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I.ÚVOD 
 

Vážení delegáti, vážení členové, 

 

dnešní naše shromáždění se opět, a to už třetím rokem, koná v atmosféře, která vzbuzuje velmi vážné 

obavy o osud naší společnosti, a to i Evropské s jejími hodnotami, na kterých vznikla. Asi není nutné 

příliš zdůrazňovat, že neuváženým tempem prosazované cíle tzv. „Zeleného údělu“ ve svých 

důsledcích, umocněných válečným konfliktem na Ukrajině ohrožují zejména podnikatelské prostředí. 

Je to dosud stabilní a dostupná energetika, která technicky a technologicky nepodloženým odklonem 

od uhlíkatých zdrojů má za následek raketový nárůst energetických cen a tím vytváří předpoklad ke 

ztrátě konkurenceschopnosti s logicky pokračujícími fatálními následky. Dnes ještě máme prostor, 

abychom neučinili nevratné kroky, jejichž důsledkem budou nejen cenové problémy, ale také problém 

daleko horší, a to je absolutní nedostatek energií, zejména elektrické. Zdánlivě bohulibá „zelená“ 

iniciativa Evropy o záchranu planety, není podložena perspektivou technické a ekonomické úspěšnosti 

včetně nezávislosti. Evropa nedisponuje, kromě zásob uhlí a zčásti plynu žádnými ložisky surovin, 

které jsou potřebné k výrobě technických zařízení k získávání energie z nabízejících se tzv. 

obnovitelných zdrojů a akumulaci takto získané energie. Evropa není ani kapitálově a vlivově účastna 

na jejich těžbě ve světě. Toto téma asi není tady a teď nutné dále rozvíjet. Věnujeme se tomu i na naší 

regionální úrovni aktivní činností naší odborné sekce energetika. Energetická fóra ÚK, které 

organizujeme a řada článků v našem magazínu TEMA je jen tou nejviditelnější částí našich apelů a 

argumentací. 

 

 

Lze jen opakovat, že stejně jako v minulé hodnotící zprávě naší OHK, není sporu o tom, že se 

nacházíme v nelehké době ve všech oborech lidské činnosti a bytí. K snad již utlumené koronavirové 

krizi, se přidává nervozita o dalším vývoji v oblast zmíněné energetiky. Vznikající pochyby o 

kompetentnosti vedení naší země jsou čím dále tím více aktuální Čísla cen energií nás staví na poslední 

místa v Evropě, stejně tak logicky vzniklá inflace.  

 

Nicméně vraťme se k působení naší OHK. 

 

V tomto nelehkém prostředí letošního roku se pohybovala i naše OHK a jsem rád, že opět, jako již řadu 

let, mohu konstatovat, že jsme v podstatě splnili všechny naše plánované rozhodující aktivity. Stejně 

tak očekávám, že konečné výsledky našeho hospodaření budou přijatelné i když se opět zápornému 

hospodářskému výsledku nevyhneme. Ale k tomu se podrobně vrátíme na příštím našem SD, kdy 

budeme znát již konečné výsledy roku 2022.  

 

Jako vždy činnost naší OHK podrobně popisuje následující zpráva našeho úřadu. 

 

 

 

 

Ing. Rudolf Jung 

předseda OHK Most 
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II. ZPRÁVA ÚŘADU O ČINNOSTI OHK MOST za období od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022  
 

2.1 Stav a vývoj členské základny 

K 31. 10. 2022 má členská základna OHK Most celkem 220 členů (159 právnických osob a 39 

fyzických osob, 2 čestné členy a 20 externích partnerů).                  
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2.2 Stav zaměstnanců 
 

V průběhu hodnoceného období došlo ke změnám ve stavu zaměstnanců úřadu OHK Most. Aktuální 

stav jsou 

4 kmenoví zaměstnanci.  
 

Funkce Jméno e-mail telefon 

Ředitelka úřadu Ing. Jiřina Pečnerová reditel@ohk-most.cz 777 627 894 

Účetní – ekonom Monika Rosová urad@ohk-most.cz 777 167 120 

Projektový manažer Petr Matoušek imp@ohk-most.cz 777 627 838 

Administrativní 

pracovnice 

Naďa Kubíčková info@ohk-most.cz 777 627 831 

Administrativní 

pracovnice  

Místo neobsazeno.   

