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Počet členů Jhk
Být součástí Jihočeské hospodářské komory přináší členům nejen prestiž, ale i možnost získat
nové kontakty, obchodní příležitosti a i mnoho dalších výhod.

České Budějovice

Český Krumlov

Prachatice

Strakonice

Písek

Milevsko

Tábor

Jindřichův Hradec

Třeboň

379

53

80

129
44120

91

79

101
Foto: Ing. Miroslav
Dvořák, předseda
představenstva

Jihočeské hospodářské
komory, vítá hosty jarní
slavnosti 20 let s Jhk.

Celkem

1 075
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Jihočeská hospodářská komora (Jhk) v roce
2021 oslavila 20leté výročí od svého založení.
V roce 2001 proběhlo spojení Okresních hos-
podářských komor vČeskýchBudějovicích, Čes-
kém Krumlově, Strakonicích a Táboře a založení
novýchoblastních kanceláří v JindřichověHradci,
Písku a Prachaticích. V následujícím roce byla
založena i kancelář v Milevsku a Třeboni a v roce
2003 byla připojena i poslední Okresní hos-
podářská komora v Jindřichově Hradci.

Od založení komory určují její činnost sami
podnikatelé. Nejvyšším orgánem Jhk je Shrom-
áždění delegátů, kde jsou zastoupeni podnikatelé
z řad členů napříč regionem i obory. Jhk i její Úřad
pak řídí zvolenéPředstavenstvo, kde jsou zastou-
peny díky předsedům Rad oblasti a sdružení
všechny oblastní kanceláře i Sdružení Jhk.
Vzájemná komunikace a spolupráce napomáhá
sdílení podnětů, a naopak úkolů směremkÚřadu
a jednotlivým oblastním kancelářím Jhk.

Činnost Jhk se řídí dle zákona č. 259/1996 Sb.
oHospodářskékomořeČeské republiky aAgrární
komoře České republiky. Komora naplňuje
prostřednictvím své činnosti nejen zákonnoupo-
vinnost, ale především potřeby jihočeských
podnikatelů. Za rok 2021 měla Jhk 1075 členů,
kteří spadají do devíti oblastních kanceláří, ale
mají možnost se setkávat dle svých profesních
zájmů ve Sdruženích Jhk a dále v neformálních
uskupeních tzv. Klubech. Jhk má 4 SDRUŽENÍ:
Sdružení cestovní ruch, Sdružení doprava, Sdru-
žení stavebnictví a územní rozvoj, Sdružení textil
a 4 KLUBY: Klub Personalistů, klub Techniky
a řemesel, Marketingu a reklamy, IT Klub.

Jihočeská hospodářská komora chce i nadále
rozšiřovat svoučlenskou základnu, abymohla pro
podnikatele být perspektivnímuskupenímna jihu
Čech a přinášet členům nejen prestiž, ale
i možnost získat nové kontakty a obchodní
příležitosti a další výhody.

Foto: Členové
Představenstva

a Dozorčí rady Jihočeské
hospodářské komory
při příležitosti gratulace

Ing. Miroslavovi
Dvořákovi k jeho

kulatému výročí 60 let.

„Za 20 let své působnosti Jihočeská hospodářská
komora dokázala rozšířit svou činnost jak z hle-
diska služeb pro podnikatele, tak i regionální pů-
sobnosti. Své aktivity rozšířila také na spolupráci
a propojování firem a jihočeských škol a podpo-
ruje tak imístní trh práce. To vše i díky proaktivi-
tě mnohých jihočeských podnikatelů a firem,
které se do našich projektů zapojují. Za to jim
patří velký dík.“

Luděk Keist,
ředitel Jihočeské hospodářské komory
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Foto: Kulatý stůl na
téma Kybernetická

bezpečnost ve školství
a firemní sféře,

realizovaný v rámci
projektu ITEX.

2Co nabízíme

20
NETWORKINGOVÝCH

SETKÁNÍ

188
ŠKOLENÍ A KURZŮ

900
ZODPOVĚZENÝCH
podnikatelských dotazů

7
PODNIKATELSKÝCH

SETKÁNÍ
s politickými reprezentanty

390
vyřízených žádostí pro

1314
uchazečů o zaměstnání v rámci

PROGRAMUKVALIFIKOVANÝ
ZAMĚSTNANEC

Poskytnuto

1 314
služebCZECHPOINT

Proběhlo

100
KOMOROVÝCH
PORADEN JHK
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Jihočeská hospodářská komora je partnerem
pro podnikatele a svými službami zjednodušuje
jejich podnikání.

