oblasti vyhledávání obchodních partnerů a kontaktů 

- Zastupování zájmů podnikatelů vůči státní správě 

- Lepší informační servis pro malé podnikatele 

- Předávání informací ostatním členům komory 

- Organizováni misí zahraničních delegaci - zástupců zahraničních  regionálních a 

hospodářských komor do Brna, nejlépe na veletrhy 

- Informace - servis pro malé podnikatele 

 

2. Rozsah poskytovaných služeb RHK Brno odpovídá našim požadavkům. V 

případě, že nesouhlasíte, kterou aktivitu, nebo službu postrádáte? 

 

V této otázce respondenti odpovídali na to, jak odpovídá rozsah poskytovaných služeb 

RHK Brno jejich požadavkům. 

 

Rozsah poskytovaných služeb u většiny dotázaných (84%) odpovídá plně jejich 

požadavkům. Služby poskytované RHK Brno svým rozsahem neodpovídají (2%) 

respondentů. (15%) dotazovaných na tuto otázku neodpovědělo. Může to být 

zapříčiněno buďto neporozuměním otázce, nebo z důvodu krátkého členství, a tudíž 

neschopnosti využití a zhodnocení poskytovaných služeb. 

Rozsah poskytovaných služeb

84%

2%

14%

Odpovídá požadavkům Neodpovídá požadavkům Neodpověděl
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Názory členů, co by mohla RHK Brno udělat pro zlepšení: 

 

o Větší možnost firem vyjádřit se prostřednictvím RHK Brno kvalifikovaně k 

projednávaným legislativním úpravám zákonů. 

o Zvýšit uznání Hospodářské komory a její působení na území ČR. 

o Větší lobby za podnikatele, mít větší vliv, jako organizace, na vládní kroky 

o Rezervy jsou v rozšiřování kontaktů.  

o Zajistit větší kooperaci a spolupráci členských firem 

o Pomoc právních a daňových specialistů při jednáních s Celním a finančním 

úřadem 

o Různé informační semináře (Rozvojové programy EU,...)  a přednášky. 

o Více informací přes internet ohledně dotací EU 

o Více informačních seminářů týkajících se rozvojových programů EU 

o Rádi bychom participovali na přípravě seminářů v oblasti obsahové náplně jako 

lektoři pro oblast projekty EU (včetně školení účastníků jak postupovat při 

přípravě projektů a projektové žádosti), dále pro oblast ekonomika, finance, 

řízení a strategie. 

o Komora pořádá akce, konkurující nepřiměřeně náplni podnikání členských firem 

bez předběžného ověření společných možností  

o Více expertů a VIP manažerů v odborných školeních 

o Více vzdělávacích akcí pro management. 

 

3. Oblasti, ve kterých by mohla RHK pomoci svým členům při prosazování zájmů 

 

V této otázce měli respondenti možnost vybrat si z více možností pomoci od RHK 

Brno. Jako nejvýznamnější oblast, ve které by mohla RHK Brno pomoci svým členům 

označili státní správu. 
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Pracovní úřad Nemá zájmy v těchto oblastech

Zákonodárci, ministerstva
 

 

Většina odpovědí směřovala k prosazování opatření pro snížení byrokracie a 

zjednodušení legislativy v oblasti podnikání. Dále členové RHK Brno zmiňovaly 

vysoké daňové zatížení podnikatelů a nevymahatelnost práva v oblasti neplacení faktur.  

 

V případě úřadů se jedná o pomoc při: 

o odstranění někdy až byrokratického přístupu některých pracovníků 

o poskytnutím rad při případném jednání 

o prosazením zjednodušení administrativy ke zrychlení formalit pro podnikání  

o podpora při jednání se zástupci úřadů při uskutečňování podnikatelských aktivit 

o RHK Brno by mohla více pomoci utvářet vědomí těchto orgánů, že je třeba 

zakázky regionální přidělovat rovněž regionálním firmám/již zohledňovat při 

stanovení kriterií pro výběr. 
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4. Spokojenost se službami 

 

V této otázce byly vyjmenovány služby, poskytované RHK Brno. Respondenti měli 

možnost zhodnotit tyto služby, pokud jich využívají, dle jejich spokojenosti.  

Spokojenost se službami
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Spokojenost se službami
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Spokojenost se všemi poskytovanými službami je na vysoké úrovni. Většina 

dotazovaných, pokud službu využívá, je velmi spokojena, nebo spokojena. Nejvíce 

nespokojených respondentů je v oblasti vyhledávání obchodních partnerů, kontaktů a 

volných zdrojů (17%), prezentace na veletrzích a výstavách (8%), finanční, daňové 

poradenství (7%) 

 

Členové nejčastěji využívají těchto služeb:  

o Semináře,kurzy a konference. 

o Právní poradenství, informace o legislativě EU. 

o Poskytování informací a pomoc při získávání dotací. 

o Vyhledávání obchodních partnerů, kontaktů a volných zdrojů. 

o Prezentace na výstavách a veletrzích. 

 

5. Země obchodního zájmu 

 

Respondenti mohli vyplnit více možností zemí, se kterými obchodují nebo by 

obchodovat chtěli. Největší zájem respondentů je o obchodování obecně se zeměmi EU, 

zejména s bezprostředními sousedy České republiky, a to se Slovenskem, Německem, 

Rakouskem a Polskem. Dalšími nejčastěji zmiňovanými zeměmi byly Rusko a 

Ukrajina. 

 79 



 

 

Země obchodního zájmu
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Rozdělení firem podle vztahu k zahraničnímu obchodu 

Zabývá se zahr. obchodem 51 68% 

Zabývá, ale jen se Slovenskem 9 12% 

Nezabývá se zahr. obchodem 14 19% 

Neodpověděl 1 1% 

Celkem 75 100% 

 

 

Většina firem se zabývá zahraničním obchodem (80%) z toho ovšem (12%) se zabývá 

obchodováním jen se Slovenskem. (19%) dotázaných podniká jen na území České 

republiky. 
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3.3. DOTAZNÍKOVÁ AKCE „KOMORO CO DÁL?“ 
 

Úvodní informace 

Tento průzkum byl proveden osobně ředitelem Regionální hospodářské komory Brno 

na členech představenstva RHK Brno a dalších vedoucích pracovnících významných 

brněnských firem a podniků. V průběhu roku 2006 bylo osobně osloveno celkem 39 

čelních představitelů firem. 

 

Od již zmíněných osob se podařilo získat 39 odpovědí. Z čehož vyplývá, že odpovědělo 

100% dotázaných. 

 

Z výsledků vyplývá velká ochota společností poskytovat zajímavé informace a názory, 

které RHK Brno potřebuje vědět, pokud tyto otázky klade dostatečně autoritativní a 

vážená osoba.  

