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NAŠIM ČLENŮM

Vážení podnikatelé, č lenové  

Jihočeské hospodářské komory, přátelé, 

Jihočeská hospodářská komora v roce 2016 proš la celou

řadou významných rozhodnutí. Navázala užší spolupráci

s německou hospodářskou komorou IHK Niederbayern   

v Pasově, s kterou se zaměř i la na přípravu projektu

Pohraniční region 4.0. Uzavřela partnerství Jihočeského

paktu zaměstnanosti č i se zapojila do mezinárodních

partnerství s cílem př ipravit projekty mezinárodního

dopadu. Jednou z rozhodnutí bylo také zajistit

ekonomickou stabilizaci hospodářské komory, jejímž
hlavním posláním je starat se o své č leny a rozvíjet

podnikatelské prostředí. Za posledních 15 let, kdy

Jihočeská hospodářská komora působí na jihu Čech jako

jeden subjekt, se změnilo podnikatelské prostředí,

potřeby firem a zvýš i la se i cena práce, včetně dalších

nákladů. Proto bylo nezbytným krokem i navýšení

č lenských příspěvků, které jsou jedním z významných

finančních zdrojů pro naš i č innost.  

Snažíme se a je to jedním z naš ich poslání dennodenně
se př izpůsobovat Vaš im potřebám, reagovat nabídkou

nových služeb, spolupracovat na všech úrovních

Jihočeského kraje i mimo ně j a podněcovat tak rozvoj

regionu.   

Vážení č lenové, velmi si vážíme Vaší přízně a podpory 

 a věříme, že i v dalších letech bude naše společná práce

podnětná a přínosná pro Vaše podnikání. 

Ing. Miroslav Dvořák 
předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory2
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Jihočeská hospodářská komora je 

sdružení podnikatelů ustanovené na 

základě zákona č. 301/1992 Sb. a č. 

259/1996 Sb. o Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České 

republiky. Je právnickou osobou 

zapsanou v obchodním rejstříku a působí 

nezávisle na politických stranách, 

státních orgánech a orgánech územní 

samosprávy. 

Jihočeská hospodářská komora vznikla v 

roce 2001 fúzí fungujících 

hospodářských komor v okresech České 

Budějovice, Český Krumlov, Strakonice a 

Tábor.  V roce 2001 byly založeny 

oblastní kanceláře v Jindřichově Hradci, 

Písku a Prachaticích a v roce 2002 

oblastní kanceláře v Milevsku a Třeboni. 

Jihočeská 
hospodářská 
komora v číslech:

Jihočeská hospodářská komora je sdružení 
podnikatelů

Jihočeská hospodářská komora (dále 

JHK) působí na území celého 

Jihočeského kraje a má zastoupení ve 

všech jeho okresech. 

Úřad JHK v Českých Budějovicích 

zajišťuje servis pro podnikatele i 

administrativu JHK a má dvě 

specializovaná oddělení - oddělení 

zahraničních vztahů a exportu a oddělení 

podpory podnikání a rozvoje lidských 

zdrojů 

Oblastní kanceláře Jihočeské 

hospodářské komory (ObHK JHK) 

působí ve městech: České Budějovice, 

Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, 

Písek,  Milevsko, Tábor, Jindřichův 

Hradec, Třeboň 

Působnost JHK: 
Jihočeský kraj
Oblastní kanceláře: 9
Zaměstnanci: 17
Členi ve vedení JHK: 13 
členů představenstva

Zvolení členové se 
podílí na vedení 
Jihočeské hospodářské 
komory prostřednictvím 
Představenstva JHK, 
Dozorčí rady JHK a 
jednotlivých Rad 
Oblastních 
hospodářských komor.  

O NÁS

NÁZEV: 

Jihočeská hospodářská 

komora 

PRÁVNÍ FORMA: 

komora s výjimkou 

profesních komor 

IČ: 48208248 

DIČ: CZ48208248 

ADRESA: 

Husova tř. 1846/9, 

370 01 

České Budějovice 

EMAIL: info@jhk.cz  

TELEFON: 387318433 

INTERNET: www.jhk.cz   

 

Zaměstnanci Jihočeské hospodářské 

komory: K 31. 12. 2016 měla JHK 17 

pracovníků, z toho je 10 pracovníků v 

jednotlivých oblastních kancelářích 

JHK a 7 pracovníků na úřadu JHK v 

Českých Budějovicích. 
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Mezi členy JHK patří podnikatelé z celých 

jižních Čech od nejmenších živnostníků až po 

střední a velké firmy s nejrůznějším oborovým 

zaměřením. 

