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JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA - OBLAST PRACHATICE 

 

pod záštitou starosty města Prachatice a za mediální podpory Prachatického deníku 

 

VYHLAŠUJE ANKETU VE DVOU KATEGORIÍCH: 

 

ŽIVNOSTNÍK ROKU A FIRMA ROKU  
 

PODMÍNKY: 

I. Základní ustanovení 

a) Vyhlašovatelem ankety je Jihočeská hospodářská komora - Oblast Prachatice. 

b) Cílem je podpora podnikání na území Prachaticka. 

c) Předmětem je získání titulu Živnostník roku a Firma roku s právem tento titul užívat. 

 

II. Účast v anketě 

 

Účastníkem ankety se může stát fyzická nebo právnická osoba, která splňuje následující podmínky: 

 

a) Podnikatel nebo firma se sídlem a místem podnikání na území oblasti Prachatice a podniká dle 

platných právních předpisů.  

b) Má alespoň pětiletou účetní historii. 

c) Na majetek podnikatele nebo společnosti nebyl prohlášen konkurz, není v likvidaci nebo nebylo 

soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno. 

d) Podnikatel nebo statutární zástupce firmy nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 

skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku. 

e) Podnikatel nebo společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a penále na veřejném 

zdravotním pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. 

f) Byla do ankety nominována. 

 

Kategorie ankety: 

 

1. Titul Živnostník roku se uděluje: 

Jednomu subjektu, který podniká jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění nebo 

jiného oprávnění k podnikání, dle platných právních předpisů a splňuje podmínky ankety. 

 

2. Titul Firma roku se uděluje: 

Jednomu subjektu, který podniká jako právnická osoba, dle platných zákonů, je zapsán                             

v obchodním rejstříku a splňuje podmínky ankety. 
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III. Průběh ankety 

 

Hlasovat je možné do 30. září 2022 

Nominovat může každý, kdo vyplní nominační lístek. Nominační lístky a sběrný box budou umístěny v 

kanceláři Jihočeské hospodářské komory Prachatice (Nádražní 67, Prachatice). Do nominačního lístku 

je nutné uvést jméno živnostníka nebo název firmy a alespoň některé z důvodů nominace. Případné 

(nepovinné) kontaktní údaje budou použity pouze pro účel ankety a nebudou nikde zveřejňovány. 

Nominovaný subjekt bude poté kontaktován s dotazem, zda s nominací souhlasí, či nikoliv. Hodnocení 

navržených subjektů bude hodnotící komisí posuzováno především dle těchto kritérií: 

 přínos pro město a region  

 kvalita výrobků a služeb  

 dynamický rozvoj firmy 

 ovlivnění životního prostředí  

 etika podnikání - závazky vůči státu a věřitelům 

 chování k zaměstnancům a firemní kultura 

 celkový počet nominací 

Nominace do ankety mohou podávat městský úřad, živnostenský úřad, úřad práce, firmy                                  

a jednotlivci s následným souhlasem nominovaného. Nominovat do ankety se může také sám 

živnostník, majitel či jednatel společnosti. Nominovaný účastník - jeho vlastník, statutární orgán nebo 

zaměstnanec nesmí být zároveň členem hodnotící komise. Z firem a živnostníků, které budou splňovat 

nejvíce hodnotících kritérií, vybere hodnotící komise vítěze. 

Výsledek soutěže bude zveřejněn v tištěném vydání Prachatického deníku, kde bude také uveřejněn 

rozhovor s vítězným živnostníkem a majiteli (jednateli) firmy. 

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží certifikát s označením "Živnostník roku 2022", nebo "Firma roku 

2022". 

Po ukončení soutěže budou vylosováni tři nominující, kteří uvedli nepovinné kontaktní údaje na    

nominačním lístku. Tito následně obdrží věcnou cenu.  

Jihočeská hospodářská komora si vyhrazuje právo nominovat úspěšného živnostníka a firmu do ankety.  
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IV. Závěrečná ustanovení 

 

Vyhlašovatel ankety je oprávněn i v jejím průběhu tyto podmínky vhodně, dle aktuálních potřeb 

doplnit či měnit. Veškeré záležitosti těmito podmínkami neupravené nebo nepředvídané budou s 

konečnou platností řešeny vyhlašovatelem. Proti rozhodnutí hodnotící komise a vyhlašovatele ankety 

se není možné odvolat ani domáhat změny soudní cestou.  

 

 

Kontakt:  Oblastní hospodářská komora Prachatice 

      Nádražní 67, 383 01 Prachatice 

      Mobil: 608 572 265, e-mail: triskova@jhk.cz   

 
 