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU: 

 

KOMORO CO DÁL? 
Vyhodnocení dotazníku pro zjištění očekávání členů představenstva OHK Brno 

        
      počet % 

solidnější 3 5% 

pružnější 8 13% 

společenštější 7 12% 

agresivnější 20 33% 

novátorská 15 25% 

přátelštější 7 12% 

Komora by měla být: 

suma 60 100% 

        

  počet % 

získávání peněz z projektů 21 19% 

poradenství a pomoc firmám 27 24% 

propagaci členů 11 10% 

vzdělávání členů 14 13% 

pořádání setkání firem 12 11% 

obchodní politiku 7 6% 

Zaměřit by se měla hlavně na: 

zastupování zájmů firem 18 16% 

 81 



hodnocení firem 2 2% 

suma 112 100% 

        

  %   % 
Komora by se měla věnovat: 

lobby 45%   servis 55% 

        

  počet % 

představenstvo 8 17% 

úřad 17 35% 

služby 10 21% 

spolupráce 13 27% 

Komoru pro mě ztělesňuje 

suma 48 100% 

        

  počet %  

nemá kompetence 16 33% 

je slabá 9 18% 

síť komor má špatnou pověst 5 10% 

nenabízí služby, které firmy chtějí 5 10% 

má image úřadu 9 18% 

je vnímaná jako součást státní správy 4 8% 

nabízí špatné služby 1 2% 

Myslím, že problém komory je: 

suma 49 100% 

 

Konkrétní názory a očekávání členů představenstva OHK Brno: 
 

Komora by měla být: 

- diferencující – diferencovaný přístup k malým a velkým podnikům 

- důvěryhodnější 

- agresivnější – měla by být víc slyšet – centrálně 

- víc o sobě dát vědět – mluvčí co má uznání 

- být u všeho co se tady šustne 

- agresivnější vůči státu + státní správě 

- agresivnější a solidní ochránkyní svých vlastních členů navenek 

- důraznější  

 

Zaměřit by se měla na: 

- rozvoj regionu 

- zastupování zájmů firem na globální úrovni 
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- poradenství a pomoc firmám – zaměření na problémy úřad X - firma 

- uvítal bych, aby komora mohla mluvit do systému 

- vzdělávání – upadající odborné profese  - horší úroveň 

- hodnocení firem - MSP, certifikace 

 

Myslím, že problém komory je: 

-  nedostatečná akvizice a propagace 

- aktivní zapojení členů představenstva 

- konkrétní přínos – neomezovat se na školení, zahraničí, potřeba lobby 

- nemá povinné členství 

- potřebuje posílit vztahy na kraj 

- má image úřadu – nemusí být na škodu 

- neexistuje povinné členství 

- členové si pletou pojmy – komora nezajišťuje kšefty 

- neboť síť komor má slabou pověst v tripartitě v celém státě 

- je finančně slabá 

- hlas je v porovnání s HK ČR slabý 

 

Jak postupovat, aby komora splňovala Vaše očekávání: 

- smírčí komise (někdo mezi justicí a firmou a kdo vytváří prostředí) 

- v auto businessu fungují smírčí komise – s 80% úspěšností 

- více se zaměřit na klubovou činnosti – pravidelná setkání při golfu, tenise ve 

společnosti 

- poskytovat služby, které řeší běžné životní situace firem – velmi zaměřeno na EU, 

zahraniční obchod 

- lepší spolupráce na úrovni kraje 

- pokračovat v nastoupeném směru 

- pomoc při získání informací z ministerstev 

- posílit propagaci, to že je někdo členem OHK není … 

- pokračovat v započatém trendu 

- vyjednávání za skupinové zájmy firem na úřadech 

- zvýšit účinnost lobby 
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- podpora členských firem i při zadávání zakázek 

- pořádání setkání pro navázání nových kontaktů, obchodní příležitosti 

- Energie – ceny – dnes neúnosné – bojovat za skokové ceny energií – zejména 

plyn – celosvětově i na ostatních úrovních 

- nekonkurovala mi svými pracovníky úřadu OHK v mé profesi  

- zahraniční kontakty jsou peníze – vystavovatelé z jižní Moravy na veletrzích 

nejsou 

- možnost na společných projektech 

- komora by měla být apolitická, ne lídr politické strany 

- aktivní, dynamická, politika 

- více lobby a prosazení zájmů OHK Brno na krajské a celostátní úrovni. Vytvoření 

funkční KHK a její významné zastoupení v HK ČR. 

- zprostředkování kontaktů 

 

Aktivní účast v činnosti OHK Brno: 

- zvyšování prestiže – tým 

- představenstvo, strategie, koordinace KHK 

- představenstvo, učit se, pracovní setkání o tváři komory 

- propagace komory a jejich členských firem 

- pracovní skupina pro vytvoření mediálního obrazu komory 

- zájem o účast v pracovních skupinách 

- prezentace na společné akci PS, KHK 

- zapojení do pracovních skupin OHK Brno 

- úřad KHK, RHSD, oborové pracovní skupiny 

- představenstvo, sekce, ostatní odborné prac. skupiny 

- představenstvo, do budoucna odborné pracovní skupiny 

- účast na akcích typu – obchodní mise – BVV, OHK, JMK 

- politické prezentace Topolánek + Paroubek – rotunda výstaviště  

- školící, účast na projektech 

- aktivní dynamická politika 

- člen dozorčí rady 

- spolupráce, konference 
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4. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 

V této části diplomové práce bude následovat subjektivní zhodnocení přínosu 

jednotlivých projektů, které byly popsány v kapitole 1. A dále interpretace údajů, které 

vyplývají z jednotlivých průzkumů, které jsou uvedeny v kapitole 2. 

 

4.1. ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU PROJEKTŮ OHK BRNO (RHK 

BRNO) 
 

4.1.1. Projekt: SÍŤ NA PODPORU PODNIKÁNÍ V EUROREGIONU  
POMORAVÍ – DOLNÍ RAKOUSKO (SÍTĚ)  
 

Cíl projektu: Podpora podnikatelských aktivit našich podnikatelů v Rakousku, rozvoj 

spolupráce s Rakouskou hospodářskou komorou v oblasti vzdělávání. 

 

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ: 

Úspěšný projekt, i když o některých aktivitách lze pochybovat. Úspěchem je především 

to, že projekt poskytl financování na rozšíření a činnost sítě InMP. Též myšlenka 

podpory podnikatelských aktivit našich podnikatelů v Rakousku byla v době začátku 

projektu velice aktuální. Nejrůznější setkání našich a rakouských podnikatelů byla na 

základě vyjádření účastníků pro obě strany též přínosem. 

 

V rámci projektu byly potvrzeny negativa, která jsou ve vztahu k našim jižním 

sousedům známa již řadu let. A to, že Rakušané stále Čechy podceňují a naše zboží a 

práci berou za méně kvalitní.  

 

Z rozpočtu projektu se podařilo zafinancovat zajímavé akce, které byly realizovány. 

Zejména tzv. „Podnikatelská setkání“ byla hodnocena podnikateli kladně, a to 

především z důvodu získávání zajímavých kontaktů.  
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Za méně přínosné lze považovat poradenství Eurofit a Euroaudit, kterého se zúčastnil 

malý počet firem. Navíc zabralo mnoho úsilí tyto firmy vůbec přesvědčit, že tato služba 

pro ně bude přínosem.   

