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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení členové Jihočeské hospodářské
komory, partneři a čtenáři,

předchozí rok 2020, ale i ten letošní, byl pro
nás pro všechny velmi náročným rokem.
Koronavirová pandemie zasáhla nejen do
našich osobních životů, ale i do těch
profesních. Její dopady již začínáme
intenzivně pociťovat ve firemním sektoru a
je třeba být bdělí a pružně reagovat na dění
kolem nás.

Jsem rád, že jsem součástí Jihočeské
hospodářské komory a Hospodářské
komory ČR. Právě ve chvílích, kdy bylo velmi
obtížné se pro firmy zorientovat v aktuálně
platných nařízeních a vládních
koronavirových opatřeních, se nám podařilo
zajistit informační a poradenský servis.
Řada z Vás ostatně tuto pomoc využila a
uvítala. Nebylo by tomu často bez nasazení
našich partnerů z řad právních firem a
dalších odborníků. Díky této podpoře měli
naši členové aktuální a ověřené informace.

Stejně tak jako řadě firem a organizací se
podařilo i naší komoře přejít do on-line
prostředí a zaměstnanci, často ze svých
domovů, pro Vás připravovali on-line
vzdělávání a řadu setkání. Jsem rád za
osobní setkávání a věřím, že situace bude
příznivá a bude v budoucnu co nejméně
omezení. Nicméně bezpečnost nás všech a
našich blízkých a kolegů je nesmírně
důležitá, a proto Vám, našim členům, ale i
ostatním firmám a partnerům děkuji za
uvědomělý přístup při zajištění bezpečnosti
a zdraví našich zaměstnanců – a to nejen
v opatření proti šíření nákazy Covid 19.

Chtěl bych Vám také poděkovat za 20letou
spolupráci. Právě letos, v roce 2021, Jhk
slaví toto výročí. I přesto, že historie
hospodářských komor sahámnohem dále.
Právě rok 2001 byl pro nás zlomový.
Podnikatelé na jihu Čech se dokázali spojit a
propojit jednotlivé Okresní hospodářské
komory v jeden silný komorový svaz.
Patříme díky tomu k jednomu z nejsilnějších
podnikatelských sdružení v rámci
Jihočeského kraje a České republiky.
Vnímám to jako dobrý krok a přeji Jihočeské
hospodářské komoře, tedy nám
podnikatelům, ať se daří nejen společně
řešit naše problémy, ale také přicházet
s novými nápady, které byznysu, ale i
regionu pomáhají.

Ing. Miroslav Dvořák,
předseda představenstva Jhk
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KANCELÁŘÍ
s našimi pracovníky jsme Vám na blízku

4 OBOROVÁ SDRUŽENÍ
+ 4 KLUBY
díky kterým se propojujete

ČLENŮ JHK
Tolik členůměla Jhk v roce 2020

LET
jsme s Vámi již 20 let

O NÁS
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Vznik Jihočeské hospodářské komory (Jhk)
se datuje od roku 2001. V tomto roce
proběhlo spojení Okresních hospodářských
komor v Českých Budějovicích, Českém
Krumlově, Strakonicích a Táboře a založení
nových oblastních kanceláří v Jindřichově
Hradci, Písku a Prachaticích. Rok poté byla
založena i kancelář v Milevsku a Třeboni a
v roce 2003 byla připojena i poslední
Okresní hospodářská komora v Jindřichově
Hradci.

Od počátku vzniku řídí činnost
hospodářských komor, a tedy i Jhk, sami
podnikatelé, kteří jsou v jejím vedení.
Nejvyšším orgánem Jhk je Shromáždění
delegátů, kde jsou zastoupeni podnikatelé z
řad členů napříč regionem i obory. Jhk i její
Úřad pak řídí zvolené Představenstvo, kde
jsou zastoupeny díky předsedůmRad oblasti
a sdružení všechny oblastní kanceláře i
Sdružení Jhk. Díky tomu dochází k
vzájemnému přenosu informací, ale i
podnětů, a naopak úkolů směrem k Úřadu a
jednotlivým oblastním kancelářím Jhk.

Činnost Jhk ustanovuje zákon č. 259/1996
Sb. o Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky. Jhk
naplňuje prostřednictvím své činnosti nejen
zákonnou povinnost, ale především potřeby
jihočeských podnikatelů. V roce 2020měla
Jhk 1048 členů. Členové jsou sdružováni
nejen v rámci devíti oblastních kanceláří, ale
mají možnost spolupracovat dle svých
profesních zájmů ve Sdruženích Jhk a dále
v neformálních uskupeních tzv. Klubech. Jhk
má 4 SDRUŽENÍ: Sdružení cestovní ruch,
Sdružení doprava, Sdružení stavebnictví a
územní rozvoj, Sdružení textil a 4 KLUBY:
Klub Personalistů, Klub Techniky a řemesel,
Marketingu a reklamy, IT klub.

Jihočeská hospodářská komora se od svého
vzniku v roce 2001 soustředí na rozšiřování
členské základny s cílem být silným
podnikatelskýmuskupenímna jihuČech. Být
její součástí přináší členům nejen prestiž a
možnost získat nové kontakty a obchodní
příležitosti, ale i další výhody, které Jhk nabízí.

O nás
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„DNES NÁS NA JIHU ČECHNEZNAJÍ POUZE
ČLENOVÉ, ALE I OSTATNÍ PODNIKATELÉ, KTEŘÍ SE
NANÁS ČASTOOBRACÍ S DOTAZY ČI S ŽÁDOSTÍ
O POMOC ČI SPOLUPRÁCI. TO JE, MYSLÍM, TAKÉ

JEDEN Z ÚSPĚCHŮNAŠÍ 20LETÉ PRÁCE. NEJEN, ŽE
MÁME SVÉ JMÉNO, ALE JSME TAKÉ PARTNEREM

PRO KRAJ, MĚSTA, ALE I DALŠÍ INSTITUCE
AORGANIZACE.“

Ing. Otakar Veselý
místopředseda představenstva Jhk

TÁBOR

128

ČLENSKÁ
ZÁKLADNA

dle regionální příslušnosti

ČESKÉBUDĚJOVICE

379

ČESKÝKRUMLOV

104

JINDŘICHŮVHRADEC

74MILEVSKO

43

PRACHATICE

74

PÍSEK

109

STRAKONICE

86

TŘEBOŃ

51

O NÁS
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Okresní
hospodářské

komory se slučují
a vzniká Jihočeská

hospodářská
komora

Jhk zakládá
profesní organizace
JAIP a JSRLZ na
podporu inovací a
rozvoje lidských

ČR vstupuje do
Evropské unie.
Jhk zřizuje síť
Informačních
míst pro

podnikatele.