 

2.3 TEMA – čtvrtletník OHK Most      
OHK Most vydává již 17. rokem vlastní čtvrtletník s názvem TEMA. Toto periodikum informuje  

o aktuálních tématech dnešní doby. Děkujeme všem autorům a reklamním partnerům, kteří nám 

pomáhají s jeho finančním zajištěním.  

 

Všechna vydání je možné najít na http://www.ohk-most.cz/e-tema/ 

 

V období 1. 1. 2022 – 31. 10. 2022 byla vydána 3 standardní čísla časopisu TEMA: 

TEMA 1/2022 – „ROZUMNÁ EKOLOGIE – součást, ne překážka rozvoje a bytí“ 

TEMA 2/2022 – „Český průmysl a průmysl v Česku“ 

TEMA 3/2022 - „Šéfujeme“ Evropě? 

TEMA speciál k Chemickému fóru Ústeckého kraje 

 

Pro letošní rok se připravuje:  

TEMA 4/2022  

TEMA speciál k Energetickému fóru Ústeckého kraje 

 
Titulní strana TEMA 3/2022                          Titulní strana TEMA Chemické fórum 2022 

 
 

 

mailto:reditel@ohk-most.cz
mailto:urad@ohk-most.cz
mailto:imp@ohk-most.cz
mailto:info@ohk-most.cz
http://www.ohk-most.cz/e-tema/
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2. 4 Přehled o gesční činnosti členů představenstva  
Jméno Funkce v OHK Most Zastupování OHK Most v dalších institucích Gesce představenstva 

Ing. Rudolf Jung předseda OHK Most město Most - komise regionálního rozvoje  

Ústecký kraj – komise pro regionální rozvoj, odborná platforma 
v oblasti chemického průmyslu 

HSRM – člen předsednictva 

KHK ÚK – člen představenstva  
ÚP – poradní sbor ÚP v Mostě 

UJEP FSI – poradní sbor 

• členské otázky, KHK ÚK, HK ČR, TEMA, úřad  

• spolupráce s krajem a městy, spolupráce s místními orgány státní správy  

a ostatními regionálními institucemi + obce (HSRM, Euroregion apod.) 

• ISO, sport, zahraniční aktivity a zahraniční spolupráce, energetika, kapitálové 

účasti OHK Most 

OS cestovního ruchu, OS „ENERGETIKA“ 

Petr Scherer místopředseda OHK Most  • zástupce předsedy OHK  

• koordinace a kontrola projektů úřadu, dotační politika 

• ekonomika, účetnictví, daně, dozorčí rada 

• bezpečnost a hygiena práce 

• finančnictví a pojišťovnictví 

Ing. Petr Svoboda, CSc. místopředseda OHK Most KHK ÚK – člen představenstva  
 

• životní prostředí, věda, výzkum 

OS životního prostředí 

Ing. Vladimír Zemánek místopředseda OHK Most KHK ÚK – předseda a člen představenstva • chemický průmysl 

• investiční pobídky 

Ing. Milan Boháček člen představenstva  • energetika 

Ing. Jaroslav Dvořák člen představenstva  • doprava (železnice, silnice, vodní a letecká) 

• dopravní infrastruktura 

• připomínkování legislativy a technické normy 

OS dopravní 

Ing. Petr Heger člen představenstva   • prezentace komory a reklama,  

• polygrafický průmysl 

• kultura a sport 

Květuše Hellmichová členka představenstva  • vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby 

OS vzdělávání 

Ing. Zdeněk Kadlec člen představenstva  • stavebnictví, řemesla 

OS stavební (řemesla, HWK) 

Ing. Petr Lenc člen představenstva město Most – komise energetická • podpora podnikání, komunikace s představiteli regionálních institucí státní 

správy (za předsedu v případě jeho nepřítomnosti) 

• surovinová politika a těžební průmysl 

Ing. Václav Zahradníček člen představenstva Školská rada SŠT Most  

UJEP FSI – poradní sbor – akceptovaný zástupce Ing. Junga 
• strojírenství, průmysl, elektrotechnika, obchod a služby 

OS průmyslu (strojírenství) 
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2. 5 Sbor poradců pro zkvalitnění činnosti Představenstva OHK Most 
 

Obor poradenství Jméno poradce 

poradce pro oblast právní 

 
JUDr. Volák Daniel 

 

poradce pro oblast právní 

 
JUDr. Hejda Jan, Ph.D., LL.M. 