 

SKUTEČNÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE: 

- Poradenství především MSP a živnostníkům prostřednictvím sítě InMP 

- Kooperace s rakouskými firmami 

- Podnikatelská setkání 

 

4.1.2. Projekt: KRAJSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO 
PODNIKATELE (KVC)  
 

Cíl projektu: Podpora vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců na OHK Brno s cílem 

zajistit adaptabilitu na změny ekonomických a technologických podmínek podnikání a 

zvýšit konkurenceschopnost firem. 

 

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ: 

Dle výše uvedených průzkumů nejúspěšnější projekt OHK Brno, který byl za poslední 

roky realizován. A to jak z pohledu koncového uživatele (podnikatelů), tak z pohledu 

samotné komory.  

 

Největší výhodou pro podnikatele bylo to, že díky OHK Brno byli schopni ušetřit až 

100% nákladů na vzdělávání svých zaměstnanců ve firmě. V rámci projektu bylo 

realizováno 157 vzdělávacích seminářů na nejrůznější témata. Vždy na začátku každého 

pololetí dostal každý člen komory podrobný rozpis akcí, aby si mohl předem 

naplánovat, jak a kdy bude chtít školit své zaměstnance.  

 

V případě že navržené akce firmě nevyhovovaly, byla ještě možnost uspořádání 

semináře přesně na míru. Za všechny tyto akce, podnikatel nezaplatil ani korunu! 

Jediné, co si musel účastník semináře uhradit, bylo občerstvení v hodnotě 100,-Kč.  

 

Z průzkumu spokojenosti, který vyplňoval každý z 3331 evidovaných účastníků 

vzdělávacích akcí, vyplývá, že většina všech realizovaných akcí měla požadovanou 
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úroveň. Další zárukou kvality bylo, že na tyto semináře byly najímány vzdělávací firmy, 

které jsou v regionu špičky ve svém oboru. 

 

V rámci projektu byly dále realizovány dva modulové kurzy: Strategické řízení MSP a 

Hodnotové řízení a marketing MSP. 

 

Zvláště o kurz „Strategického řízení MSP“ byl ze strany vrcholového managementu 

firem velký zájem, který vyústil až v nutnost uskutečnit dva běhy kurzu, místo původně 

plánovaného jednoho. 

 

V rámci kurzu „Hodnotové řízení a marketing MSP“ byla realizována úspora nákladů 

zúčastněných firem ve výši 3 570 000,-Kč. 

 

V neposlední řadě tento projekt přispěl k tomu, že na OHK Brno byla vybudována 

počítačová učebna se 14 pracovními stanicemi, a byly vybaveny sály a učebny, určené 

k provádění vzdělávacích aktivit. 

 

Na závěr jistě nemůžeme opomenout marketingový efekt, který tento projekt měl. Díky 

konkurenční výhodě, kterou zásluhou projektu komora získala, se dostala do podvědomí 

řady podnikatelů v regionu a získala mnoho nových zákazníků. 

 

SKUTEČNÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE: 

- Nulové náklady podnikatelů na vzdělávání svých zaměstnanců 

- Semináře pro firmy na míru 

- Komplexní vzdělávání pro management firem v kurzu Strategické řízení 

- Úspora nákladů firem v kurzu Hodnotové řízení a marketing 

- Vybavení vzdělávacích prostor pro větší komfort firem 
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4.1.3. Projekt: DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŘEMESLNÝCH 
PROFESÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (ŘEMESLA) 
 

Cíl projektu: Rozvíjet odborné školství v JMK v souladu s potřebami podniků a 

s důrazem na potřeby zahraničních investorů. 

 

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ: 

Tento projekt měl za cíl zjistit současný stav, jací řemeslníci a kolik jich vlastně chybí 

ve firmách v regionu, a v další fázi navrhnout postupy řešení. Toto celé se povedlo a 

nyní záleží na příslušných orgánech, aby se ujaly realizace doporučených opatření.  

 

Současná situace na trhu s pracovní silou a konkrétně v řemeslných profesích není 

dobrá. Už dnes je velký problém sehnat kvalitního řemeslníka. Tomu též odpovídá 

platové ohodnocení těchto lidí, kdy ne zřídka se stává, že řemeslník již dnes vydělává 

víc, než kde jaký vysokoškolák. Toto je samozřejmě příklad jak to funguje, když 

poptávka převyšuje nabídku.  

 

Během projektu a zvláště na konferencích, které byly pořádány v jeho průběhu a na 

kterých se mělo diskutovat o daném problému, se ukázalo, že změnit současný stav 

nebude lehké. Zarážející byl hlavně malý zájem ze strany samotných firem, které tento 

problém tíží.  

 

Dalším problémem je přístup orgánů, které by měly řešit vzniklou situaci. Při úvodní 

konferenci k projektu dávali úředníci najevo své odhodlání s problémem něco dělat, ale 

jakmile dostali do rukou konkrétní materiály a návrhy řešení, aktivita k řešení se 

vytratila.  

 

Když k tomu všemu přičteme všeobecné mínění ve společnosti o řemeslné práci, tak se 

ocitáme v tíživé situaci. A pokud rychle nezačneme problém řešit, můžeme se dočkat 

chvíle, kdy zedníky budeme vozit z Ukrajiny, elektrikáře z Rumunska, a malíře z Číny. 

 

SKUTEČNÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE: 

- Zjištění aktuální situace v JMK 
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- Návrh komplexního řešení 

 

4.1.4. Projekt: GEMEINSAM +   
 

Cíl projektu: Podpora podnikatelských aktivit našich podnikatelů při vstupu na 

rakouský trh, vzdělávání, trénink, asistence, poradenství. 

 

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ: 

Tento projekt v průběhu času ztrácel na přitažlivosti pro firmy. Na jeho počátku bylo 

téma „Podnikání v Rakousku“ velice aktuální, nicméně na jeho konci bylo vidět, že 

podnikatelům již nemá moc co nabídnout. Dokládá to hlavně počet účastníků na akcích 

projektu na jeho počátku a konci.  

 

Způsobeno to bylo především velkou nabídkou služeb a projektů, které byly zaměřeny 

obdobně. Zajímavé by bylo, kdyby tento projekt byl realizován cca. o dva roky dříve. 

To byl zájem o problematiku vstupu na rakouský trh podstatně vyšší, než ke konci 

tohoto projektu.  

 

Ale i přesto se v rámci projektu uskutečnily úspěšné akce, dotovaného poradenství 

využilo téměř 50 firem a pro komoru samotnou byly jistě přínosem marketingové 

aktivity, které se v rámci projektu uskutečnily a pomocí nichž OHK oslovila další nové 

zákazníky.   