Jak šel čas s Jihočeskou hospodářskou komorou
Za 20 let své působnosti zažila Jihočeská hospodářská komora hned několik důležitých milníků.
Ať to byl ten, kdy dovršila Jhk sloučení se všemi Okresními hospodářskými komorami, tak i
rozšíření palety svých služeb. Mezi žádanými tématy ze strany podnikatelů byly například nábory
zahraničních pracovníků či aktivní propojování firem a škol. Jak šel čas s Jhk a jak se vyvíjela její
činnost, představujeme v přehledné časové ose.

Jhk spouští web

www.jhk.cz,

rozšiřuje příhraniční

a mezinárodní

spolupráci, otevírá

první Jhk poradnu

a pořádá první akce

typu Burza škol

a Podnikatelské

fórum.

Jhk pořádá první

z tradičních

firemních soutěží

Firma a Živnostník

roku na Písecku.

Současně spouští

první velký

vzdělávací projekt

bezplatného

odborného

vzdělávání pro

zaměstnance

členských firem Jhk.

Vznikají Okresní hospodářské

komory České Budějovice,

Český Krumlov a další.

K Jhk se připojuje poslední

Okresní hospodářská komora

v Jindřichově Hradci.

Jhk má 9 kanceláří se sídlem v

Českých Budějovicích.
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2002
Jhk zakládá kanceláře

v Třeboni a Milevsku

spolu se sdružením

Stavebnictví a sdružením

Cestovního ruchu.

Rozšiřuje služby pro

začínající podnikatele

o dotační poradenství

pro podnikatele.

20012001
Okresní

hospodářské
komory se slučují
a vzniká Jihočeská

hospodářská
komora.

20052005
Jhk zakládá

profesní organizace
JAIP a JSRLZ na
podporu inovací a
rozvoje lidských

zdrojů.

ČR vstupuje do
Evropské unie. Jhk

zřizuje síť
Informačních míst
pro podnikatele.

20042004
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Jhk spouští
aktivity na
podporu

technických a
učebních oborů.

Jhk vstupuje na
plno do online

světa. Nabízí vedle
poradenství Covid
19 i webináře a
další online akce.

1. Ročník výstavy

Dobrodružství s

technikou.

Technická soutěž

Talenty pro firmy.

Sdružení Textil Jhk

se daří prosadit

otevření nového

učebního oboru

Výrobce textilií.

Jhk rozšiřuje své služby

o kontaktní místo

CzechPoint a poskytuje

elektronické mýtné.

Navazuje spolupráci škol a

firem v rámci Klubu

personalistů a spouští Katalog

výhod Členi členům.

Realizuje exkurze žáků a

pedagogů do provozu firem

v rámci projektu Impuls pro

kariéru a praxi.

Jhk rozšiřuje díky

podpoře Jihočeského

kraje spolupráci škol a

firem o kariérové

poradenství a odborné

vzdělávání pod již

zavedenou značkou

Impuls pro kariéru a

praxi.

Jhk pomáhá při náboru

zahraničních pracovníků díky

zapojení do Programu

kvalifikovaný zaměstnanec.

1 0
00

čl
en
ů

2007

2011

2008

2016

2018

2021
1 141
členů
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Jhk spouští
aktivity na
podporu

technických a
učebních oborů.
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poradenství Covid
19 i webináře a
další online akce.
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CO NABÍZÍME

PODNIKATELSKÝCH SETKÁNÍ
S POLITICKÝMI REPREZENTANTY

ŠKOLENÍ A KURZŮ
V ROCE 2020

ZODPOVĚZENÝCH
PODNIKATELSKÝCHDOTAZŮ

27 NETWORKINGOVÝCH
SETKÁNÍ

65

705

12
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 11



Jsme tu pro všechny firmy, včetně těch
začínajících.

Začínajícím firmám pomáháme se startem
podnikání od A až do Z včetně propagace
jejich podnikání.

Malým a středním firmám nabízíme širokou
nabídku vzdělávání, propagace, získání
kontaktů a pomoc¨při hledání nových
zaměstnanců.

Kroměmnoha dalších služeb pomáháme
velkým podnikům s hledáním nových
zaměstnanců i s udržením těch stávajících.

Obracet se na nás může i veřejnost a další
subjekty. Současně podporujeme
vzdělávání a propojení s trhem práce,
informujeme o podnikání a propojujeme
veřejnou sféru s podnikatelskou.

Co nabízíme
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„OBLÍBILI JSME SI
NETWORKINGOVOU RANNÍ KÁVU.

SETKÁVÁME SE ZDE S DALŠÍMI

PODNIKATELI, SE KTERÝMI SI

PŘEDÁVÁME ZKUŠENOSTI

A VZÁJEMNĚ SE INSPIRUJEME.”

Petr Koritenský,
statutární ředitel Koritensky a. s.
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Hledáme firmám zaměstnance
Usnadňujeme získávání nových pracovníků
v ČR i zahraničí.
Organizujeme Veletrhy práce Jhk,
propojujeme zaměstnavatele se žáky a
studenty, kteří mohou nalézt uplatnění ve
firmě, pořádáme HR snídaně a networkingy
s personalisty.

Pravidelně podnikatele informujeme
Informace ze světa podnikání hlídámemy,
aby se firmymohly věnovat podnikání.
Přinášíme aktuální informace z oblasti
podnikání, podpor a dotací pro firmy.

Propojujeme a propagujeme jihočeské
firmy
Pomáháme členům nalézt nové obchodní
partnery a vzájemně je propojujeme díky
řadě akcí.
Zviditelňujeme firmy i jejich produkty
prezenčně i díky našim propagačním
nástrojům.

Radíme podnikatelům
Pro firmy jsou tu denně naši zaměstnanci,
ale spolupracujeme také s řadou externích
odborníků.
Realizujeme s partnery pravidelné
Komorové poradny s experty na danou
problematiku.