Členská základna dle oblastí JHK

Zařazení členů do Sdružení JHK

Jihočeská hospodářská komora se od svého 

vzniku v roce 2001 soustředí na rozšiřování 

členské základny s cílem být silným 

podnikatelským uskupením na jihu Čech.  

Být její součástí přináší členům nejen prestiž a 

možnost získat nové kontakty a obchodní 

příležitosti, ale i další výhody, které JHK nabízí. 

V roce 2016 má Jihočeská hospodářská 

komora již 1303 členů. V rámci 

celorepublikového srovnání, je tak JHK 

nejsilnějším krajským podnikatelským 

uskupením s nejpočetnější členskou 

základnou. 

JHK má 4 SDRUŽENÍ která jsou oborově zaměřená:  Sdružení cestovní ruch, Sdružení doprava,  

Sdružení stavebnictví a územní rozvoj, Sdružení textil.  

JHK má dále následující KLUBY: Klub Personalistů, klub Techniky a řemesel, Marketingu a reklamy,  

IT Klub.  

ČLENSKÁ 
ZÁKLADNA

2016

Přidat kousek 

hlavního textu

Členové mají možnost 

sdružovat se i dle 

svých profesních 

zájmů ve Sdruženích 

při JHK a dále v 

neformálních 

uskupeních tzv. 

Klubech. 

V roce 2016 JHK zorganizovala  30 setkání s představiteli JHK: 

shromáždění delegátů, shromáždění členů, jednání představenstva a dozorčí 

rady, jednání rady oblastí a rady sdružení.

Tábor  

13%

Třeboň 

5%

České Budějovice 

33%

Český Krumlov 

10%

Jindř. Hradec 

9%

Milevsko 

4%

Strakonice 

8%

Prachatice 

7%

Písek 

11%

0
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100
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200

Cestovní ruch Doprava Stavebnictví Textil
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JIHOČESKÉ 
HOSPODÁŘSKÉ 
KOMORY

ČINNOST 

Vzdělávání

Poradenství

Informační 
servis

Projektová 
činnost



Jihočeská 
hospodářská 
komora v číslech:

Jihočeská hospodářská komora zajišťuje pravidelný informační servis 
jak svým členům, tak i zájemcům o podnikatelské informace. 

Tištěná média

Elektronická média

Informační akce

INFORMAČNÍ SERVIS 

Jihočeská hospodářská komora poskytuje pravidelně informace o hospodářství, ekonomice, 

právních předpisech a dalších oblastech, týkajících se podnikání. K tomuto účelu využíváme několik 

nástrojů:

JHK vydává Zpravodaj, ve kterém informuje 

o proběhlých či plánovaných akcích, 

aktualitách i zajímavostech z 

podnikatelského prostředí. Pravidelně 

vydává tiskové zprávy, které poskytuje k 

uveřejnění médiím. Spolupracuje s 

celostátními i regionálními médii.

Šíření informací probíhá přes elektronické 

informační kanály, jako je direct mail, 

pravidelný 14-ti denní elektronický 

newsletter Infoservis JHK a internetové

stránky www.jhk.cz. Od roku 2016 využívá 

JHK také sociální sítě Facebook a Youtube.

Řadu informací předává JHK prostřednictvím 

tematických setkání, kulatých stolů, 

pracovních skupin apod. Na těchto aktivitách 

spolupracuje s partnery, jako je Úřad práce, 

Krajský úřad, Ministerstva, apod. Jedná se o 

akce spojené se změnou legislativy, s 

možnostmi získání financování na 

podnikatelské záměry, novinkami v IT . 

4x ročně přijde do schránek členů Zpravodaj JHK

Aktuální témata formou workshopů či seminářů

Každých 14 dní  zasíláme aktuální informace  emailem

8
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Vzdělávání patří ke stěžejním 

činnostem JHK. Vzdělávací akce, 

které pořádáme, mají velmi široký 

záběr. Organizujeme odborné 

semináře, pracovní workshopy, 

diskusní fóra, ranní kávy na 

konkrétní témata či právní 

poradnu, organizujeme však i 

přednášky a semináře pro žáky a 

studenty a mnohé další aktivity.  