Jhk má širokou paletu služeb od vzdělávání až
po propagaci firem.

Voblasti vzdělávání jsmevroce2022uspořádali
120 seminářů v prezenční nebo online podobě.
Mezi nejčastější témata patřila legislativa, včetně
aktualit v oblasti daní a účetnictví, dálemarketing
a nástroje k efektivnímu oslovení zákazníků, ale
také podpora exportu či zvyšování dovedností
zaměstnanců firem. Spolu s těmito akcemi Jhk
v rámci své Jhk Akademie uspořádala 37 aka-
demií pro téměř 400 zaměstnanců členských
firem Jhk.

Komora pomáhá i v navazování kontaktů mezi
firmami navzájem. V rámci pořádaných podnika-
telských snídaní či dalších networkingových akcí
se tak firmy mohou nejen setkat, ale vyměnit si
také své zkušenosti.

Propagaci firem doplňuje Jhk také prostřednic-
tvím inzerce, kterou nabízíme ve zpravodaji Jhk
Jihočeský podnikatel, v elektronických news-
letterech či při akcích pořádaných Jhk.

Doménou Jhk zůstává také poradenství, a to
v podnikatelských otázkách, ale také při podpoře
vstupuna zahraniční trhy. O tuto oblast začíná být
mezi jihočeskými podnikateli stále větší zájem.
Díky spolupráci Jhk s celou řadou organizací se
nám daří nejen zodpovídat otázky firem, ale
především jim aktivně pomoci či nalézt partnera
pro jejich rozvoj a růst.

33
FIREM

propagovaných v rámci
nabídky

BUĎTE VIDĚT

3
KONFERENCE

84
WEBINÁŘŮ

113
INZERCÍ

v Infoservisu Jhk
a ve Zpravodaji Jhk

29
DISKUSÍ /

NETWORKINGŮ

2.1 Pro firmy

36
SEMINÁŘŮ /
KURZŮ
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Pomůžeme vám s průzkum vybrané-
ho trhu a vyhledávání partnerů v za-
hraničí. ZajistímeVámindividuální po-
radenství a konzultace s odborníky
a ekonomickými diplomaty.

Zprostředkujeme vám obchodní
jednání a Vaši prezentaci v zahraničí.

Organizujeme zahraniční akce, B2B
a networkingová setkání.

Služby Jhk
Využijte nabídky našich seminářů
nebo si nechte sestavit akci namíru.

Připravujeme pro vás semináře
a workshopy dle aktuálních témat
a vašich podnětů.

Organizujeme vzdělávací akce v na-
šich prostorách, u vás ve firmě či
online.

ŠKOLÍME VAŠE
ZAMĚSTNANCE

PRAVIDELNĚ VÁS
INFORMUJEME

RADÍME VÁM

VYŘIZUJEME PROVÁS
CERTIFIKÁTYAVÝPISY

Informacezesvětapodnikání hlídáme
my, vy se věnujte podnikání.

Přinášíme vám aktuální informace
z oblasti podnikání, podpor a dotací
pro firmy.

S partnery z ČR i zahraničí se setkáte
na informačních akcích, výstavách
a veletrzích.

„Rádi využíváme možnosti vzdě-
lávat naše zaměstnance na od-
borných seminářích. Přínosné jsou
pro vás také informace, které Jhk
zasílá svým členům.”

František Fošum, ředitel společnosti
BENTEXAutomotive a.s.

„Spolupráce s Komorou je pro nás
důležitá především v oblasti vzdě-
lávání. Semináře a školení jsou vždy
výborně zorganizované a mají vy-
sokou odbornou úroveň.”

Romana Antlová, vedoucí oddělení
personalistiky EGEM s.r.o.

Vyberte si z našich či externích od-
borníků z různých oblastí podnikání.

Využijte konzultace s odborníky
a pravidelné Komorové poradny se
specialistou.

Pokud jste v oblasti podnikání noví,
rádi vám pomůžeme.

„Komora disponuje velkou sítí fi-
rem i odborníků, kteří nám pře-
dávají své dlouholeté zkušenosti.
Jejich know-how dosahuje regio-
nální i mezinárodní úrovně.”

Jaroslava Pongratz, manažerka
poradenské kanceláře Dolní
Bavorsko

Využijte služeb našich odborně pro-
školených pracovníků při vyřizování
ATA karnetů, certifikátů o původu
zboží a systémumýta.