Školíme zaměstnance firem
Nabízíme ročně desítky vzdělávacích akcí, a
to prezenční i on-line formou, na Jhk či
v provozech firem.
Sestavit můžeme i akci na míru s vybranými
odborníky na řadu podnikatelských a
odborných témat.

Vyřizujeme certifikáty a výpisy
Náš vyškolený tým pracovníků pomáhá při
vyřizování ATA karnetů, certifikátů o
původu zboží i systémumýta.
Zjednodušujeme také přístup k ověření
dokladů na pracovištích CheckPoint.

Podporujeme export a zahraniční aktivity
Poskytujeme řadu služeb při vstupu na
zahraniční trhy, jako například hledání či
ověření zákazníků nebo ošetřování rizik při
exportu. Poskytujeme přehled aktuálních
informací z oblasti exportu a zahraničních
trhů.

Jhk.cz

Pro firmy



CO NABÍZÍME

219
VYŘÍZENÝCH ŽÁDOSTÍ
pro 969 uchazečů o zaměstnání

z Ukrajiny 469
AKTUALIT V ROCE 2020

informujeme o aktuálním dění na

www.jhk.cz

4368
CZECH POINT
služeb poskytnuto

v roce 2020

35
KOMOROVÝCH
PORADEN JHK
pořádané s odborníky

na různá témata

„VELMI SI CENÍME SKVĚLÉ

SPOLUPRÁCE S JHK. VÝRAZNĚ SE

NÁMZJEDNODUŠILO VYŘIZOVÁNÍ

AGENDYOHLEDNĚ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ.”

Miroslav Kos,

personální ředitel HOCHTIEF CZ a. s.
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Pro začínající firmy
a podnikatele

Začínajícím firmám nabízí Jhk již řadu let
ucelený podnikatelský servis. Se startem
jejich podnikání pomáhá komora od
samého počátku – od tvorby jejich business
plánu, přes poradenství při založení podniku
až po navázání nových kontaktů a
propagaci.

Jhk přitom podporuje také další regionální
aktivity na podporu start-upů, a to
prostřednictvím partnerství v řadě projektů,
jako je regionální start-upová soutěž
JihoCzech, středoškolská soutěž Soutěž a
podnikej, soutěž Jihočeské univerzity České
Budějovice Invest day. Aktivně se zapojují
pracovníci a zástupci Jhk do přednáškových
aktivit na podporu podnikavosti a motivace
žáků, studentů, ale i veřejnosti k podnikání.

Pro rozvoj podnikavosti Jhk v roce 2020
připravila 3 náměty na rozvoj podnikavosti a
kreativity. První námět je realizován na
středních školách v rámci projektu
Jihočeského kraje Implementace Krajského
akčního plánu III Jihočeského kraje. Druhým
záměrem je podpořit podnikavost a
informace o podnikání na vysokých školách
prostřednictvím workshopů a setkání
s podnikateli. Posledním námětem je
rozšířit nabídku vzdělávání a motivačních
kurzů pro startupy v Jihočeském kraji a
zvýšit informovanost o dostupné nabídce
služeb pro začínající podnikatele v regionu.

Ve spolupráci s Jihočeským
vědeckotechnickým parkem a Agenturou
pro podporu podnikání a investic
CzechInvest tak vznikl koncept
vzdělávacích webinářů pro veřejnost.
Aktivity jsou připravené pro postupnou
realizaci v následujících letech, jak v rámci
projektů s Jihočeských krajem, tak
regionálními partnery.

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
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Jhk připravila

3 PROJEKTOVÉ NÁMĚTY
na rozvoj podnikavosti na školách

3
Jhk aktivně podporuje 3

regionální start-upové

SOUTĚŽE

3 organizace, které spojily své síly a

připravily koncept

WEBINÁŘŮ PRO
STARTUPY

CO NABÍZÍME

„DÍKY ZAJÍMAVÝMPŘEDNÁŠKÁM

JSEM SE DOZVĚDĚLA OMODERNÍCH

POSTUPECH A AKTUÁLNÍCH

TRENDECH VOBLASTI TVORBY

PRODUKTU A FIREMNÍ ZNAČKY,

KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKY A

EKONOMICKÉHO ŘÍZENÍ FIRMY.“

Petra Bauernöplová,
účastnice webinářů Od nápadu k realizaci



Pro školy

Školy jsou pro Jihočeskou hospodářskou
komoru a její členské firmy důležitým
partnerem. Připravují absolventy, budoucí
zaměstnance firem a budoucí podnikatele.
Právě propojení škol se světem práce se
tak dostává do prioritních cílů nejen Jhk,
ale i zaměstnavatelů. Přitom tato
spolupráce není jen o propojování těchto
partnerů, ale také o aktivní nabídce služeb
hospodářské komory.

Jhk se zaměřuje na podporu:

• Kariérového poradenství na základních
a středních školách .

• Interaktivních návštěv žáků a učitelů
přímo ve firmách, které představují
svět práce a konkrétní profese.

• Navazování nových partnerství mezi
školou a firmami a podpora jejich
aktivní spolupráce.

• Prezentace středních škol a učilišť díky
výstavám Burza škol Jhk.

• Zprostředkování kontaktů žáků se
zaměstnavateli a na Veletrzích práce či
kontaktem se zaměstnavateli.

• Popularizace techniky a řemesel
pořádáním soutěží, výstav či
natočením a vysílánímmotivačních
spotů, včetně podpory řemesel již na
základních školách.

• Udržení a rozšiřování oborů žádaných
trhem práce díky jejich propagaci či
pomoci při jejich otevírání, jako je
například obor Výrobce textilií založený
za podpory Sdružení Textil Jhk.

• Šetření a předvídání budoucích potřeb
trhu práce ve spolupráci s Úřadem
práce a Jihočeskou společností pro
rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. a dalších
partnerů na regionální a národní úrovni.

• Aktivit sledující a rozšiřující dovednosti
pro 21. století, jako je například ICT či
kybernetická bezpečnost.

• Podpora odborného vzdělávání díky
aktivnímu z apojení firem do praxí a
odborných výcviků .