Vzdělávání je jednou z 

komerčních aktivit JHK, 

přičemž členské firmy jsou 

zvýhodněny slevami do výše až 

50 procent. 

Vybrané vzdělávací aktivity 

jsou  realizovány za 

podpory Jihočeského kraje i 

jednotlivých měst a  obcí. 

Zaměření akcí, včetně 

témat konzultujeme přímo se 

členy JHK. Nabídku 

vzdělávání zajišťují převážně 

pracovníci oblastních 

hospodářských komor s cílem 

zajistit jej co nejblíže  k místu 

sídla či provozu jednotlivých 

firem. 

VZDĚLÁVÁNÍ
2016

V roce 2016 

zrealizovala JHK 

více jak 200  

vzdělávacích 

akcí. 

Výnosy z akcí  

byly v roce 2016 

více jak 2,9 mil. 

Kč, přičemž z 

toho zisk 

1,5 mil. Kč. 

S e m i n á ř  J i h o č e s k é  h o s p o d á ř s k é  

k o m o r y

J A K  N A  E L E K T R O N I C K O U  

E V I D E N C I  T R Ž E B
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S T A T I S T I K A  
V Z D Ě L Á V Á N Í  

 
2016

Vzdělávání v roce 2016 dle typu akcí
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Vzdělávání v roce 2016 dle jednotlivých středisek

právní poradny 

2%

ranní kávy 

6%

komorové debaty 

8%

worskhopy 

10%

semináře 

73%

V roce 2016 

zorganizovala JHK 

celkem 206 

vzdělávacích akcí 

zaměřených na témata 

v zájmu podnikatelů. 
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Jihočeská hospodářská komora 
poskytuje členským subjektů,
nečlenským firmám, ale i široké 
veřejnosti informační, konzultační 
a poradenské služby

PORADENSTVÍ

Podnikatelské poradenství – Poskytování bezplatných podnikatelských informací v rámci 

celého Jihočeského kraje. 

Dotační poradenství – Vyhodnocení podnikatelského záměru z hlediska možných zdrojů 

podpor podnikání. Aktuální informace o možnostech získání podpor projektových záměrů JHK 

zpracovává v rámci materiálu Monitoring dotačních titulů a příležitostí. 

Odborné poradenství – Poskytování specializovaného poradenství v otázkách spojených se 

zahájením či realizací podnikatelské činnosti, v otázkách zpracování podnikatelských záměrů, 

projektových činností, získávání finančních prostředků na realizaci svých projektů, 

marketingové poradenství, poradenství v oblasti zahraničního obchodu, apod. V případě 

odborných služeb nad rámec své činnosti JHK zprostředkovává kontakt s odbornými 

poradenskými společnostmi. Klienti získávají počáteční informace zdarma. 

Informace

JHK

JHK poskytla 

za období 

uplynulého 

roku celkem 

1297 konzultací 

Zájem je jak o 

odborné 

poradenství, 
tak o 

poradenství 
dotační

Členství 
11%

Odborné 
42%

Dotace 
14%

Zahraničí 
3%

Ostatní 
29%

0

275

550

825

1 100

člen nečlen

Přehled poskytnutého poradenství dle zaměření Poradenství poskytnuté 
členům a nečlenům JHK
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Mezinárodní BigData Centrum 
V.Bavorsko – Jižní Čechy  

T-Profi, talenty pro firmy 

Podpora technických 
profesí Impuls pro kariéru

PROJEKTOVÁ    
ČINNOST

Jihočeská hospodářská komora v rámci své působnosti připravuje a realizuje projekty, díky kterým 

může zkvalitňovat a rozšiřovat své služby. Vzhledem k otevření nového programovacího období 

Evropských strukturálních a investičních fondů na období 2014 – 2020, reagovala na možnosti 

získání příspěvků dle aktuálně vyhlašovaných výzev, které ministerstva otevřela na konci roku 2015 

a v roce 2016. Za uplynulý rok tak hospodářská komora ve spolupráci s Jihočeskou společností pro 

rozvoj lidských zdrojů připravila několik projektů do Operačního programu Zaměstnanost, 

Přeshraničních operačních programů, Mezinárodních programů či regionálních grantů. 

TC Deggendorf, TC  Písek, JHK 

Operační program ČR – DE 

Zlepšení využití firemních dat pro 

zefektivnění práce MSP 

1. 7. 2016 – 30. 6. 2019 

106 tis. EUR 

JSRLZ, JHK 

Krajský úřad, Dotační program JČK 

Zvýšení zájmu o techniku - odborná 

soutěž.  