Zjednodušte si přístup k ověření
dokladů na pracovištích CheckPoint.

„Na Jhkoceňujeme informačnípod-
poru. Nejčastěji využíváme služeb
kontaktního místa MYTOCZ.”

Stanislav Herch, finanční ředitel
Nicotrans a.s.

Usnadňujeme získávání nových
pracovníků v ČR i zahraničí.

Organizujeme Veletrhy práce Jhk,
propojujeme vás se žáky a studen-
ty, kteří mohou nalézt uplatnění ve
vaší firmě, pořádáme HR snídaně
a s personalisty.

Vaši personální poptávku
bezplatně zveřejníme na webu
impulsprokarieru.cz.

Pomáhámevámnaléztnovéobchodní
partnery a propojíme vás navzájem.

Seznamte se na našich akcích s další-
mifirmamiv regionu, díkykterýmmů-
žete získat partnery a novéodběrate-
le či dodavatele.

Zviditelnímevaši firmu iprodukty,pro-
pojímevašepodnikánísaktivnímiJiho-
českými firmami.

„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.

“Od roku 2016, kdy byla založena
naše poradenská kancelář, je Jiho-
česká hospodářská komora cenným
partnerem v rámci bavorsko-české
spolupráce. Jhk disponuje sítí firem,
odborníky,dlouholetýmizkušenost-
miaknow-hownaregionální imezi-
národní úrovni.”

Ing. et Ing. JaroslavaPongratz,
MBA -manažerka poradenské
kancelářeDolní Bavorsko

HLEDÁMEVÁM
ZAMĚSTNANCE

PROPOJUJEME
APROPAGUJEMEVAŠI

FIRMU

PODPORUJEME
EXPORTNÍ

A ZAHRANIČNÍ
AKTIVITY

„Velmi si ceníme skvělé spolupráce
s Jhk. Výrazně se nám zjednodušilo
vyřizování agendy ohledně za-
městnávání zahraničníchpracovní-
ků.”

Miroslav Kos, personální ředitel
HOCHTIEF CZ a. s.
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Začínající firmy komora podporuje v nastar-
tování jejichbyznysu, a to již od saméhopočátku.
V rámci různých workshopů a poradenství za-
čínajícím podnikatelům pomáháme s rozvojem
jejich podnikatelského nápadu, až do podoby
business plánu, radíme, jak založit firmupoprávní
stránce či jak najít zákazníky a svoufirmu zpropa-
govat, organizujeme či jsme partneři různých
podnikatelských soutěží.

„Odborníci na workshopech pomohli dát našemu
nápadu konkrétní obrysy a připravit s námi byz-
nys plán. Díky novým znalostem a podpoře od
zaměstnanců Jhk jsme pak spustili crowdfun-
dingovou kampaň na HitHitu a dali o svém nápa-
du vědět,“

Monika Vrhelová,
zakladatelka Kytkofarmy.

2.2 Pro začínající podnikatele

OSOBNÍ KONZULTACE KE
KONKRÉTNÍMNÁPADŮM

ITMOŽNOSTI PRO ROZVOJ
PODNIKÁNÍ

PRÁVOABYZNYS

ONLINEMARKETING

TVORBA FIREMNÍ ZNAČKY

FILOZOFIE A SPRÁVNÉ CHYBOVÁNÍ
ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ

JAK VYTĚŽIT Z BYZNYS
NÁPADUMAXIMUM

OSLOVOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

CENOTVORBA

DESIGN THINKING

10WEBINÁŘŮODNÁPADUKREALIZACI
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2.3 Pro školy

Propojení škol se světem práce prostřednic-
tvím jihočeských zaměstnavatelů je jednou
z louhodobých priorit Jhk.

„Velmi jsem ocenila, jak byl interaktivně
workshop organizován. Žáci se nenudili a byli
nenásilně zapojováni do připravených úkolů.
Žáci si uvědomili, že v práci není nic zadarmo a že
pokud si chtějí vydělat, musí odvádět perfektní
práci.“

Mgr. Helena Jarolímová,
výchovný poradce, ZŠ Trhové Sviny

Podporujeme:
● Zkvalitňování kariérového poradenství

na základních a středních školách
● Interaktivní návštěvy žáků a učitelů

ve firmách
● Prezentaci středních škol a učilišť

na výstavách Burzy škol Jhk
● Zprostředkování kontaktů žáků se

zaměstnavateli na Veletrzích práce
● Popularizaci techniky a řemesel pořádáním

soutěží a výstav
● Obory žádané trhem práce díky jejich

propagaci
● Predikce budoucích potřeb trhu práce

ve spolupráci sÚřadem práce a Jihočeskou
společností pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.
a dalšími partnery

● Řešení konkrétních podnětů ve vzdělávání,
např. kyberbezpečnost.