 

SKUTEČNÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE: 

- Dotované poradenství pro podnikatele 

- Kooperace s rakouskými firmami 

 

4.1.5. Projekt: ECONET PLATFORM 
 

Cíl projektu: Rozšíření informační platformy pro podporu podnikatelských aktivit 

našich podnikatelů v trojúhelníku Vídeň - Dolní Rakousko – Bratislava – Trnava – jižní 

Morava, podnikatelské kluby pro cílové skupiny, vzdělávání, podnikatelská setkání, 

databáze poradců a programů podpor MSP v Rakousku, na Slovensku a v ČR. 
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SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ: 

Další z řady projektů zaměřených na Rakousko. Zde platí něco podobné, co 

v předchozím případě. Projekt, který minul svou dobu. Jediné pozitivu je to, že z jeho 

rozpočtu se podařilo zafinancovat zajímavé akce a věci, které firmy potřebovaly 

(Podnikatelská setkání, IS RHK Brno, webové stránky RHK Brno). Pokud bychom 

tento projekt měli hodnotit z pohledu přínosu pro komoru, hodnocení bude jistě kladné. 

Nicméně snažíme se zabývat hodnocením přínosu pro podnikatele, a to je méně 

uspokojivé.  

 

Semináře typu: „Pro úspěch podnikání-etika a zdraví-faktory bez hranic“ nejsou pro 

podnikatele zajímavé. Dokladem toho je účast na této a podobných akcích, a též úsilí, 

které musí vynaložit tým projektu, aby se podobné akce mohly vůbec uskutečnit.  To 

stejné platí pro aktivitu zaměřenou na ženy podnikatelky.   

 

SKUTEČNÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE: 

- Nové webové stránky a informační systém RHK Brno pro lepší a snadnější 

informování firem 

- Informační systém RHK Brno 

- Podnikatelská setkání 

 

4.1.6. Projekt: EURO INFO CENTRUM BRNO CZ646 (EIC) 
 

Cíl projektu: Poskytovat informace o Evropské unii, pomoc při uplatnění na 

evropském trhu, konzultace a semináře k problematice EU, pomoc při hledání 

obchodních partnerů, investičních možností či dodavatelů, informace o evropských 

projektech a programech podpor pro firmy, informace o trzích a zemích. 

 

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ: 

Zajímavá myšlenka Evropské komise, jejíž realizace je z hlediska přínosu pro 

podnikatele nedostačující. Původní záměr o poskytování informací o evropské unii je 

zastaralý. Kdo chce dnes informaci o EU, ve chvilce si ji najde na internetu. Je to 

klasická ukázka toho, jak funguje celá byrokracie v Evropské unii. Vyplňování 

databází, formulářů a vymýšlení aktivit, jen aby je bylo možno vykázat do projektu. 
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Zabývat se přínosem pro podnikatele nemá smysl, protože se hledá jen velmi těžko. O 

přínosu by se dalo hovořit možná v případech, kdy jednotlivá EIC jsou zapojena 

v jiných projektech (např. Kontakt – Kontrakt). 

 

SKUTEČNÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE: 

- Informace o EU 

- Některé projekty, jimž jsou EIC partnery 

 

4.1.7. Projekt: MATCH2SUCCEED (Kontakt – Kontrakt 2007) 
 

Cíl projektu: Mezinárodní projekt – posílení kooperačního potenciálu EU s východní 

Evropou a novými kandidátskými zeměmi. 

 

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ: 

Projekt především pro firmy, které se chtějí ubírat cestou zahraničních vztahů a 

kooperace se zahraničními partnery. Hlavním bodem projektu bylo mezinárodní forum 

Kontakt – Kontrakt 2007, které proběhlo v říjnu na brněnském výstavišti. Celá akce 

byla zaměřena na rozvíjení kooperačních aktivit mezi zúčastněnými firmami. A i když 

tento ročník KK 2007 nebyl tak úspěšný jak ten z roku 2004, tak ho lze hodnotit kladně. 

Počet uskutečněných jednání mezi firmami (uskutečnilo se 632 obchodních schůzek), i 

ohlasy samotných firem jsou toho důkazem.  

 

SKUTEČNÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE: 

- Navazování nových kontaktů 

- Kooperace českých a zahraničních firem 

 

4.1.8. Projekt: INFORMAČNÍ MÍSTA PRO PODNIKATELE (InMP)  
 

Cíl projektu: Vytvoření a provozování sítě informačních míst pro podnikatele 

v Jihomoravském kraji ve všech pověřených obcích, poskytování informačního a 

poradenského servisu malým a středním podnikatelům v místech jejich podnikání. 
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SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ: 

Tento projekt byl od svého začátku (2003) financován z nejrůznějších zdrojů a projektů. 

V současné době v jihomoravské krajské síti InMP působí 8 informačních míst. A pro 

období 01.07.2007 až 30.04.2008 RHK Brno zajistila na provoz jí spravovaných míst 

dotaci ze zdrojů JMK. O dalším řešení financování tohoto projektu právě probíhají 

jednání. 

 

Projekt má velice dobrou myšlenku a mnoha (především malým firmám a 

živnostníkům) podnikatelům velice pomohl. Dokládá to především počet 

zodpovězených dotazů podnikatelů, jejichž počet se za dobu realizace projektu vyšplhal 

až téměř k 10 000. Nicméně z projektu se dalo dostat daleko více, než z něj nakonec 

bylo.  

 

Největším přínosem pro podnikatele bylo bezesporu dostupné poradenství, které tato síť 

poskytovala. A především v malých městech byly tyto informace pro podnikatele 

k nezaplacení. I když veškeré služby InMP byly poskytovány samozřejmě zdarma. 

 

Bohužel se nepodařilo využít těchto pracovníků InMP k tomu, aby dostatečně dobře 

dokázali podnikatelům podat i informace o dalších službách komory, a tím je podnítili 

ke členství v OHK Brno (RHK Brno).  

 

SKUTEČNÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE: 

- Dostupné poradenství především MSP a živnostníkům zdarma a v místě 

jejich podnikání 

 

4.1.9. Projekt: "ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ PŘI PŘÍPRAVĚ A 
REALIZACI PROJEKTŮ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013"  
 

Cíl projektu: Výměna praktických zkušeností a dovedností v oblasti řízení lidských 

zdrojů, s důrazem na moderní metody. 
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SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ: 

V rámci projektu dostala komora možnost financovat některé své aktivity. Nakonec se 

trošku krkolomně z projektu financovaly zajímavé akce pro podnikatele.  

 

Především bezplatné jazykové kurzy, které se uskutečnily, byly pro zaměstnance firem 

přínosem. Též dvě akce zaměřené na čerpání „Strukturálních fondů EU“ podnikatele 

velice zajímaly (dokazuje to hlavně účast na těchto akcích). A v neposlední řadě byla z 

projektu financována aktivita spolupráce VUT Brno a firem formou tzv. „Oborových 

setkání“.  

 

Tyto setkání se uskutečnily ve třech oborech: Strojírenství, stavebnictví a elektro-IT. 

Účelem setkání bylo propojit firmy s odborníky z VUT z jednotlivých fakult tak, aby 

začali lépe spolupracovat a pomohli firmám s inovací a výzkumem výrobků. Výsledek 

tohoto snažení zatím neodpovídá stanoveným cílům, nicméně po určitých inovacích 

bude RHK Brno a VUT Brno v této aktivitě pokračovat v příštím roce. 