2016 

Max. 100 tis. Kč 

Matematika cestou 
k technice 

Dobrodružství s technikou 
2016 

JČU, JHK, Uni Keppler Linc, WKO

Operační program ČR – AT  

Podpora matematiky - zlepšení 

technických oborů 

1. 9. 2016 – 31. 8. 2019  

46 tis. EUR  

Příprava projektů

JHK dále v roce 2016 připravila několik 

dalších projektů, které byly schváleny na 

období roku 2017 a dále. Přehled těchto 

projektů je k dispozici na stránkách JHK 

www.jhk.cz / O nás / Projekty. 

JSRLZ, JHK 

Krajský úřad, Dotační program JČK  

Popularizace techniky formou 

interaktivní zážitkové výstavy.  

2016 

50 tis. Kč 

JHK, JSRLZ

Krajský úřad, Dotační program JČK

Zvýšení zájmu o technické profese 

prostřednictvím internetových stránek 

Impulsprokariéru.cz 

 2016 / 2017

64 000 Kč12
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Spolupráce 
se 

vzdělavateli

Spolupráce 
se státní 
sférou

Spolupráce 
v oblasti 
podpory 
podnikání

Zahraniční 
spolupráce

Média

Spolupráce a 
mediální činnost

Spolupráce 
v oblasti 
podpory 

zaměstnanosti



Spolupráci mezi Jihočeskou 

hospodářskou komorou a státní správou 

a samosprávou se daří udržovat již 

dlouhodobě na velmi dobré úrovni. V 

řadě případů je deklarována kooperace 

smlouvou mezi JHK a obcemi, městy či 

Jihočeským krajem, kde JHK přebírá 

závazek na poskytování služeb v 

přeneseném zájmu obcí, měst či kraje . 

Tyto služby bývají kompenzovány JHK 

formou příspěvku na tyto činnosti. 

Spolupráce je realizována také na úrovni 

výměny informací mezi jednotlivými 

subjekty. Na všech úrovních kraje je pak 

snaha o zapojení se do pracovních 

skupin, komisí a dalších platforem, které 

se dotýkají podnikatelské sféry. 

Mimo tyto aktivity JHK 

zprostředkovává kontakt mezi 

podnikatelskou veřejností s 

představiteli měst, obcí, kraje či dalších 

státních organizací prostřednictvím 

různorodých akcí. Členi JHK tak mají

příležitost při řadě příležitostí 

diskutovat nad aktuálními tématy, 

které jsou ve středu jejich zájmu. 

Prostřednictvím Hospodářské komory 

České republiky mají také členské 

firmy JHK možnost zapojit se do 

ovlivňování legislativního procesu 

prostřednictvím připomínkového 

místa, kterým Hospodářská komora ČR 

je.  Členové jsou pravidelně o této 

možnosti informováni v elektronickém 

Infoservisu JHK.  

V roce 2016 uspořádala JHK:  

8 setkávání s politickými 

reprezentanty a 3 starostenské / 

primátorské cesty. Zúčastnila se 

jednání Rady pro hospodářskou 

a sociální dohodu a řady 

jednání se zástupci měst, obcí, 

kraje a dalších institucí 

působících v kraji.  

Spolupráce se 
státní sférou

Spolupráce v oblasti 
podpory 

zaměstnanosti
JHK se dlouhodobě zapojuje do aktivit podpory zaměstnanosti ve spolupráci s Úřady 

práce a Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů, jejímž je zakladatelem.        

 V roce 2016 se také stala signatářem Jihočeského paktu zaměstnanosti, který byl v 

daném roce uzavřen.  

Poradenství uchazečům o 

zaměstnání se zahájením 

podnikání

Systém nabídek a 

poptávek na webu JHK

Jihočeský pakt 
zaměstnanosti

Jihočeská společnost 
pro rozvoj lidských 

zdrojů, o.p.s.

Burza pracovních 

příležitostí 
Projekt Režim Ukrajina
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V roce 2016 se na úrovni Hospodářské komory 

a Ministerstva průmyslu a obchodu podařilo 

připravit projekt Režim Ukrajina, který se snaží 

firmám, prostřednictvím zaměstnání středně a 

nízko kvalifikovaných ukrajinských pracovníků, 

zmírnit dlouhodobý nedostatek pracovníků. 