Jihočeská hospodářská komora využívá při
realizaci těchto aktivit principu partnerství
a díky tomu se daří realizovat celou řadu
projektů, podporujících uvedené oblasti.
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„PRO ŽÁKY JE NÁVŠTĚVA
FIRMY VELKÝMPŘÍNOSEM,
TEORETICKÉ INFORMACE SI
MOHLI POROVNAT S PRAXÍ.
VELKÉ DÍKY PATŘÍ MILÝM

PRACOVNÍKŮM FIRMYA JHK,
KTERÁ VELMI POMÁHÁ

ŠKOLÁMVOBLASTI
PROFESNÍ ORIENTACE.“

Hana Faloutová,
výchovná poradkyně ZŠ

aMŠ Ševětín

CO NABÍZÍME

8

543
66ZÁŽITKOVÝCH

WORKSHOPŮ
představujících profese žákům

přímo ve firmách

MOTIVAČNÍCH SPOTŮ
pro žáky základních
a středních škol

WORKSHOPŮ
pro výchovné

a kariérové poradce

Podpořených jihočeských žáků

12 576
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Pro veřejnost

Jihočeská hospodářská komora, stejně tak
jako další hospodářské komory, svými
službami poskytuje nejen podnikatelský
servis, ale také informace o podnikatelském
prostředí směrem k veřejnosti. Poradenství
tak využívají nejen členské firmy, ale také
podniky nečlenské, instituce a veřejnost.

Jhk poskytuje informace prostřednictvím
přednášek, tiskových zpráv či internetových
stránek a sociálních sítích.

Veřejnosti již řadu let poskytuje Jhk také
další služby, jako je například
zprostředkování kontaktů se
zaměstnavateli. Kvalitní zaměstnanci jsou
pro naše členy prioritou jejich podnikání, a
proto se Jhk snaží jak pro veřejnost, tak i
firmy propojovat jejich zájmy. Na jaře
každoročně Jihočeská hospodářská
komora spolu s Jihočeskou společností pro
rozvoj lidských zdrojů, Úřadem práce a
dalšími partnery realizuje sérii Veletrhů
práce, v rámci nichž mají firmy prostor
nejen se prezentovat, ale také provádět
mini pohovory s návštěvníky veletrhů.

Naší snahou je však také podporovat
vzdělávání dospělých, ať již prostřednictvím
našich seminářů a školení pro zaměstnance
firem, které jsou otevřené i veřejnosti, tak i
podporou aktivit, jako je Týden vzdělávání
dospělých a řada dalších projektů.

Jhk.cz



CO NABÍZÍME

9

1

I přes náročné období roku 2020 se podařilo úspěšně zrealizovat

9 PŘÍMĚSTSKÝCH TECHNICKÝCH TÁBORŮ
pro nejmenší děti.

V roce 2020 jsme z důvodu opatření Covid

19 zrealizovali jen 1 prezenční Burzu škol,

hned jsme však na leden 2021 připravili

ON-LINE BURZU ŠKOL pro celý

Jihočeský kraj.

„DÍKY SPOLUPRÁCI S JHK SE NÁMDAŘÍ

BÝT VÍCE VIDĚT, AŤ UŽ

PROSTŘEDNICTVÍM EXKURZÍ ŽÁKŮ

NEBOÚČASTÍ NA DOBRODRUŽSTVÍ

S TECHNIKOU. TÝM JHK JE PROMĚ

ZÁRUKOU VELMI DOBRÉ ORGANIZAČNÍ

ÚROVNĚ VŠECH ZMÍNĚNÝCHAKTIVIT.“

Žaneta Stiskalová,

HRmanažerka, A.Schmied, s.r.o
.
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Pro veřejnou správu

Jihočeská hospodářská komora
reprezentuje a koordinuje společné zájmy
podnikatelských subjektů vůči správním
úřadům a orgánům územní samosprávy.
Pravidelně informujeme podnikatelské
subjekty v regionu například o
připravovaných aktivitách Jihočeského
kraje, měst a obcí či orgánů státní správy.
Současně, díky řadě setkání a další
komunikaci se členy, sbírá Jhk podněty od
firem v Jihočeském kraji, které pak předává
dál kompetentním zástupcům,
prostřednictvím platforem, akcí či
konkrétních jednání.

V roce 2020 se jednalo například o šetření a
podněty firem na vzniklou situaci, opatření a
nastavení podpor reagujících na situaci
Covid 19 prostřednictvím Hospodářské
komory ČR, která dále přenášela tyto
podněty a požadavky na národní úrovni.
Současně jsme v témže roce uspořádali
šetření dopadů Covid19 na podnikatelský
sektor, jehož výsledky byly diskutovány a
předány jako podněty na regionální úrovni –
Jihočeskému kraji, Úřadu práce atd.

Jhk v roce 2005 založila 2 instituce na
podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, se
kterými úzce spolupracuje: Jihočeská
agentura pro podporu inovací, o.p.s. a
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských
zdrojů, o.p.s. Tyto společnosti realizují
činnosti, které napomáhají rozvoji
podnikatelského prostředí v kraji. Jhk se
zapojuje do řízení obou uvedených institucí,
realizuje s nimi společné aktivity.

Prostřednictvím Hospodářské komory ČR,
která je povinným připomínkovýmmístem
promateriály týkající se právní regulace
podnikání, dává Jhk prostor svým členům
vyjadřovat se k legislativním návrhům a
jiným opatřením.
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„OD ROKU 2016, KDY BYLA
ZALOŽENANAŠE PORADENSKÁ
KANCELÁŘ DOLNÍ BAVORSKO, JE

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA CENNÝMPARTNEREM

V RÁMCI BAVORSKO-ČESKÉ
SPOLUPRÁCE. JHK DISPONUJE

SÍTÍ FIREM, ODBORNÍKY,
DLOUHOLETÝMI ZKUŠENOSTMI
A KNOW-HOWNAREGIONÁLNÍ I

MEZINÁRODNÍ ÚROVNI.“

Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz,
MPA

CO NABÍZÍME

2

3

4

Pravidelná účast na jednáních Rady
hospodářské a sociální dohody a
Jihočeském paktu zaměstnanosti

Aktivní zapojení do chodu dvou
obecně prospěšných organizací,
které Jhk v roce 2005 založila

Účast naSETKÁNÍ
Silva Nortica, Šumava
a Sdružení českých
spotřebitelů

Jhk pravidelně organizuje

PRIMÁTORSKÉ A
STAROSTENSKÉ CESTY5



PROJEKTY

4



PROJEKTY
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Díky projektům Jihočeská hospodářská
komora rozvíjí konkrétní aktivity, které
v našem regionu chybí. Na tyto projekty se
snažíme získat další prostředky, a to jak
z regionálních, národních, tak i
mezinárodních zdrojů. Jedná se o
krátkodobé, ale například i tříleté projekty
a naší snahou je nastartovat nové aktivity
v regionu, ověřit je a zajistit jejich
udržitelnost.