 

SKUTEČNÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE: 

- Jazykové kurzy pro podnikatele zdarma 

- Semináře zaměřené na informování podnikatelů o strukturálních fondech EU 

- Akce na podporu spolupráce odborníků z VUT s firmami v regionu 

- Přenos „know how“ aplikovaný výzkum 

 

4.1.10. Projekt: EQUAL – ASISTENČNÍ CENTRA 
 

Cíl projektu: Konkrétní podpora podnikání žen v České republice. 

 

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ: 

Jelikož jsem byl přítomen akcím, které se v rámci tohoto projektu uskutečnily, mohu 

konstatovat, že z pohledu podnikatele jsou tyto aktivity nepotřebné. Opět je to klasická 

ukázka toho, na co všechno může Evropská unie přispívat ze svého rozpočtu.  

 

Na co je speciální poradenské místo pro ženy podnikatelky v budově RHK Brno, kde je 

dalších X poradců, kteří Vám poradí bez ohledu na to, jestli jste podnikatel či 
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podnikatelka? Na co jsou akce typu: Procvičování krční páteře, či Etika a zdraví? 

Navštívil by některou z těchto akcí zaneprázdněný podnikatel? Zabývat se přínosem pro 

opravdové podnikatele(ky) vůbec nemá smysl.  

 

SKUTEČNÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE: 

- Nedostatečný 

 

4.1.11. TABULKA ZHODNOCENÍ PROJEKTŮ OHK BRNO (RHK 
BRNO) 
 

Na závěr této kapitoly jsem shrnul hodnocení do tabulky, kde jsem jednak seřadil 

projekty jak by se umístily od nejúspěšnějšího po nejméně úspěšný. A též jsem jim 

přiřadil body, které hodnotí jejich přínos. Bodová stupnice je od 1 do 10, kdy 10 bodů je 

nejlepší hodnocení, 1 bod potom nejhorší hodnocení.  

 

PROJEKTY HODNOCENÍ MÍSTO 

KRAJSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO PODNIKATELE (KVC)  10 bodů 1. 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŘEMESLNÝCH PROFESÍ 

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (ŘEMESLA) 8 bodů 2. 

SÍŤ NA PODPORU PODNIKÁNÍ V EUROREGIONU  POMORAVÍ – 

DOLNÍ RAKOUSKO (SÍTĚ)  7 bodů 3. 

GEMEINSAM +   6 bodů 4. 

INFORMAČNÍ MÍSTA PRO PODNIKATELE (InMP)  6 bodů 5. 

MATCH2SUCCEED (Kontakt – Kontrakt 2007) 5 bodů 6. 

"ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI 

PROJEKTŮ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013"  5 body 7. 

ECONET PLATFORM 4 body 8. 

EURO INFO CENTRUM BRNO CZ646 (EIC) 2 body 9. 

EQUAL – ASISTENČNÍ CENTRA 1 bod 10. 

 

 

 

 

 

 94 



4.2. VYHODNOCENÍ ÚDAJŮ Z JEDNOTLIVÝCH PRŮZKUMŮ 

OHK BRNO (RHK BRNO) 
 

4.2.1. PRŮZKUM POTŘEB FIREM 2005 
 
Tento průzkum probíhal v roce 2005 a měl dvě části. První zaměřenou na členské firmy 

OHK Brno, a druhou na nečlenské firmy v regionu. Byl to komplexní průzkum 

spokojenosti se službami OHK Brno, případně zjištění, jakých služeb by firmy rády 

využívaly. 

 

První zjištění bylo to, že odpovědělo málo firem a je neochota podnikatelů poskytovat o 

sobě údaje. Ale i přes tyto překážky se podařilo nakonec shromáždit vypovídající počet 

odpovědí, aby se z nich daly dělat závěry. 

 

První část průzkumu byla zaměřena na to, co za firmu tento dotazník vyplňovalo. Zde 

jsme zjistili, že struktura firem, které dotazník vyplňovaly, je velice různorodá. 

Zastoupeny jsou firmy všech velikostí i oborů podnikání. Pro nás je nejpodstatnější ale 

to, jak vůbec firmy hodnotily služby, které komora poskytuje. 

 

DŮLEŽITÁ ZJIŠTĚNÍ: 

 Převážná většina členských firem v současné době získává informace o 

aktivitách OHK Brno prostřednictvím e-mailu. Také u nečlenských organizací 

převládá zájem, o získávání informací od OHK prostřednictvím elektronické 

pošty.  

 

 Naprostá většina členů hodnotila rozsah a zpracování zpráv a informací jako 

dobré.  

 

 Respondenti měli možnost vyjádřit svůj zájem o jednotlivé okruhy informací, 

které chtějí od OHK Brno dostávat. Největší zájem u členů je o:  

- vzdělávací akce  

- informace o nové legislativě  

- nabídky a poptávky 
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- dotace EU 

 

 U nečlenů je celkem jednoznačně největší zájem o získávání nabídek a 

poptávek, z čehož je patrné, že zatím nemají přesnou představu o všech dalších 

výhodách, které jim může přinést členství v OHK Brno. 

 

 Totéž plyne i z otázky, za jakých podmínek by nečlenské firmy uvažovaly stát 

se členy OHK Brno. Některé firmy podmiňují vstup do OHK Brno službami, 

které komora již dávno poskytuje.  

 

 Co se týče služeb, které komora poskytuje, největší spokojenost a zájem je o: 

- vzdělávací aktivity 

- poradenství nejrůznějšího druhu (nejvíce asi finanční a o fondech EU) 

- poskytování informací (o legislativě, fondech EU, …) 

- prezentace prostřednictvím komory 

- vyhledávání obchodních partnerů a získávání kontaktů 

 

 Ze služeb, které OHK Brno zatím nenabízí, je největší zájem o: 

- překladatelskou činnost 

- databáze volných pracovních míst 

 

4.2.2. VÝZKUM SPOKOJENOSTI ČLENŮ SE SLUŽBAMI 
POSKYTOVANÝMI RHK BRNO 2007 
 

Tento průzkum probíhal v roce 2007 a byl zaměřen jen na členské firmy RHK Brno.  

 

DŮLEŽITÁ ZJIŠTĚNÍ: 

 Firmy nejčastěji využívají a považují za přínos pro ně samotné především: 

- Kvalitní vzdělávání, poskytované RHK 

- Pořádání seminářů, a dalších akcí 

- Získávání širokého spektra odborných a potřebných informací od RHK Brno 

- Vyhledávání obchodních partnerů 

- Právní poradenství, informace o legislativě EU 
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- Poskytování informací a pomoc při získávání dotací 

- Vyhledávání obchodních partnerů, kontaktů a volných zdrojů 

- Prezentace na výstavách a veletrzích 

 

 Co by komora mohla dělat lépe: 

- Zvýšenou aktivitu v oblasti vyhledávání obchodních partnerů a kontaktů 

- Zastupování zájmů podnikatelů vůči státní správě 

- Lepší informační servis pro malé podnikatele 

- Předávání informací ostatním členům komory 

- Větší možnost firem vyjádřit se prostřednictvím RHK Brno kvalifikovaně k 

projednávaným legislativním úpravám zákonů. 