● Aktivity a dovednosti pro 21. století
● Odborné vzdělávání a jeho rozvoj
● Navazování nových partnerství a spolupráce

mezi školou a firmami

215
registrovaných firem na

WWW.IMPULSPROKARIERU.CZ,
které spolupracují s Jihočeskými

školami

215
REALIZOVANÝCH
WORKSHOPŮ

pro jihočeské žáky
ročně

13
ČLENŮ TÝMU JHK,
který realizuje aktivity

pro školy a firmy
v regionu

100
ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE

„PROBUĎMEV ŽÁCÍCH TALENT“
kde Jhk představila aktivity v oblastech
kariérového poradenství, odborného
vzdělávání, podnikavosti a kreativity

i digitální gramotnosti
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Hlavní náměstí v Třeboni se zaplnilo návštěvníky
a vinaři z českých vinařských oblastí, kteří
dorazili na 2. ročník Koštu vín. Ten byl také
příležitostí k oslavám 20. výročí Jihočeské hos-
podářské komory, cílemale také bylo zviditelnění
místních podnikatelů a regionálních producentů
potravin.

V rámci Dne otevřených dveří Jhk uspořádala
komora spolu s JSRLZ, o.p.s. Den s robotem, kde
si děti školního věku mohli vyzkoušet.

Veřejnosti
poskytujeme:
Veřejnosti se Jhk snaží poskytnou informace
zpodnikatelskéhoprostředí a trhupráce. Jhk se
věnuje v rámci své činnosti také veřejnosti, které
nabízíporadenství, informace,vzdělávání, služby
CzechPoint, ale také akce jako jsou veletrhy
práce či burzy škol. Jhk se věnuje také aktuálním
tématům z trhu práce – v roce 2021 například
uspořádala dva zážitkové dny pro rodiče s dětmi
„Den s robotem“, které přiblížily programování
těm nejmenším.

I přes covidová omezení se
podařilo úspěšně zrealizovat

8
BURZ ŠKOL

v jednotlivých regionech
jižních Čech.

1 + 1
V roce 2021 proběhl
ONLINE VELETRH
PRÁCE aONLINE
BURZA ŠKOL

2.4 Pro veřejnost
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Mezi naše klíčové partnery patří Jihočeský kraj,
městskéaobecní úřady, včetně živnostenských
úřadů, ministerstva, Úřady práce, agentura
Czech Invest, Českomoravská záruční a roz-
vojová 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.

Prostřednictvím Hospodářské komory ČR, která
je povinným připomínkovým místem pro ma-
teriály týkající se právní regulace podnikání, dává
Jhk také prostor svým členům vyjadřovat se
k legislativním návrhům a jiným opatřením.

„Partnerství a spolupráce patří neodmyslitelně
k principům práce Jihočeské hospodářské komo-
ry. Již její fungování – sdružení podnikatelů –
určuje to, že kooperace je pro Jhk zásadní. A to jak
napříč podnikatelským sektorem, hospodářský-
mi komorami, tak i dalšími regionálními a ná-
rodními organizacemi.“

Dana Feferlová,
zástupkyně ředitele Jhk

Pravidelná účast na
jednáních Jihočeského
paktu zaměstnanosti
a dalších platformách

spolupráce v rámci regionu.

Účast na
setkáních Silva
Nortica, Šumava

a Sdružení českých
spotřebitelů

Jhk pravidelně
organizuje
primátorské

a starostenské cesty
do jihočeských

podniků

Aktivní jsme i v regionech
a spolupracujeme nejen se
zástupci měst, obcí

a institucí, ale takémístními
akčními skupinami

Aktivní zapojení do
chodu dvou

obecně prospěšných
organizací,

které Jhk v roce 2005
založila

2.5 Pro veřejnou správu
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Foto: V soutěži
Talenty pro firmy vytváří

každoročně žáci
základních a středních
škol pod vedením
odborníka z firmy
funkční technické

zařízení.

Díky projektům Jihočeská hospodářská komora
rozvíjí řadu aktivit v oblasti podpory podnikání,
inovací, vzdělávání či dalších prioritních podnika-
telských témat. V roce 2021 realizovala Jhk hned
několik národních, ale i přeshraničních projektů
podpořených z fondů Evropské unie či regio-
nálních zdrojů. Jejich kompletní výčet i s po-
drobnostmi a zdroji financování je k dispozici na
webu Jhk.cz.