JHK zpracovala jednoduchý manuál a spolu s 

proškolenými pracovníky pomáhá firmám s 

administrací dokumentů a s případným 

zprostředkováním ukrajinských pracovníků. 

Vzhledem k provázanosti podnikání s oblastí rozvoje lidských zdrojů, se JHK již od svého vzniku 

intenzivně zabývá navazováním spolupráce se vzdělavatelskou sférou, a to hned celou řadou 

různorodých nástrojů:  

Projekt 
Režim Ukrajina

Spolupráce se 
vzdělavatelskou sférou

Regionální

sektorová dohoda

Jihočeského kraje

pro oblast

Elektrotechniky a

energetiky

Implementace 

této dohody probíhá  

prostřednictvím řady 

  dále uvedených 

aktivit, které jsou 

zařazeny do akčního 

plánu dohody

Výstava 

zaznamenala 

enormní zájem ze 

strany 

vystavovatelů i 

samotných 

účastníků

Interaktivní výstava

Dobrodružství s

technikou, která se

uskutečnila v

červnu 2016  -

druhý ročník

JHK vydala spolu s

partnery Technický

česko-anglicko-

německý Komorový

slovník TECHNej -

pro školy i

zaměstnance firem

Odborná soutěž 

Talenty pro firmy 

cílí na popularizaci 

polytechniky a  

spolupráci firem,  

středních a 

základních škol 

Spolupráce JHK na 

tvorbě Akčního 

plánu Jihočeského 

kraje pro podporu 

technického 

vzdělávání

Web 

Impulsprokariéru.cz 

- Přehled nabídky 

technického 

vzdělávání v kraji a 

následného 

uplatnění na trhu 

Sérii 13- ti 

motivačních 

reportáží s názvem 

Profese 21. století s 

podtitulem  

„Nebojte se dát děti 

na techniku"

Finanční podporu 

na realizaci 

motivačních 

reportáží poskytl 

Jihočeský kraj a 

firmy

18x 

Exkurze žáků

základních a

středních škol ve

firmách  

Exkurze s

výchovnými poradci 

8x  

Prezentace

středních škol,

odborných učilišť,

tzv. Burzy škol

organizuje JHK již

několik let 15

Od září 2016 JHK vyřídila 

žádost 

pro 268 ukrajinských 

pracovníků.



Podporou podnikání a 

zkvalitňováním podnikatelského 

prostředí se Jihočeská 

hospodářská komora zabývá od 

svého vzniku. V této oblasti 

spolupracuje s regionálními aktéry, 

mezi kterými nechybí Krajský úřad 

Jihočeského kraje, městské a 

obecní úřady, včetně 

živnostenských úřadů, 

Ministerstva, Úřady práce, agentura 

Czech Invest, Českomoravská 

záruční a rozvojová banka, a další 

instituce.  JHK se aktivně zapojuje 

do pracovních skupin na místní i 

regionální, případně národní 

úrovni.  

V letech 2005 JHK založila dvě 

obecně prospěšné společnosti - 

Jihočeskou agenturu pro podporu 

inovačního podnikání a 

Jihočeskou společnost pro rozvoj 

lidských zdrojů, s kterými 

intenzivně spolupracuje.  

Jihočeská hospodářská 

komora asistovala Jihočeské 

agentuře pro podporu 

inovačního podnikání při 

sestavení startupového 

programu IdeaSTART pro 

začínající podnikatele. Podílí 

se i na jeho samotné 

realizaci. 

Ve spolupráci s Jihočeskou 

společností pro rozvoj lidských 

zdrojů připravila v rámci 

partnerství Jihočeského paktu 

zaměstnanosti pracovní skupinu, 

která byla impulsem pro 

zmapování služeb v oblasti 

podpory podnikání  v kraji a 

následné tvorbě webu o nabídce 

služeb v kraji. 

Spolupráce s institucemi v 
oblasti podpory podnikání

Spolupráce se zahraničím
JHK intenzivně spolupracuje s Hospodářskou komorou Linec, Obchodní a hospodářskou komorou 

Pasov a Řemeslnou komora Regensburg. V roce 2016 se podařilo zintenzivnit spolupráci s Italsko- 

českou obchodní a průmyslovou komorou či Rakouským velvyslanectvím v ČR. 