 

poradce pro komunikaci se SRN 

 
Ing. Kašpar Rudolf 

 

poradce pro evropské záležitosti v energetice Dr. Renata Eisenvortová 

 

poradce pro kulturu 

 
PhDr. Václav Hofmann 

 

poradce pro Česko-saskou spolupráci Mgr. František Bína 

poradce pro oblast jaderné energetiky a 

jaderných odpadů  

RNDr. Jiří Slovák 

 

2. 6 Přehled projektů, do kterých je OHK Most zapojena 
 

OHK Most se i v roce 2022 podílí na realizaci několika projektů. 

 

Spolupracuje od 1. 4. 2020 s KHK ÚK na projektu Ústeckého kraje Podpora polytechnického vzdělávání a 

gramotnosti v ÚK, jehož cílem je: 

- podnikání a podnikavost v řemeslných oborech 

- programy vzájemného učení SŠ a ZŠ zaměřené na podpora chemie a chemických oborů 

- program vzájemného učení regionálních středních odborných škol se studijním programem 28-44-

M/01 - Aplikovaná chemie a významných regionálních zaměstnavatelů 

Realizace projektu je plánovaná do 28. 2. 2023. 

 

OHK Most zahájila dnem 1. 7. 2019 realizaci projektu Profesní vzdělávání zaměstnanců PROFES 

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010954, jehož smyslem a podstatou bylo podpořit vzdělávání zaměstnanců 

členů Hospodářské komory ČR. V rámci projektu, při splnění povinných náležitostí, bylo uhrazeno školení 

zaměstnanců „členských firem“ mimo školení ze zákona povinné, a to po dobu realizace projektu, která byla 

3 roky.  
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2. 7 Přehled služeb 
 

 Od listopadu 2007 provozuje OHK Most kancelář Czech POINT, neboli Český Podací 

Ověřovací Informační Národní Terminál, který je asistovaným místem výkonu veřejné správy. Tato 

ověřovací kancelář poskytuje ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru 

nemovitostí, rejstříku trestů, registru řidičů seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru MŽP a 

insolventního rejstříku. Czech Point provádí rovněž vidimaci a legalizaci dokumentů.  

 

 

➢ web OHK  

Na stránkách OHK jsou umístěny informace o projektech, aktualitách a také rubrika „časopis E-TEMA“  

 elektronická podoba časopisu TEMA. Je zde umístěn i obsah (nikoli články) v němčině pro potřebu 

německých partnerských hospodářských komor v Halle a Chemnitz. 

 

➢ další služby 

I nadále působí při OHK Most Informační místo pro podnikatele, Kontaktní středisko pro SNS, Soudní místo 

Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR, které není dosud podnikateli v plné míře využíváno. Shromážděním 

delegátů  

v listopadu 2002 byla zřízena Smírčí komise při OHK Most. Aktuální jmenný seznam členů komise lze nalézt 

na webu OHK Most.  

 

➢ připomínkování legislativy 

HK ČR je povinným připomínkovým místem legislativy. Všichni členové mají možnost se do systému 

zapojit prostřednictvím úřadu OHK Most.  Více na https://www.komora.cz/legislativa/   

 

2. 8 Zahraniční spolupráce 
 

➢ IHK Halle-Dessau 

Předmětem Dohody o spolupráci s IHK Halle-Dessau v roce 2022 byly i nadále příspěvky do komorového 

časopisu TEMA včetně spolupráce na speciálním vydání k energetickému fóru ÚK formou článku. Obě 

komory zveřejňují obchodní žádostí a nabídky členů OHK Most.  

 

➢ IHK Chemnitz 

Pro rok 2022 byla spolupráce především zaměřena na hledání českých i saských kooperačních partnerů, 

poradenství pro podnikatele a příspěvky do časopisu TEMA. Účast zástupce německé komory na Veletrhu 

vzdělávání v Mostě a slavnostním předávání Dobrých listů komory.  

  

➢ HWK Chemnitz 

Předmětem spolupráce s HWK Chemnitz je i nadále duální (mistrovského) vzdělávání.  