- Zvýšit uznání Hospodářské komory a její působení na území ČR. 

- Větší lobby za podnikatele, mít větší vliv, jako organizace, na vládní kroky 

- Rezervy jsou v rozšiřování kontaktů.  

- Zajistit větší kooperaci a spolupráci členských firem 

- Více informačních seminářů týkajících se rozvojových programů EU 

- Více vzdělávacích akcí pro management. 

 

 Nejvíce nespokojených respondentů je v oblasti:  

- Vyhledávání obchodních partnerů, kontaktů a volných zdrojů 

- Prezentace na veletrzích a výstavách 

- Finanční, daňové poradenství 

 

Zahraniční obchod: 

Největší zájem respondentů je o obchodování obecně se zeměmi EU, zejména 

s bezprostředními sousedy České republiky, a to se Slovenskem, Německem, 

Rakouskem a Polskem. Dalšími nejčastěji zmiňovanými zeměmi byly Rusko a 

Ukrajina. 

 
 
 

 97 



4.2.3. DOTAZNÍKOVÁ AKCE „KOMORO CO DÁL?“ 
 

Tento průzkum probíhal v roce 2006 a byl specifický tím, že ho prováděl přímo ředitel 

OHK Brno osobním dotazováním. Další specifikum bylo to, že respondenti, kteří 

odpovídali, byli především nejvyšší manažeři velkých brněnských firem. 

 

DŮLEŽITÁ ZJIŠTĚNÍ: 

 Komora by měla být agresivnější v prosazování zájmů podnikatelů. 

 

 Zaměřit by se měla hlavně na poradenství a pomoc firmám, získávání peněz 

z projektů a účinné lobby. 

 

 Podnikatelé též spatřují problém komory v tom, že nemá kompetence a je slabá. 

 

Z uvedeného vyplývá, že tato skupina podnikatelů (velké firmy) spatřuje úlohu komory 

především v důrazném hájení zájmů podnikatelů před orgány státní správy (lobby). Co 

se týče servisu komory, ten by se měl zaměřit především na poradenství v nejrůznějších 

odvětvích a též získávání peněz pro firmy z EU. 

 

4.2.4. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PLYNOUCÍ Z PRŮZKUMŮ 
 

Podnikatelé hodnotí kladně především: 

- vzdělávací aktivity 

- poradenství nejrůznějšího druhu  

- poskytování informací 

- prezentaci firem prostřednictvím komory 

 

Především dva ze tří pilířů, na kterých komora stojí (vzdělávání, poradenství), jsou 

hodnoceny velmi kladně a je vidět, že projekty, které jsou zaměřeny na tyto aktivity, 

jdou správným směrem a budou jistě využívány i v budoucnu. Též informační servis, 

který komora zajišťuje především prostřednictvím webových stránek a pravidelného 

elektronického zpravodaje, je pro řadu podnikatelů přínosem. Dále poslední dobou 

stoupá obliba akcí typu „Podnikatelská setkání“, která jsou ideální možností pro 
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navázání zajímavých kontaktů a též možnost firem prezentovat se před ostatními 

podnikateli v regionu.  

 

Zlepšit by se měla komora především: 

- Lobby 

- Vyhledávání obchodních partnerů a získávání kontaktů 

- Více poradenství k fondům EU 

- Více vzdělávacích akcí pro management 

 

Co se týče nedostatků, tak zde jasně vede připomínka k lobby komory. Především velké 

firmy volají po agresivnějším prosazování zájmů podnikatelů. Dále by se měla komora 

zlepšit v tzv. „dělání obchodů“, jinými slovy, aby se podílela na zprostředkování 

obchodů a propojování jednotlivých firem.  

 

V neposlední řadě je velký zájem o informace o dotacích z EU. Z hlediska vzdělávání 

by mělo potom více akcí směřovat pro samotný management společností. O zahraniční 

obchod je jistě zájem, ale ne u tak velké skupiny firem, jak by se zdálo. 
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5. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 
 

5.1. NÁVRH ŘEŠENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 
Nadále pokračovat v nastoleném trendu a co nejdříve předložit další projekt na 

financování vzdělávacích aktivit RHK Brno. V plánování konkrétních vzdělávacích 

akcí naplánovat samostatnou kategorii „Vzdělávání pro management firem“, která by 

nabízela více vzdělávacích akcí pro vedoucí pracovníky firem. 

 

Projekty, které jsou nachystány a čeká se na výzvy: 

Projekt „Regionální vzdělávací centrum pro podnikatele“  

- Semináře na aktuální témata  

- Balíčky seminářů s osvědčením  

- Kurzy s důrazem na akreditované kurzy, IT  a odborné jazykové vzdělávání  

- Inovace a přidaná hodnota 

- Balíčky a vydávání osvědčení  

- On-line kontakt s lektorem před a po akci  

- Akce v podnicích a v regionu  

- Využití e-learningu  

 

Projekt „Strategické řízení podniků“  

- Certifikovaný kurz Strategické řízení podniku  

- Certifikovaný kurz Inovační strategie podniku  

- Podpora a asistence při vytváření podnikových strategií  

- Inovace a přidaná hodnota 

 

OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE BUDE: 

Po předložení a schválení výše uvedených projektů RHK Brno opět bude moci 

realizovat vzdělávací akce v požadovaném rozsahu a za podobných podmínek jako 

v projektu KVC. Projekt „Strategické řízení podniků“ poskytne dostatečné možnosti pro 

vzdělávání managementu firem. Z uvedeného vyplývá, že přínos pro podnikatele bude 

především zvýhodněné vzdělávání zaměstnanců firem a lepší možnost vzdělávání 

managementu těchto firem. 
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5.2. NÁVRH ŘEŠENÍ V OBLASTI PORADENSTVÍ 
Zde též doporučuji pokračovat v nastoleném trendu. Poradenství by mělo být především 

zaměřeno na získávání peněz z fondů EU. A to jak individuálním poradenstvím, tak 

organizací nejrůznějších seminářů a kurzů ve spolupráci s CzechInvest, JMK, či 

členskými firmami, které se zabývají čerpáním peněz z fondů EU. 

 

RHK Brno chystá  na příští rok: 

Projekt „Evropský audit“ – komplexní poradenská služba pro firmy poskytující 

podnikatelům relevantní informace o možnostech podpory z fondů EU a o stavu 

připravenosti a schopnosti firem tyto podpory získat. 

 

Jedná se o zajištění níže uvedených služeb pro podnikatele: 

„Dotační audit“ – definování profilu konkrétní firmy, předběžné vymezení předmětu 

podpory a vyhledání možných podpor  

 

„Zdrojovou analýzu“ – zjištění aktuálního finančního zdraví firmy. Výstupem 

Zdrojové analýzy je též zjištění reálné absorpční kapacity firmy a posouzení, zda firma 

je schopna dosáhnout na 100 % předfinancování projektu na úvěr ve výši nezbytné pro 

kofinancování projektu. 

 

Poradenství k podporám z fondů EU, EHS a jiných fondů – výběr vhodných podpor, 

konkrétního programu, otestování splnitelnosti podmínek programu, specifických 

podmínek a stanovených ukazatelů. 