„Oceňujeme možnost vzdělávat tým v rámci Jhk
Akademie na míru našim potřebám. Vážíme si
vstřícnosti, ochoty a minimální administrativní
zátěže v přípravné fázi. Excelentní lektorka před-
čila ve všech ohledech naše očekávání.“

Eunika Lhotková,
správkyně agendy DAL
LESIKAR, a.s.

Příprava budoucích absolventů
48 023 000 Kč

50%

Vzdělávání firem
30 000 000 Kč

36%

Popularizace techniky
2 300 000 Kč

3%

Exportní nástroje
2 100 000 Kč

3%

Zaměření projektů
Jhk realizovaných
v roce 2021
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BUĎMISTR

Cílem projektu je přeshraničně a skrz praktické workshopy působit na
zvyšování zájmu o řemeslné obory a motivovat žáky o setrvání v oboru
i po ukončení studia. Projekt je určený pro základní školy, jejich pedagogy,
ale i pro rodiče a širokou veřejnost. Do projektu je zapojená i řemeslná
komora z Regensburgu.

TECHNICKÁ SOUTĚŽ T-PROFI

Prostřednictvím zábavné technické soutěže popularizujeme polytech-
nickouvýuku. SoutěžT-profi rozšiřuje nejennabídku volnočasovýchaktivit
v Českých Budějovicích, ale přispívá také k rozvoji kreativity žáků ZŠ a SŠ,
podporuje vzájemnou spolupráci a komunikaci dětí a dospělých, zábavně
představuje dětem techniku jako perspektivní a zajímavý obor a v ne-
poslední řadě podporuje prestiž technických profesí.

EDUTEX – VZDĚLÁVÁNÍ V TEXTILNÍM PRŮMYSLU II

EduTex a jeho aktivity se zaměřují na popularizaci textilu a oděvního prů-
myslu. Pracujemes žáky základních škol, středníchodborných škol a jejich
pedagogy, rodiči a dětmi z dětského domova. Kroužky a odborné
workshopy přispívají žákům k rozhodování ohledně výběru budoucího
řemesla, kde si vyzkouší svoji zručnost, získávají nové zkušenosti
a informace o uplatnění na trhu práce. Projekt také pomáhá pedagogům
zvyšovat své odborné kompetence.

EDUTEX – TRADICE V TEXTILU

Projekt inovativně navazuje na realizované projekty a současně cílí na
rozvoj přeshraniční spolupráce měst Písek a Bad Leonfelden. Historie
obouměst je spjata s oděvníma textilnímprůmyslem, který se v současné
době se potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Cílem
projektu je proto šířit povědomí o textilním odvětví obou měst a přispět
tak ke zlepšení zájmu žáků ZŠ o studium textilních oborů a poukázat na
potřebnou spolupráci středních škol a jejich propojení s praxí prostřednic-
tvím zaměstnavatelů.

ITEX-IT EXPERTI PROBUDOUCNOST

Projekt ITEX vznikl jako reakce na aktuální situaci, kdy postupující
digitalizace ekonomiky zvyšuje zájem o specialisty v oblasti ICT a jejich
specializaci, současnépodmínky trhupráce tomuvšak zcela neodpovídají.
Cílem projektu je zvýšit informovanost o Kybernetické a Informační bez-
pečnosti (KB a IB), zvýšit klíčové znalosti pedagogů voblasti KB a IB, za-
nalyzovat současný stav ICT vzdělávacích oborů vJihočeském kraji
a podpořit nová partnerství mezi vzdělávacím a firemním sektorem.

VZDĚLÁVÁNÍZAMĚSTNANCŮČLENSKÝCHFIREMJIHOČESKÉ
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY II

Projektem chce Jhk podpořit zvyšování kvalifikace pracovníků s co
nejnižším zatížením pro samotné firmy. Projekt se zaměřuje na zvýšení
odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců
členských firem Jhk a zvýšení adaptace nově přijatých pracovníků.
Vzdělávací kurzy jsou zaměřené na obecné IT, měkké a manažerské
dovednosti, jazykové vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy.