ProsperAMnet

Hlavním cílemmezinárodního projektu se
zkráceným názvem ProsperAMnet je
podpořit konkurenceschopnost malých a
středních podniků prostřednictvím jejich
exportních služeb.

ITEX-IT experti pro budoucnost
Trendy 21. století v oblasti ICT zvyšují
nároky na zvyšování znalostí v oblasti
kybernetické a informační bezpečnosti a
současně zesilují potřebu rozšířit ICT
vzdělávací obory v regionu.

Vzdělávání zaměstnanců členských firem
Jihočeské hospodářské komory
Je dlouhodobý projekt, díky kterému
můžeme již několikátým rokem zvyšovat
odbornou úroveň znalostí, dovedností a
kompetencí pracovníků členských firem
Jihočeské hospodářské komory.

Implementace Krajského akčního plánu
Jihočeského kraje I.
Prostřednictvím Asistenčního centra Jhk
„Impuls pro kariéru a praxi" pracujeme na
tom, aby se na školách zkvalitnilo kariérové
poradenství a odborné vzdělávání.

ARTISTIC – zhodnocení nehmotného
kulturního dědictví
Projekt Artistic přenáší mezinárodní
zkušenosti na jih Čech a aktivizuje k
podnikání ty, co mají k nehmotnému
kulturnímu dědictví blízko.

Technická soutěž Talenty pro firmy
Prostřednictvím technické soutěže si
mohou žáci základních a středních škol
otestovat svoji zručnost a znalosti, ale také
schopnosti komunikace a spolupráci v týmu
pod vedením odborníka z firmy.

Podpora řemesel Buďmistr
Popularizace řemeslných oborů probíhá
prostřednictvím portálu www.budmistr.cz,
ale také formou pracovních listů pro
základní školy, které zábavně přibližují
řemesla ve stavebnictví.

Příměstské technické tábory
Tento dlouhodobý projekt ověřil vhodnost
seznamovat s tématem techniky a řemesel
již nejmladší děti, a to nenásilnou a hravou
formou prostřednictvím jarních a letních
příměstských táborů.

EduTex II – Vzdělávání v textilním
průmyslu
Prostřednictvím kroužků šití a workshopů
pro žáky seznamující s oděvními a textilními
profesemi se Sdružení Textil Jhk snaží
zvyšovat zájem ze strany žáků, dětí a rodičů
o obor Výrobce textilií.
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Jihočeská hospodářská komora už
čtvrtým rokem provozuje Asistenční
centrum Impuls pro kariéru. Díky
partnerství s Jihočeským krajem,
který tyto aktivity podporuje, mohla Jhk
přiblížit již více než 15
000 jihočeských žáků řadu profesí přímo
ve firmách.

Představení profese probíhá přímo ve
firmě, kam Jhk žáky přiveze. Žákům
základních škol zástupci firem představují
konkrétní profese i s ukázkou práce. Díky
tomu si tak mohou představit, jak to ve
firmách vůbec vypadá a
chodí. Středoškoláci si pak zkouší přímo
konkrétní pracovní postupy, což je vedle
teoretické výuky velmi důležité.

Na portále www.impulsprokarieru.cz
registruje Jhk přes 160 firem
spolupracujících se školami. Portál slouží i
k tomu, aby se žáci, učitelé či rodiče mohli
podívat, jaké firmy v regionu působí a jaké
profese a pracovní podmínky
nabízejí. Pokud firma právě hledá nového
zaměstnance, může zde bezplatně
uveřejnit i pracovní nabídku – aktuálně
jich je více jak 260.

Firmám nabízíme v rámci projektu
možnost pozvat do firmy pedagogy,
konkrétně kariérové poradce. I ti se
potřebují podívat do firem, abymohli lépe
žákům představit, co se v praxi děje.

Jihočeská hospodářská komora pracovala
v roce 2020 ve spolupráci s Jihočeským
krajem nejen na pokračování projektu, ale i
jeho rozšíření. Novinkou bude například
zavádění podnikavosti do škol. Podnikání je
prioritou Jhk a i přesto, že žáky budeme
seznamovat s podnikavostí a kreativitou, jistě
jim tak více přiblížíme i samotný svět
podnikání. Asistenční centrum také nabídne
nové workshopy v oblasti digitálních
dovedností, ale také školení pro učitele
odborných předmětů ve spolupráci
s jihočeskými firmami.

Tyto a další novinky pravidelně Jhk
představuje na svých akcích, setkáních a
pořádaných konferencích. I v roce 2020
proběhla tradiční konference Asistenčního
centra Impuls pro kariéru a praxi. V tomto
roce, však z nutnosti pandemické situace byla
pořádána zcela on-line, ale i tak úspěšně.

Aktivity asistenčního centra jsou realizovány
v rámci projektu Implementace Krajského
akčního plánu Jihočeského kraje III, který je
spolufinancován Evropskou unií.

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO
AKČNÍHO PLÁNU
JIHOČESKÉHO KRAJE I.
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260

PROJEKTY

REGISTROVANÝCH FIREM
na www.impulsprokarieru.cz, které
spolupracují s jihočeskými školami

PRACOVNÍCH NABÍDEK A PRAXÍ
na portálu Impulsprokarieru.cz pro žáky

a absolventy jihočeských škol

„TO, ŽE SE DAŘÍ
REALIZOVAT TAKOVÉ

WORKSHOPY, KTERÉ ŽÁKY I

UČITELE BAVÍ, JE ZÁSLUHA

NAŠICH ČLENŮ A

PARTNERSKÝCH FIREM.”

Petr Rejnek,
koordinátor Asistenčního centra Jhk

Impuls pro kariéru

KONFERENCE
Impuls pro kariéru se

v roce 2020 uskutečnila
zcela on-line DesetičlennýTÝM JHK,

který realizuje aktivity pro
školy a firmy v regionu



JHK AKADEMIE

Jihočeská hospodářská komora již od
roku 2017 realizuje program pro
zaměstnance členských firem, kteří
mohou zvyšovat svou kvalifikaci v rámci
bezplatných kurzů Jhk Akademie. Vybrat
si mohou aktuálně až ze 400 kurzů,
mohou si ale poskládat i vlastní
vzdělávací program namíru. Kromě
pestré nabídky lekcí v oblasti
manažerských dovedností, IT, účetnictví,
ekonomiky či práva, Jhk Akademie
výrazně členům Jhk zjednodušuje
administrativu spojenou se zařizováním
vzdělávání a šetří čas i peníze.