 

 

 
 

 

https://www.komora.cz/legislativa/
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2. 9 Smluvní partneři pro spolupráci v roce 2022 a partneři pro komunikaci 
 

Smluvní partneři pro rok 2022 

Hospodářská a sociální rada Mostecka 

Euroregion Krušnohoří 

Okresní agrární komora Most 

Města  

Most, Lom, Meziboří, Hora Svaté Kateřiny 

Svazky obcí  

Most Jih 

Srpina 

Krušné hory 

Obce 

Bečov, Havraň, Lišnice, Nová Ves v Horách, Obrnice, Skršín, Braňany 

Partneři pro komunikaci 

Úřad práce, České republiky, Krajská pobočka v Ústí nad Labem 

Finanční úřad Most 

Okresní správa sociálního zabezpečení 

Policie ČR 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - Územní odbor Most Úřad práce, České republiky, Krajská 

pobočka v Ústí nad Labem 

Krajská hygienická stanice ÚK 

Okresní soud Most 

2.10 Výsledek hospodaření [v Kč] za období 1. 1. 2022 – 31. 10. 2022: 
 

Výsledek hospodaření k 31. 10. 2022: Náklady celkem:  3.681.940,58 

                 Výnosy celkem:  3.591.893,49 

                 Hospodářský výsledek:     -90.047,09 

  

Dozorčí rada OHK Most 

Funkce Jméno 

předsedkyně DR OHK Most Mgr. Alice Kačerová 

člen DR OHK Most Ing. Věra Bártová 

člen DR OHK Most Ing. František Bláha 

člen DR OHK Most Bc. Radek Zahradník  

člen DR OHK Most Petr Pospíšil 
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2. 11 Odborné sekce 
V současné době úřad administruje celkem 7 odborných sekcí se 123 členy. Přehled sekcí s jejich jednateli 

a gestory z řad představenstva OHK Most v hodnoceném období je v následující tabulce: 

 

Název odborné sekce Jednatel Gestor za 

představenstvo 

Počet 

členů 

  poznámka 

OS vzdělávání Ing. Josef Švec Květuše Hellmichová 39   

OS CR  - cestovního ruchu 

(SPO-NA) 

Ing. Ivo Diviš Ing. Rudolf Jung 20   

OS „ENERGETIKA“ Ing. Milan Boháček Ing. Rudolf Jung 27   

OS stavební  Ing. Ladislav Hakala  Ing. Zdeněk Kadlec 5   

OS dopravní Jan Bittner Ing. Jaroslav Dvořák 4   

OS životního prostředí Ing. František Titl Ing. Renáta Zárubová, 

Ph.D. 

10  

OS průmysl (strojírenství) prozatím nebyl 

zvolen  

Ing. Václav 

Zahradníček  

18  

 

2.12 Přehled interních projektů a akcí v roce 2022 
OHK Most uspořádala v roce 2022 níže uvedené významné akce, z nichž většina má již svou tradici. Akce 

jsou pořádány většinou ve spolupráci s odbornými sekcemi, jejich členy i hosty. Odborné sekce při OHK 

Most mají své významné partery, které se na zajištění podílejí  

 

Dobrý list komory (DLK) Dobrý list komory (DLK) je prestižní dokument vydávaný OHK Most nejlepším 

vybraným studentům daného oboru, kterým komora ověřuje a potvrzuje znalosti absolventa SOŠ, střední 

nebo vysoké školy. Tato prestižní akce se v letošním roce konala již po 20. Ocenění bylo předáno celkem  

21 absolventům maturitních oborů a 12 absolventům výučních oborů. Předávání DLK SŠ a SOŠ se konalo 

22. 6. 2022, od 10:00 hodin, ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Mostu.  
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➢ SOKRATES 2022 

 

SOKRATES 2 – Prezentace vysokých a vyšších odborných škol – 14. ročník se konal 1. 3. 2022 

v prostorách Podkrušnohorského gymnázia Most.  

 

SOKRATES 1 – Regionální veletrh středního vzdělávání – 21. ročník se konal dne 7. – 8. 11. ve 

Sportovní hale Most.  
 