PROGRESSING SERVICE PERFORMANCEAND EXPORT
RESULTSOF ADVANCEDMANUFACTURERSNETWORKS
(PROSPERAMNET)

Projekt vyvíjí inteligentní nástroje a inovacepro podporu výrobních podni-
ků. Tyto nástroje pomáhají identifikovat jednotlivé internímechanismypro
zlepšení prodeje průmyslových služeba rozpoznat, jaká ze služebbymohla
být v rámci exportu úspěšná.Mimopodporypodnikatelůmpřináší zapojení
Jhk doprojektu získání nových zkušeností, rozšíření znalostí omožnostech
podpory exportu či získání lepší a širší nabídky služebpro jihočesképodni-
katele.

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHOAKČNÍHO PLÁNU
JIHOČESKÉHOKRAJE III.

Jihočeská hospodářská komora je partnerem projektu Jihočeského kraje
v rámci nějž podporuje rozvoj kariérového poradenství na školách včetně
odborného vzdělávání, digitálních kompetencí, podnikavosti a kreativity
na středních školách. Jhk tak pracuje na tvorběmetodickýchmateriálů pro
pedagogy, realizujeworkshopypropedagogya žákyadáleprostřednictvím
doprovodných aktivit, jako jsou soutěže, pracovní skupiny či konference
rozvíjí vzdělávání v regionu dle trendů 21. století.
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Foto: Předání
ocenění Cross border
award za příkladnou

přeshraniční
spolupráci firem
a institucí v roce
2022 v Českém

Krumlově.

“Nastavení nástrojů podpory exportu se snažíme
uzpůsobovat potřebám firem. Firmám nabízíme
např. pomoc při vstupu na nové trhy, hledání ob-
chodních příležitostí a nových partnerů, podporu
účastí na veletrzích, regionální podnikatelské
delegace i možnost zviditelnění na zahraničních
trzích.”

Mgr. Šárka Kučerová,
vedoucí Zahraničního oddělení Jhk.

Kvůli koronavirovým opatřením rok 2021 nepři-
nesl žádnáosobní zahraniční setkání, ta byla však
částečně suplována online schůzkami, například
s hospodářskými komorami, kdy jsme si
vzájemně vyměňovaly informace a informovaly
se o aktuální situaci v regionu.

Partnerskými organizacemi Jihočeské hos-
podářské komory v zahraničí jsou již dlouhodobě
Hospodářská 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 významnéaktivity realizovanév rámci těchto
partnerství patří každoroční předávání ocenění
CrossBorderAward (CBA) aBestBusinessAward
(BBA) - Cena za trvale udržitelné řízení podniku.
Jejími aktivními členy a organizátory je Jhk právě
ve spolupráci se zahraničními partnery.

V roce 2021 získala ocenění Cross Border Award
společnost Společnost Santal spol. s r.o. z Třebo-
ně a Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské
univerzity. Slavnostní ceremoniál se nekonal,
ocenění bylo předáno firmám individuálně.

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

Jihočeská hospodářská komora je aktivně za-
pojena také do spolupráce Evropského regionu
Dunaj-Vltava. Dále se podílí na aktivitách
Enterprise Europe Network či aktivitách
organizace na podporu exportu CzechTrade.
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Foto: Dobrodružství
s technikou 2022

realizované po dvouleté
odmlce způsobené
pandemií Covid 19

zaznamenalo úspěch
a zájem široké
veřejnosti.

4
vydání časopisu

JIHOČESKÝ
PODNIKATEL

Zajímavé informace
a články

25
Elektronických
zpravodajů

INFOSERVIS JHK
Pravidelná dávka
informací

4
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
PROVEŘEJNOST
Facebook, LinkedIn,

Instagram,
YouTube

11
RÁDIOVÝCH SPOTŮ
Mediální podpora
významných akcí

Jhk

WWW.JHK.CZ
aktuální dění přehledně
na jednommístě

47
TISKOVÝCHZPRÁV

Aktuálně
o aktivitách Jhk
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Nejen, že pořádáme a podporujeme řadu soutěží a aktivit, ale sami se i pouštíme do aktivní
podpory neziskového sektoru.

6
Foto: Písecké firmy

se rozhodly
podpořit obědy

do škol.

DRAŽBAOBRAZU PROAUTIS CENTRUM
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Z neziskových organizací, které se na Dni otevřených dveří
prezentovaly, komora také vybrala jednu z organizací, jenž
následněpodpořila výtěžkemvybranýmv rámci dražby obra-
zuod začínající podnikatelkyMonikyVrhelové. Výtěžek zdraž-
by pak putoval vybranémuAutis centru zČeskýchBudějovic.