Účastí v Jhk Akademii mohou členské
firmy Jhk získat řadu benefitů, včetně
úspory času a hlavně financí. Hlásit se na
kurzy akademie je možné přes web
www.jhk.cz/udalosti, anebo koordinátorky
projektu vytvoří vzdělávací program tzv.
na míru, přesně podle potřeb firmy. V
případě vnitrofiremních kurzů si členové
také určují sami rytmus, ve kterém bude
vzdělávání probíhá tak, aby byl zachován
správný provoz společnosti.

Kurzy Jhk Akademie pořádáme díky
projektu Vzdělávání zaměstnanců
členských firem Jhk a navazujícího
projektu s pořadovým číslem II. Oba
projekty jsou realizovány díky podpoře
z Operačního programu Zaměstnanost
financovaného z Evropské unie a
veškerou administrativu zajišťuje právě
Jhk.

Za poslední čtyři a půl roku jsme naším
vzdělávacím programem určeným pro naše
členské firmy proškolili celkem 1 300
zaměstnanců členských firem v celkem 580
kurzech.

28JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Jhk.cz



ZDARMA

3V1

400

PROJEKTY

Díky členství v Jhk jsou pro
firmy školení Jhk Akademie

bezplatná

Jhk zařídí organizaci kurzů,
skvělé lektory i školení přímo

ve vaší firmě

Z pestré nabídky 400
kurzů si vybere každý

člen Jhk

„VMINULÉMROCE JSME SE ZAPOJILI
DO JHK AKADEMIE. DÍKY

KOMPLETNÍMU ZAJIŠTĚNÍ KURZŮ
JIHOČESKOUHOSPODÁŘSKOU

KOMOROUNÁMODPADLY STAROSTI
SE ZPRACOVÁNÍM, A TÍM I ZÍSKÁNÍM
JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ. PRONÁS
TO ZNAMENÁVELKOU ÚSPORU ČASU

A ŽÁDNÉ STAROSTI S VÝBĚREM
VHODNÝCH ŠKOLÍCÍCH FIREM,
POTAŽMO LEKTORŮ. PROSTĚ

JEDNODUŠE SHRNUTO "FULL SERVIS."

Miroslav Bísek
jednatel BIBO Shoe a BIBO STores



SPOLUPRÁCE
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SPOLUPRÁCE

Partnerství a spolupráce
patří neodmyslitelně k principům práce
Jihočeské hospodářské komory. Již její
fungování – sdružení podnikatelů – určuje
to, že kooperace je pro Jhk zásadní. A to jak
napříč podnikatelským sektorem,
hospodářskými komorami, tak i dalšími
regionálními a národními organizacemi.

V rámci regionu se Jhk zaměřuje již od
svého vzniku na podporu podnikání a
zkvalitňování podnikatelského prostředí. V
této oblasti spolupracuje s regionálními
aktéry, mezi kterými nechybí Jihočeský
kraj, městské a obecní úřady, včetně
živnostenských úřadů, ministerstva,
Úřady práce, agentura Czech Invest,
Českomoravská záruční a rozvojová
banka, Regionální rozvojová agentura
jižních Čech, Jihočeská centrála
cestovního ruchu a další instituce.
Významnými partnery jsou také školy,
včetně základních, středních a vysokých
škol reprezentovanými Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích a
Vysokou školou technickou a
ekonomickou v Českých Budějovicích.

Jhk je od roku 2017 členem Jihočeského
paktu zaměstnanosti, v rámci, kterého
vstoupila do užšího partnerství s dalšími
pěti organizacemi s cílem koordinovaně
řešit problémy regionálního trhu práce.

Jhk je zapojena také do řady pracovních
skupin a komisí, a to jak na krajské, tak i
městské či obecní úrovni. Zástupci Jhk jsou
například členem Komise pro inovace
v rámci Regionální S3 strategie pro
Jihočeský kraj, Regionální stálé konference,
Pracovní skupiny vzdělávání a řady dalších.

Jhk také dlouhodobě spolupracuje s orgány
státní správy a samosprávy, a to jak
prostřednictvím svých aktivit, které iniciuje,
tak z vnějších podnětů.

Domácí
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SPOLUPRÁCE JE ZÁKLAD
NAŠÍ ČINNOSTI.



Zahraniční
SPOLUPRÁCE

Partnerskými organizacemi Jihočeské
hospodářské komory v zahraničí jsou již
dlouhodoběHospodářská komora v
Linci, Průmyslová a obchodní komora v
Pasově a Řemeslná komora v
Regensburgu. Snahou je rozšiřovat
spolupráci i s dalšími zeměmi a jejími
zástupci.

Mezi významné aktivity realizované
v rámci těchto partnerství patří
každoroční soutěže Cross Border Award
(CBA) a Best Business Award (BBA) -
Cena za trvale udržitelné řízení podniku.
Jejími aktivními členy a organizátory je
Jhk právě ve spolupráci se zahraničními
partnery. Jihočeská hospodářská
komora je aktivně zapojena také do
spolupráce Evropského regionu Dunaj-
Vltava.

Jhk je i přes rozdílné postavení a vliv
komor v zahraničí vnímána jako
rovnocenný partner. Dokládají to nejen
realizované aktivity ve spolupráci se
zahraničním partnery, ale také přizvání
k řadě jednání a spoluprací.