JHK se zúčastňuje také zahraničních návštěv, které zavítají do Jihočeského regionu. V roce 2016 to 

byla například delegace z Číny, Běloruska, Slovinska, Chille, Norska a Makedonie.   

Mezi významné akce pak patří každoroční soutěže Cross Border Award (CBA) a Best Business Award 

(BBA) - Cena za trvale udržitelné řízení podniku, jejímiž aktivními členy a organizátory je JHK ve 

spolupráci právě se zahraničními partnery. 

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 například i přizvání JHK k

jednání iniciativy PERSPEKTIVA, která je zastřešena vládou Dolního Bavorska, a jež se zaměřuje na 

zvýšení úrovně spolupráce firemní a vzdělavatelské sféry.   16



36 tiskových
zpráv

 4 Zpravodaje a
25 Infoservisů 

32 společenských 
akcí

Jihočeská hospodářská komora již dlouhodobě usiluje o pozitivní vnímání podnikatelské 

činnosti veřejností a snaží se realizovat osvětovou činnost týkající se dané problematiky 

formou řady propagačních nástrojů. Stěžejní činností propagace tématu podnikání a stejně 

tak i činnosti JHK je public relations, který Úřad JHK pravidelně zabezpečuje 

prostřednictvím Zpravodaje JHK, který vychází 4x ročně a tiskových zpráv, které vydává 

min.1x za 14 dní, zpravidla však častěji v závislosti na aktuálních tématech. JHK se 

prezentuje také na řadě akcí konaných v rámci kraje, ale i ostatních regionů včetně 

zahraničních akcí. JHK pořádá dále společenské akce - plesy, divadla, koncerty, 

novoroční setkání, podnikatelská fóra, apod. Svůj význam má také zapojování se 

do charitativních akcí. 

JHK podporuje také řadu ocenění podnikatelské veřejnosti – Firma a Živnostník roku, Cena 

Spokojený zákazník Jihočeského kraje, Firma a Živnostník daného města či okresu.  

MÉDIA A JHK 
2016
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Rozpočet 

Výnosy

Náklady

Ekonomická 
bilance

Zisk



Členění výnosů JHK v roce 2016 

Přehled nákladů JHK v roce 2016

EKONOMICKÁ 
BILANCE 2016

Člen. příspěvky 
25%

Města,obce,kraj 
16%

Dotace projekty 
17%

Komerční činnost 
41%

Ostatní 
1%

Mzdy 

44%

Služby 

44%

Materiál,energie 

6%

Ostatní 
5%

Výnosy JHK v roce 2016 byly 

15 519 tis. Kč. Významnou část 

výnosů v roce 2016 tvořila 

komerční činnost, která zahrnuje 

výnosy z pořádaných akcí 

(semináře, školení) a 

poskytovaných služeb  

(propagace, poradenství, 

ověřování). Téměř čtvrtinu 

výnosů JHK tvořily členské 

příspěvky. V roce 2016 podpořili 

činnosti JHK  také města, obce a 

Jihočeský kraj (16%).  JHK v 

průběhu roku 2016 realizovala 

několik projektů. Jedním z nich 

byla i tvorba Analýzy návštěvnosti 

turistů v Jihočeském kraji na 

základě spolupráce s Jihočeským 

krajem.  

Náklady JHK v roce 2016 

byly 15 370 tis. Kč. 

Nejvýznamnější část 

nákladů v roce 2016 

tvořily mzdové náklady 

(44%) a služby (44%). 

28% nakupovaných 

služeb tvořily náklady na 

tvorbu Analýzy 

návštěvnosti turistů, která 

byla 100% financována 

formou dotace.  

19
V roce 2016 vytvořila JHK zisk ve výši 148 tis. Kč. 



Ing. Miroslav Dvořák 

předseda představenstva  

Ing. Luděk Keist 

ředitel Úřadu JHK

Ing. Michaela Rychnavská 

asistentka ředitele JHK

Jihočeská hospodářská komora 

Husova 9 

370 01 České Budějovice 

Telefon: 387 699 311 

Email: info@jhk.cz 

Web: www.jhk.cz 

Facebook: komorajhk

KONTAKTNÍ 
INFORMACE 
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Jihočeská 
hospodářská 

komora

Výroční zpráva schválena na 18. Shromáždění 
delegátů Jihočeské hospodářské komory dne 27. 11. 2017. 



Jihočeská 
hospodářská 

komora