OBĚDY DO ŠKOL

Napodzim roku2021 seoblastní kancelář Jhk vPískuobrátila
na firmy v regionu s prosbou podpořit písecké děti, jejichž
rodiče kvůli ztrátě partnera nebo jiným složitým událostem
v rodině nemají na zaplacení obědů ve školní jídelně.
Přihlásilo se 13 firem, které obědy hradí již 17 dětem. Obědy
pro děti podpořily firmy: ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a.s., Josef Staněk, Asociace jihočeských rodin
z.s., Hotel OtavArena***, Interhotel America****, Lenka
Krejčová, Laser Arena Písek – HOTNET s.r.o., Smart
BioEnergy s.r.o., ALGORITCZECH, s.r.o., JitexCOMFORTs.r.o.,
PROGRESS sportswear, s.r.o., I-services s.r.o. a ALFA výroba
jednoúčelových strojů s.r.o.

DENOTEVŘENÝCHDVEŘÍ
Prezentace neziskových organizací z Jihočeského kraje

Jihočeská hospodářská komora při příležitosti 20. výročí od
svého založení připravila pro veřejnost Denotevřených dve-
ří, kterým přiblížila své služby pro firmy a podnikatele. Ne-
chyběly ani ukázky projektů neziskového sektoru nebo
virtuální reality. V rámci Dne otevřených dveří, připravila
Jhk také prostor pro prezentaci hned několika neziskových
organizací, které tak získaly prostor proprezentaci a oslovení
nových donátorů.

Společenská
odpovědnost
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Dotace
65%

Komerční činnost
17%

Členské příspěvky
11,5%

Příspěvkyměst,
obcí a kraje
6,5%

Výnosy
Jhk

Výnosy Jhk v roce 2021 dosáhly výše 42 934 Kč.
Oproti předchozímu „covidovému“ roku 2020,
kdy výnosy dosáhly výše 28 484 Kč, tak došlo
v tomto ukazateli opět k významnému vzrůstu.
Tentonárůst byl způsobenpředevšímopětovným
postupným uvolněním do té doby platných
vládních opatření v souvislosti s bojem proti
pandemii Covid-19. Díky této skutečnosti bylo
možné se vrátit k realizacimnohýchprojektových
i ostatních aktivit Jhk bez těchto vnějších ome-
zení.

Podstatnou část výnosů v roce 2021 tvořily opět
dotace na realizaci projektů (65 %). Jejich podíl
na celkové sumě výnosů dokonce oproti
předcházejícímu roku vzrostl. Podíl výnosů
z komerční činnosti Jhk, mezi které patří
především výnosy z pořádaných akcí (semináře,
školení) a výnosy z poskytovaných služeb (propa-
gace, poradenství, ověřování), v tomto roce činil
17 %. Příspěvky členských firem Jhk dosáhly
v roce 2021 podílu na výnosech ve výši 11,5 %
a příspěvkyměst, obcí a Jihočeského kraje, které
také v roce 2021 podpořily činnost Jhk, tvořily
podíl ve výši 6,5 % celkových výnosů Jhk.

Výše nákladů Jhk v roce 2021 skončila na
hodnotě 41 101 tis. Kč. Stejně jako v případě vý-
nosů se i do nárůstu nákladů oproti roku 2020
značně promítlamožnost realizace projektových
i ostatních aktivit.

Mzdové náklady tvořily v tomto roce podíl 42 %,
oněcovyšší podíl celkovýchnákladů Jhk zaujímají
dohromadypoložky spotřebymateriálu a nákupu
služeb (53 %). Zbývající podíl (5 %) připadá na
ostatní provozní náklady, jejichž podstatnou část
tvoří odvody členských příspěvků na HK ČR,
odpisy dlouhodobého nehmotného majetku,
DPH krácené koeficientem a uplatněná daň
z příjmu.

Mzdové
42%

Nákup služeb
49%

Spotřebamateriálu
a energií
4%

Ostatní
5% Náklady

Jhk

12%
MILIONŮ KORUN
To je podíl výnosů

v roce 2021, jež tvořily
členské příspěvky
od našich členů7Ekonomická

bilance

1 +26
JIHOČESKÝ KRAJ
A 26MĚST AOBCÍ
Jihočeského kraje

podpořily v roce 2021
svým finančním

příspěvkem činnost Jhk

68
MILIONŮ KORUN

S takovou výší aktiv jsme
v roce 2021 hospodařili
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České Budějovice

Český Krumlov

Prachatice

Jindřichův Hradec

Soběslav

Vimperk

Chýnov

Dačice

Malonty

Horní Planá

Kaplice

Lomnice nad Lužnicí

Milevsko

Planá nad Lužnicí

Písek

Strakonice

Suchdol nad Lužnicí

Černá v Pošumaví

Třeboň

Velešín

Vyšší Brod

Větřní

České Velenice

Besednice

Křemže

Lipno nad Vltavou

8Partneři
Foto: Místopředseda
představenstva Jhk
Otakar Veselý vítá

hosty na jarní slavnosti
oslav 20 let od založení
Jihočeské hospodářské

komory.