„JIHOČESKÁHOSPODÁŘSKÁ KOMORA JE NAŠÍM
SPOLEHLIVÝMPARTNEREM JIŽ ŘADU LET. UBÍRAT SE

MEZINÁRODNÍM SMĚREM JE NEZBYTNÉ PRO
ZABEZPEČENÍ, POSÍLENÍ A ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ

HORNÍHO RAKOUSKA. ZA OBZVLÁŠTĚ DŮLEŽITÉ PAK
POVAŽUJEME VZTAHY S NAŠÍM SEVERNÍM SOUSEDEM

ČESKOU REPUBLIKOU, A PRÁVĚ V TOMTOPŘÍPADĚ
MŮŽEME STAVĚT NAODBORNÝCH ZNALOSTECH A

PŘEDEVŠÍMNAOSOBNÍMNASAZENÍ ZE STRANY JHK.“

Ing. DI (FH)Werner Pamminger, MBA,
Business Upper Austrie – OÖWirtschaftsagentur GmbH
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MEDIÁLNÍ
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29
24 + 5

24 Infoservisů + 5
newsletterů s aktuální

nabídkou

MEDIÁLNÍ ČINNOST

Mediální činnost

Snahou Jihočeské hospodářské komory
v oblasti mediální činnosti je usilovat o
zvýšení dobrého jména Jhk a
hospodářských komor obecně. Svou
aktivitou ve veřejném prostoru cílí také na
zajištění informovanosti o podnikatelském
dění, podnikatelských podmínkách a
dostupnosti informací o podnikání.

Jihočeská hospodářská komora využívá
hned několika nástrojů k zajištění
informovanosti jak svých členů, tak i
nečlenských firem a veřejnosti:

Internetové stránkywww.jhk.cz
Internetové stránky byly v novém kabátě a
plně responzivní pro mobilní zařízení
spuštěny v roce 2020. Aktuálně splňují jak
prvky zabezpečení, tak i aktuální trendy,
včetně grafických prvků Jhk.

Sociální sítě Jhk
Jhk se snaží i v oblasti sociálních sítí držet
krok s dobou a využívá Facebook, Youtube,
Instagram a LinkedIn pro komunikaci se
členy, tak i oslovení nečlenských firem a
veřejnosti.

Newslettery Jhk
Jhk již řadu let rozesílá pravidelný
elektronický newsletter s aktuálními
informacemi a novinkami o podnikání
s názvem Infoservis Jhk. Newslettery
doplňují i aktuality z oblastních kanceláří a
sdružení.

Časopis Jihočeský podnikatel
Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory
dostal v roce 2020 novou vizáž a pravidelně
4x ročně informuje na svých stránkách
členy Jhk a partnery o aktualitách i odborné
tématice.

Tiskové zprávy Jhk
Jihočeská hospodářská komora pravidelně
vydává tiskové zprávy k aktuální
problematice i připravovaným či
pořádaným akcím. Jhk je připravena také
odpovídat na dotazy zástupcůmédií.

Šíření informací probíhá přes uvedené
informační kanály, které jsou plánovány tak,
aby byly dostupné pro široké spektrum
uživatelů a z více zdrojů.
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VEDENÍ A ÚŘAD JHK

Ing. Miroslav Dvořák
předseda představenstva
Motor Jikov Group a.s.
Ing. Otakar Veselý
místopředseda předsta-
venstva
Kámen a písek spol. s r.o.
Ing. Vladimír Homola
místopředseda předsta-
venstva
ČSAD Autobusy ČB a.s.
RNDr. Ladislav Havel
Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o.
Ing. Lubomír Skála
Otavan Třeboň a.s.

Ing. Petr Bašík
Aura a.s.
Hana Krajinová
SIKO-Z s.r.o.
Ing. Miloslav Kamiš
Viscofan CZ s.r.o.
Jaroslava Kůgelová
JAPAJO s.r.o.
Ing. Václav Franz, Ph.D, MBA
PERSEID CZ s.r.o.
Ing. Karel Coufal
ČSAD Autobusy ČB a.s.
Ing. Jan Nedvěd
Mane Holding a.s., Mane
Holding s.r.o.

Ing. Luděk Keist
ředitel úřadu Jhk

Ing. Michaela Rychnavská
Ing. Zdeňka Fischerová
Kancelář ředitele

Lenka Vohradníková, DiS.
Mgr. Denisa Drdová
Ing. Lenka Hájková
Ing. Markéta Blažková
České Budějovice

Marcela Kužníková
Martina Noháčová
Barbora Svatošová
Tábor, Milevsko

Kateřina Třísková
Ing. Dana Stieblerová
Prachatice

Mgr. Kateřina Rybaříková
Ing. Jana Hájíčková
Písek

Mgr. Helena Nekolová
Bc. Veronika Bagová
Český Krumlov

Blanka Ratajová
PhDr. Jolana Keyzlarová
Strakonice
Milada Petrů
Kateřina Bohdanecká
Jindřichův Hradec
Jana Kočová
Třeboň
Ing. Dana Feferlová
Bc. Petr Rejnek
Olga Bakker
Mgr. Veronika Beierová
Ing. Martin Necid
Barbora Šimánková
Gabriela Švecová
Lucie Imberová
Oddělení podpory podnikání
a rozvoje lidských zdrojů
Mgr. Šárka Bělohlavová
Oddělení zahraničních vztahů

Bc. Pavel Sekyra
předseda dozorčí rady
TranSoft a.s.
Dalibor Filip
PTR Strojní závod Třeboň s.r.o.
Bc. Jaroslav Tollinger
TOLLINGER s.r.o.
Ing. Jiří Vogeltanz
Realitní a sprostředkovatelské
služby

Miloslav Neužil
CN Cargo spol. s.r.o.
Ing. Milan Kostečka
Kostečka Group s.r.o.
Miroslav Bísek
BIBO Shoe s.r.o.
Ing. Vojtěch Toman
BONUS Prachatice spol. s r. o.

PŘEDSTAVENSTVO
JHK

ÚŘAD JHK

DOZORČÍ RADA
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EKONOMICKÁ
BILANCE
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1+26
Jihočeský kraj a 26měst a obcí
Jihočeského kraje podporují svým
finančním příspěvkem činnost Jhk .

MIL. KČ
S takovou výší aktiv jsme
v roce 2020 hospodařili.

17% PODÍL VÝNOSŮ
tvořily členské příspěvky od našich
členů v roce 2020.