 

Asistence při zpracování projektů:  

RHK Brno zajišťuje : - Asistenci při zpracování projektu 

   - Optimalizaci výběru zpracovatele a zpracování projektu na klíč 

   - Účast na implementaci a realizaci projektu 

 

Též je v plánu na rok 2008 uskutečnit konzultační den na téma „Strukturální fondy 

EU“, po kterém by následovaly do konce roku menší semináře ve spolupráci 

s CzechInvest. 
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OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE BUDE: 

Přínosem pro podnikatele bude především lepší informovanost o možnostech získávání 

finančních prostředků z fondů Evropské unie.  

 

5.3. NÁVRH ŘEŠENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 
V současné době jsou informace poskytovány převážně elektronickou poštou, kdy 

každý pátek odchází emailový zpravodaj RHK Brno, ve kterém se snaží komora 

informovat své členy. Problémem je, že tento zpravodaj chodí jen na emaily statutárních 

zástupců členských firem. Tomu též odpovídá skladba zpráv, které jsou do něj 

zařazovány. Problém je to především v tom, že zprávy, které nejsou určeny pro 

management firem (týká se to především vzdělávacích akcí), se nedostanou k osobám, 

ke kterým by se měly dostat. To bylo též v roce 2007 jednou z příčin, proč klesl počet 

účastníků těchto akcí. 

 

Návrh řešení: 

 Udělat druhou verzi zpravodaje, která by byla zaměřená na vzdělávací akce a 

informace, které se do zpravodaje pro statutární zástupce nedostaly 

 S těmito informacemi pravidelně oslovovat databázi kontaktů (mimo statutární 

zástupce) 

 Tuto databázi průběžně doplňovat, aby byla co možná nejpřesnější 

 Oslovit tímto zpravodajem též nečlenské firmy RHK Brno, a těm, kteří s tím 

vyjádří souhlas, též pravidelně zasílat novinky z komory 

 

Nejideálnější variantou by byla dokonalá segmentace firem dle velikosti, oborů a funkcí 

zaměstnanců, kdy zprávy by se členily a zasílaly vždy naprosto cíleně. Bohužel 

v současném personálním složení na RHK Brno, je tento plán nerealizovatelný. 

 

OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE BUDE: 

Přínosem tohoto řešení by byla především lepší informovanost pracovníků firem o 

možnostech, které RHK Brno nabízí. Tyto informace by dostávali i jiní pracovníci, než 

jen statutární zástupci. Jednalo by se o lepší zacílení informací. Pokud by se též podařilo 
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oslovit nečlenské firmy, zvýšil by se počet podnikatelů, kterým může komora svými 

projekty a službami být prospěšná.  

 

5.4. NÁVRH ŘEŠENÍ V OBLASTI PREZENTACE FIREM 
V této oblasti je vidět za poslední roky asi největší posun vpřed a firmy už si začínají 

uvědomovat, že prezentace prostřednictvím komory před ostatními podnikateli může 

být velice zajímavou složkou v marketingovém mixu. To platí zvláště pro firmy, u 

jejichž produktů či služeb jsou koncovými uživateli právě podnikatelé a firmy.  

 

Velký zájem o prezentaci je především u tzv. „Podnikatelských setkání“ a akcí 

podobného typu. Poslední setkání, uskutečněné v září 2007 na golfovém hřišti Kořenec, 

je toho důkazem.  

 

Za úspěšnou se dá nazývat i aktivita marketingového pronájmu prostor komory 

(umístění reklamy do prostor RHK Brno). 

 

Naopak dílčím neúspěchem se dá označit nezájem o jiné aktivity a akce komory. 

Zklamáním je především přístup poradenských firem, které se zabývají čerpáním peněz 

z fondů EU.  

 

Doporučení: 

Pokračovat v nastoleném trendu přesvědčování podnikatelů. V oblastech, ve kterých se 

RHK stále nedaří (některé pořádané akce, časopis RHK, atd.), ceny prezentací snížit 

dočasně na minimum. Výsledky z těchto akcí využít jako reference pro další jednání. 

 

OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE BUDE: 

Přínosem bude především fakt, že se firmám podaří oslovit zajímavý počet cílové 

skupiny (statutární zástupci firem v regionu). Za pozitivum lze považovat i to, že 

komora tomuto způsobu komunikace dodává určitou prestiž, které by se těmto firmám 

v jiných způsobech marketingové komunikace nedostávalo.  
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5.5. NÁVRH ŘEŠENÍ V OBLASTI LOBBY 
Oblast, ve které komora zůstává nejvíce dlužna svým členům. Hlas HK ČR jako celku, 

pro orgány státní správy moc neznamená. To je ten největší problém, proč se v této 

oblasti nedaří výraznější úspěchy.  

 

Je to zapříčiněno různými faktory. Tím největším je to, že členství v komoře není pro 

podnikatele povinné, jako třeba v Rakousku či ve Francii. HK ČR je potom brána jako 

zájmové sdružení, které zastupuje jen nepodstatnou část podnikatelů. Dalším důvodem 

je fakt, že v čele HK ČR nestojí dostatečně autoritativní, razantní a vážená osoba, která 

by dokázala jednat se státními orgány dostatečně razantním způsobem. Svou roli může 

hrát i fakt, že tato osoba je úzce spjata s jednou politickou stranou, což může u jednání 

s představiteli jiných stran hrát určitou roli. Samozřejmě v určitých situacích to může 

být i výhoda.  

 

Co se týče RHK Brno, ta by se měla snažit jednat a lobovat hlavně u orgánů místních 

(Město Brno, JMK). O dobré vztahy by se mělo více starat hlavně představenstvo RHK 

Brno. Mělo by dojít k rozdělení kompetencí dle politických stran, kdy o politiky jedné 

strany by se starala vždy jedna osoba či osoby. Není totiž možné, aby jeden člověk 

(ředitel RHK Brno) měl dobré vztahy se všemi vrcholovými představiteli všech stran, 

které mají v regionu moc na různých úřadech. 

 

Aktivita realizace nejrůznějších kulatých stolů, setkání a manažerských snídaní 

s politiky jak na centrální úrovní, tak na té lokální se též v poslední době vytratila. Bylo 

by přínosem jí obnovit. 

 

V poslední řadě chybí silnější zastoupení RHK Brno v orgánech HK ČR. Brněnská 

komora by v těchto orgánech měla mít daleko silnější postavení a hlas, už i vzhledem 

k tomu, že z hlediska počtu členů je vůbec nejsilnější regionální složkou HK ČR. 