Partnerskáměsta

Partneři

Zahraniční partneři

Hlavní partneři
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P
Ř
ED
ST
AV
EN
ST
VO
JH
K Ing. Miroslav Dvořák

předseda představenstva
Motor Jikov Group a.s.
Ing. Otakar Veselý
místopředseda představenstva
Kámen a písek spol. s r.o.
Ing. Vladimír Homola
místopředseda představenstva
ČSADAutobusy ČB a.s.
RNDr. Ladislav Havel
Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o.
Dalibor Filip
PTR Strojní závod Třeboň s.r.o.
Ing. Petr Bašík
Aura a.s.

Josef Nejedlý
Fruko-Schulz s.r.o.
Bc. Pavel Sekyra
TranSoft a.s.
Jaroslava Kůgelová
JAPAJO s.r.o.
Ing. Václav Franz, Ph.D, MBA
PERSEID CZ s.r.o.
Ing. Karel Coufal
ČSADAutobusy ČB a.s.
Ing. Jan Nedvěd
Mane Holding a.s., Mane Holding s.r.o.
Mgr. Jakub Lešikar
Lesikar, a.s.

Ú
ŘA
D
JH
K Ing. Luděk Keist

ředitel úřadu Jhk
Ing. Michaela Rychnavská
Ing. Zdeňka Fischerová
Jaroslava Svobodová
Kancelář ředitele
Lenka Vohradníková, DiS.
Ing. Lenka Hájková
Ing. Markéta Blažková
Mgr. Veronika Beierová
České Budějovice
Marcela Kužníková
Martina Noháčová
Barbora Svatošová
Tábor, Milevsko
Kateřina Třísková
Bc. Šárka Strouhalová
Prachatice
Mgr. Kateřina Rybaříková
Nikola Dunovská
Písek
Mgr. Helena Nekolová
Bc. Adéla Novotná
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
Ing. Martin Necid
Barbora Šimánková
Gabriela Švecová
Lucie Imberová
Bc. Veronika Vicková
Ing. Michaela Sládková
Oddělení podpory podnikání a rozvoje
lidských zdrojů
Mgr. Šárka Kučerová
Oddělení zahraničních vztahů
Ing. Dominika Chládková
PR amarketing

D
O
ZO
R
Č
ÍR
A
DA

Ing. Milan Kostečka
předseda dozorčí rady
Kostečka Group spol. s r.o.
Hana Krajinová
SIKO-Z s.r.o.
Bc. Jaroslav Tollinger
TOLLINGER s.r.o.
Ing. Jiří Vogeltanz
Realitní a zprostředkovatelské služby
Miloslav Neužil
CNCargo spol. s.r.o.

Miroslav Bísek
BIBO Shoe s.r.o.
Ing. Vojtěch Toman
BONUS Prachatice spol. s r.o.
Dirk Maria Denis Van de Poel
ADEXA, s.r.o.
Ing. Slavoj Dolejš
Dopravní podnik města
České Budějovice9Vedení a Úřad

Foto: Setkání firem
a zástupců vysokých škol
a institucí s představiteli
Ministerstva zahraničních

věcí ČR.
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DĚKUJEME VŠEMZAPODPORUVROCE 2021

Děkujeme celému týmu Jihočeské hospodářské komory, našim členům,
partnerům a všem ostatním, kteří nás v naší činnosti v roce 2021 podpořili.

Zvláštní poděkování patří členůmpředstavenstva, dozorčí rady a zástupcům
rad oblastí, kteří se aktivně a bez nároku na odměnu podílejí na činnosti
Jihočeské hospodářské komory, rozvoji podnikání a regionu.

JIHOČESKÁHOSPODÁŘSKÁKOMORA
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.: 387 699 316

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 01 Milevsko
Tel.: 608 572 260

Oblastní kancelář Jhk Písek
Nábřeží 1. máje 2259
397 01 Písek
Tel.: 608 572 253

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
A. Kančeva 2506
390 02 Tábor
Tel.: 608 572 260

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

Kontaktní informace
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