EKONOMICKÁ BILANCE

27
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Výnosy Jhk v roce 2020 dosáhly výše 28
484 tis. Kč. Oproti předchozímu roku 2019,
kdy výnosy dosáhly výše 41 317 tis. Kč, tak
došlo v tomto ukazateli k významnému
poklesu. Tento pokles byl způsoben
především vládními opatřeními
souvisejícími s bojem proti pandemii
Covid19, díky kterým nebylo možné
realizovat mnohé projektové i ostatní
aktivity Jhk v takovémíře, jak bylo původně
předpokládáno. Podstatnou část výnosů v
roce 2020 tvořily opět dotace na realizaci
projektů (51 %). Podíl výnosů z komerční
činnosti Jhk, mezi které patří především
výnosy z pořádaných akcí (semináře,
školení) a výnosy z poskytovaných služeb
(propagace, poradenství, ověřování),
v tomto roce činil 22%. Příspěvky
členských firem Jhk dosáhly v roce 2020
podílu na výnosech ve výši 17 % a příspěvky
měst, obcí a Jihočeského kraje, které také v
roce 2020 podpořily činnost Jhk, tvořily
podíl ve výši 10% celkových výnosů Jhk.

Výše nákladů Jhk v roce 2020 skončila na
hodnotě 27 732 tis. Kč. Stejně jako v
případě výnosů se i do poklesu nákladů
oproti roku 2019 (o cca 11 mil. Kč) značně
promítlo omezení realizace plánovaných
projektových i ostatních aktivit v důsledku
vládních koronavirových opatřeních.
Mzdové náklady tvořily v tomto roce podíl
48%, téměř podobný podíl celkových
nákladů Jhk zaujímají dohromady položky
nákupu služeb (42%) a spotřebymateriálu
a energií (4 %). Zbývající podíl (6 %) připadá
na ostatní provozní náklady, jejichž
podstatnou část tvoří odvody členských
příspěvků na HK ČR, odpisy dlouhodobého
nehmotnéhomajetku a DPH krácené
koeficientem.

Ekonomická bilance
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EKONOMICKÁ BILANCE

Výnosy Jhk
v roce 2020

Náklady Jhk
v roce 2020
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POSLÁNÍ A CÍLE

Integrita

Jhk představuje nejen jednotnou organizaci
v rám ci celého Jihočeského kraje, ale ak-
tivně propojuje podnikatelské subjekty na-
příč celým regionem. Čestnost, poctivost a
úcta jsou pro násmaximálně důležité.

Orientace na zákazníka

Naše budoucnost závisí na tom, že budeme
našim členům naslouchat a pomáhat,
abychom přispěli k jejich úspěchu. Jsme
proaktivní a rychle reagujeme na nové
podněty. Nabízíme odborné znalosti a prak-
tická řešení.

Trvalé zlepšování

Naše práce spočívá v hledání stále lepších a
efektivnějších řešení. Jsme přesvědčeni, že
se vždy dá najít lepší cesta. Naše produkty
stále inovujeme a rozšiřujeme.

Vzdělávání

Trvale zvyšujeme své profesní znalosti a
schopnosti v souladu s potřebami firmy.

Zapojení členů

Rozvíjíme podnikatelské prostředí na zákla-
dě podnětů a potřeb našich členů. Každý
členmá právo na svůj názor a všem podně-
tům se věnujeme a dáváme prostor pro
jejich řešení. Chceme se vždy aktivně zapo-
jit do procesů a být součástí úspěšného
týmu.

Respekt

Respektujeme individuální potřeby našich
členů. Dodržujeme principy partnerství a
vážíme si názorů našich partnerů. V rámci
organizace uznáváme názory každého za-
městnance. Vytváříme prostředí důvěry,
úcty a otevřené komunikace.

Loajalita

Jednáme vždy v zájmu našich členů, kteří
utvářejí nejen podobu Jhk, ale jsou i její sou-
částí. Zaměstnanci a představitelé Jhk
reprezentují nejen hospodářskou komoru
jako organizaci, ale také podnikatelskou ve-
řejnost. Našimi aktivitami reprezentujeme
podnikatelskou komunitu vůči státní a
vzdělavatelské sféře, ale také veřejnosti.

Naší misí je
zjednodušovat život podnikatelům.

NAŠE HODNOTY:
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PARTNEŘI
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Partnerská města

České Budějovice
Český Krumlov
Prachatice
Strakonice
Písek
Milevsko
Tábor
Jindřichův Hradec
Třeboň
Suchdol nad Lužnicí
Černá v Pošumaví

Chlum u Třeboně
Větřní
Soběslav
Planá nad Lužnicí
Týn nad Vltavou
Trhové Sviny
Nové Hrady
Dačice
Vimperk
Netolice
České Velenice
Lomnice nad Lužnicí

Křemže
Horní Planá
Lipno nad Vltavou
Lišov
Loučovice
Bechyně
Velešín
Lažiště
Blatná
Vodňany
Volyně

Partneři

PARTNEŘI

Hlavní partneři

Zahraniční partneři
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Kontaktní informace

Jihočeská hospodářská komora
Husova 9
370 01 České Budějovice
IČ: 48208248
DIČ: CZ48208248
Datová schránka: r6facfh
Telefon: 387 699 317
Email: info@jhk.cz

Web: www.jhk.cz
Facebook: komorajhk
Youtube: kanál Jhk
Instagram: jihoceskahospodarska

Oblastní kancelář Jhk České Budějovice
Husova 9
370 01 České Budějovice
Tel.: 387 699 416

Oblastní kancelář Jhk Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 727 162

Oblastní kancelář Jhk Jindřichův Hradec
Náměstí Míru 140/I
377 01 J.Hradec
Tel.: 608 572 262

Oblastní kancelář JhkMilevsko

Husovo nám. 391
399 01Milevsko

Oblastní kancelář Jhk Písek
Nábřeží 1. máje 2259
397 01 Písek
Tel.: 382 212 518

Oblastní kancelář Jhk Prachatice
Nádražní 67
383 01 Prachatice
Tel.: 608 572 265

Oblastní kancelář Jhk Strakonice
Palackého náměstí 106
386 01 Strakonice
Tel.: 724 613 943

Oblastní kancelář Jhk Tábor
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Oblastní kancelář Jhk Třeboň
Palackého náměstí 106/II
379 01 Třeboň
Tel.: 389 822 609
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DĚKUJEMEVŠEMZAPODPORUVROCE 2020

Děkujeme celému týmu Jihočeské hospodářské komory, našim členům, partnerůma všem
ostatním, kteří nás v naší činnosti v roce 2020 podpořili.

Zvláštní poděkování patří členům představenstva, dozorčí rady a zástupcům rad oblastí,
kteří seaktivněabeznárokunaodměnupodílejí načinnosti Jihočeskéhospodářskékomory,
rozvoji podnikání a regionu.
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