 

Doporučení: 

1. Zapojit nové představenstvo RHK Brno více do lobby a vytvořit koncepci 

2. Obnovit aktivity setkávání politiků s podnikateli 
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3. Pokus o propojování politiků z různých politických stran tohoto regionu, aby 

více spolupracovali na centrální úrovni ve prospěch regionu (např. poslanci 

v parlamentu) 

4. Usilovat o větší zastoupení ve vrcholových orgánech HK ČR 

 

OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE BUDE: 

Navrhované řešení by mohlo přinést hlavně lepší lobby u místních úřadů a též větší 

možnost hájení zájmu členských firem RHK Brno. Dále by toto řešení mohlo přinést 

větší finanční prostředky do rozpočtu komory, a tím pádem i lepší služby, které bude 

schopna RHK svým firmám poskytovat. Větší zastoupení RHK Brno v orgánech HK 

ČR jistě přinese větší vliv brněnské komory na rozhodování HK ČR jako celku, ale též 

větší prestiž u centrálních politiků a institucí při lobby.  

 

5.6. NÁVRH ŘEŠENÍ V OBLASTI ZÍSKÁVÁNÍ KONTAKTŮ 
V této oblasti má komora především poskytovat firmám možnosti, aby mohly tyto 

kontakty získávat. Proto je i pro příští rok nachystána řada zajímavých akcí. 

 

Ale i přesto je co zlepšovat. Bylo by například zajímavé, kdyby se podařilo v příštím 

roce zprovoznit elektronický katalog tzv. „Členové pro členy“. Zde mohou jednotlivé 

firmy nabídnout ostatním členům své služby a zboží za výhodnějších podmínek, než 

mohou dostat ostatní odběratelé na trhu. 

 

Perličkou příštího roku by mohla být akce pod názvem „Fórum JMK 2008“. Jedná se o 

setkání TOP manažerů z Jihomoravského kraje a dalších zajímavých osobností. 

Nejuznávanější manažeři a osobnosti regionu by se s ostatními podnikateli podělili se 

svými zkušenostmi „Jak být úspěšným“. 

 

Pro příští rok jsou připravena:  

- 2x Podnikatelská setkání 

- 1x Den otevřených dveří na aktuální téma 

- 3x Konference 

- Sportovní akce 
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A celá řada dalších akcí, kde budou mít podnikatelé možnost navazovat kontakty mezi 

sebou. 

 

OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PRO PODNIKATELE BUDE: 

Realizace databáze „členové pro členy“ zlepší požadovanou komunikaci a 

zprostředkování obchodů přímo mezi členy RHK Brno. Pokud se též podaří zrealizovat 

výše uvedené akce, bude zde mnoho příležitostí pro představitele firem, získat zajímavé 

kontakty. 
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6. ZÁVĚR 
 

Závěrem své diplomové práce bych rád shrnul nejdůležitější zjištění, ke kterým jsem 

dospěl a též co navržené změny přinesou podnikatelům i samotné RHK Brno.  

 

ZJIŠTĚNÁ POZITIVA: 

Z uvedených průzkumů vyplývá, že především dva ze tří pilířů, na kterých komora stojí 

(vzdělávání, poradenství), jsou hodnoceny podnikateli kladně a je vidět, že projekty, 

které jsou zaměřeny na tyto aktivity, jdou správným směrem a budou jistě využívány i 

v budoucnu. Též informační a poradenský servis je pro řadu podnikatelů přínosem.  

 

NEDOSTATKY: 

Nejvíce připomínek je k lobby komory. Především velké firmy volají po agresivnějším 

prosazování zájmů podnikatelů. Dále by se měla komora zlepšit v tzv. „dělání 

obchodů“, aby se podílela na zprostředkování obchodů a propojování jednotlivých 

členských firem. Velký zájem je o informace o dotacích z EU. Z hlediska vzdělávání by 

mělo více akcí směřovat pro samotný management společností. O zahraniční obchod je 

jistě zájem, ale ne u tak velké skupiny firem, jak by se zdálo. Též projekty zaměřené na 

Rakousko nebudou mít do budoucna velký smysl. 

 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ: 

V oblasti vzdělávání co nejdříve předložit další projekt na financování vzdělávacích 

aktivit RHK Brno „Regionální vzdělávací centrum pro podnikatele“. V plánování 

konkrétních vzdělávacích akcí naplánovat samostatnou kategorii „Vzdělávání pro 

management firem“, která by nabízela více vzdělávacích akcí pro vedoucí pracovníky 

firem (projekt „Strategické řízení podniků).  

 

Oblast poradenství by měla být především zaměřena na informování o získávání peněz 

z fondů EU. A to jak individuální poradenství, tak organizace nejrůznějších seminářů a 

kurzů ve spolupráci s CzechInvest, JMK, či členskými firmami, které se touto 

problematikou zabývají.  
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Pro zlepšení informovanosti firem a pro zvětšení počtu uživatelů služeb komory udělat 

druhou verzi emailového zpravodaje, která by byla zaměřená především na vzdělávací 

akce a služby pro zaměstnance firem. S těmito informacemi pravidelně oslovovat 

databázi kontaktů (mimo statutární zástupce) a též oslovit zpravodajem nečlenské firmy 

RHK Brno, které s tím vyjádří souhlas. 

 

Do oblasti Lobby více zapojit nové představenstvo RHK Brno a vytvořit koncepci. 

Obnovit setkávání politiků s podnikateli a usilovat o větší zastoupení brněnské komory 

ve vrcholových orgánech HK ČR. 

 

CO PŘINESOU NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ: 

 

• PODNIKATELŮM 

Realizace navrhovaných řešení jistě přinese podnikatelům požadované kvalitní 

vzdělávání a poradenství, na které již byli zvyklí. Zlepší se nabídka vzdělávání pro 

management firem, pracovníci jednotlivých firem budou lépe informováni o 

nabízených možnostech. Též se zlepší informovanost o možnostech získávání dotací 

z fondů EU pro firmy. V neposlední řadě se výrazně zvýší prestiž komory a účinnost 

lobby, který komora vykonává.  

 

• RHK BRNO 
Navrhovaná řešení jistě přinesou brněnské komoře potřebné financování 

z realizovaných projektů. Oslovení nečlenských firem bude mít za následek zvýšení 

počtu účastníků na akcích RHK Brno, a ve výsledném efektu i větší příliv firem, 

které se stanou novými členy komory. Pokud se podaří realizovat návrhy v oblasti 

lobby, výsledkem bude hlavně zlepšení prestiže a jména komory, a v tom případě i 

lepší vyjednávací pozice s orgány státní správy.  
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RPIC – Regionální poradenské a informační centrum 

JMK – Jihomoravský kraj  

InMP – Informační místa pro podnikatele 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČSU – Český statistický úřad 

MZ – monitorovací zpráva 

ESF – Evropský sociální fond 

MF – Ministerstvo financí 

MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

SOU – střední odborné učiliště 

SOŠ – střední odborná škola 
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MAPM – Moravská asociace podnikatelek a manažerek 

ÚOHS – Úřad na ochranu hospodářské soutěže 

EIC – Euro Info centrum 

EK – Evropská komise 

MSV – Mezinárodní strojírenský veletrh 

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU 

MMB – Magistrát města Brna 

ČMZRB – Českomoravská záruční a rozvojová banka  

ÚP – Úřad práce 

RRA – Regionální rozvojová agentura 

RM – regionální místa 

KKM – Krajské koordinační místo 

PS – podnikatelská setkání 

BVV – Brněnské veletrhy a výstavy 
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