    
 

2.13 Kontaktní místa OHK Most 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

obec/město 

 

starosta/starostka 

aktuální listopad 2022 

Bečov Jitka Sadovská 

Havraň Petr Vinař 

Lišnice Bc. Petr Pillár 

Nová Ves v Horách David Kádner 

Obrnice Stanislav Zaspal 

Skršín Ing. Radek Turčáni 

Meziboří Petr Červenka 

Lom u Mostu Vladimír Urban 

Braňany Petr Škanta 

Hora Svaté Kateřiny Lukáš Pakosta 

Horní Jiřetín Ing. Vladimír Buřt 
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2.14 Zastoupení OHK Most v komisích partnerů  
 

Komise Rady města Mostu 2022 - 2026 

Komise energetická Ing. Petr Lenc 

Komise školská a kulturní Ing. Jiřina Pečnerová 

Komise regionálního rozvoje Ing. Rudolf Jung 

Komise Euroregionu Krušnohoří  

Komise pro hospodářství a turistiku  Ing. Jiřina Pečnerová 

Komise dopravní Ing. Vladimír Štochl 

 

Komise pro rozvoj lidských zdrojů Hospodářské a sociální rady Mostecka 

Zástupce za OHK Most Ing. Roman Viktora 

OSVČ Josef Čepelák 

Poradní sbor Úřadu práce v Mostě 

 

Předseda OHK Most Ing. Rudolf Jung 

Komise Ústeckého kraje – jako hosté 

Komise pro regionální rozvoj, cestovní ruch  

a lázeňství 

Ing. Rudolf Jung 

 

Komise pro energetiku Ing. Vladimír Zemánek 

 

2.15 Různé 
 

Další významné akce v roce 2022: 

 

➢ Energetické fórum Ústeckého kraje  

Dne 10. 11. 2022 se konal již 12. ročník konference Energetické fórum Ústeckého kraje, která byla pod 

záštitou prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého a MPO ČR. Pořadatel – Ústecký kraj. OHK Most v roli 

odborného garanta a realizátora. Mottem letošního fóra bylo „Energetická bezpečnost a dostupnost – věc 

veřejná“.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=450018&id_u=12937&p1=95206
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Jménem úřadu OHK Most děkuji všem členům i partnerům za spolupráci zvláště v této těžké době.  

 

Děkujeme, že jste s námi, vážíme se toho.  

 

                                                                                                                   

 

Váš úřad OHK Most.  

 

 

 

Ing. Jiřina Pečnerová 

ředitelka úřadu OHK Most  
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III. ZÁVĚR 
 

Vážení kolegové, vážení podnikatelé, 

 

„jak jsem již hovořil v úvodním slově, žijeme v nelehké době a pravděpodobně ještě dlouho žít budeme“. 

Tato slova jsem použil v závěru minulé hodnotící zprávy, a to jsem netušil, že očekávaná energetická krize 

zrychlí a bude aktuálním tématem již v letošním roce, a to navíc skokovým způsobem“. Používám je i dnes, 

protože na těchto slovech se bohužel nic nezměnilo, je to spíše naopak, ale o tom jsem mluvil v úvodu. 

  

V této, pro podnikatelské prostředí složité době, kdy téměř všichni řeší až existenční problémy svých firem 

a živností, přichází HK usnesením sněmu s razantním navýšením členských příspěvků podle i námi 

„povinně“ přijatého Příspěvkového řádu OHK Most. Představenstvo se rozhodlo, že nebudeme tím, kdo i 

dnes navyšuje finanční požadavky k působení našich firem a pro rok 2023 nebudeme uplatňovat v plné výši 

stanovené členské příspěvky. Nicméně vzhledem k vyžadované 10 % odvodové povinnosti k úřadu HK ČR 

z teoreticky vypočteného příspěvku, navýšíme členský příspěvek 2023 právě jen o tuto částku.  

 

 

Zcela na závěr bych opět rád poděkoval vám všem, kteří svým podílem přispíváte k činnosti naší OHK, 

abychom mohli nadále zastávat své postavení a zabezpečit výkonnost našeho úřadu. Rád bych také ocenil a 

poděkoval všem členům orgánů naší okresní komory a jednatelům odborných sekcí za úsilí, které věnují naší 

komoře.  

 

Všem bych pak popřál, aby členské i nečlenské firmy současnou situaci přežily a vytvořily tím základní 

potenciál pro stabilizaci a rozvoj naší ekonomiky, našeho státu a tím i všech obyvatel.  

S úctou  

 

Ing. Rudolf Jung 

předseda OHK Most 
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