Jhk.cz
Přihláška za člena
Jihočeské hospodářské komory
Základní údaje o firmě:

I.

Název firmy:
IČ:

DIČ:

rok založení:

Právní forma:

Kategorie podniku1:

Počet
zaměstnanců:

Sídlo firmy
ulice, číslo:

okres:

město:

PSČ:

zasílat faktury:

způsob zasílání

poštou

elektronicky

email pro zasílání faktur:

bankovní spojení:

číslo bankovního účtu:

telefon:

kontaktní email:

www stránky:

zasílat ZPRAVODAJ:

počet ks

Korespondenční adresa / Pobočka zapsaná v JHK – vyplňte v případě, že se liší od adresy sídla firmy
ulice, číslo:

okres:

město:

PSČ:

zasílat faktury:

způsob zasílání

poštou

elektronicky

email pro zasílání faktur:

bankovní spojení:

číslo bankovního účtu:

telefon:

kontaktní email:

www stránky:

zasílat ZPRAVODAJ:

počet ks

II. Základní ekonomické údaje o firmě
IMPORT – Uveďte země, odkud
importujete/chcete importovat?

EXPORT – Uveďte země, kam
exportujete/chcete exportovat?

NE

NE

ANO

1

ANO

V jakém objemu?

V jakém objemu?

Uveďte 6 hlavních zemí:
•

Uveďte 6 hlavních zemí:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Inovace ve firmě.
Uveďte prosím, v jaké oblasti inovujete/chystáte se inovovat?
NE
ANO
Můžete být konkrétní?

Doplní JHK
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III. Popis činnosti firmy
Má Vaše společnost podíl v zahraniční firmě?

Je vaše společnost ovládána zahraniční firmou?

NE

NE

ANO

ANO
Velikost
podílů v %

Název firmy

Země, ve
které má
sídlo

Velikost
podílů v %

Název firmy

Země, ve které
má sídlo

Uveďte prosím, jaký je charakter činnosti Vaší společnosti (v procentech):
Výroba:

Služby:

Obchod:

Jiné:

Zatrhněte prosím příslušné obory činností, podle zaměření Vaší společnosti a uveďte pořadí významnosti, pokud je činností více:
Obor činnosti

pořadí

Obor činnosti

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Dřevařská výroba a nábytkářství

Elektronické komunikace

Energetika

Chemie

Kožedělná a obuvnická výroba

Management

Obchod a marketing

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Polygrafie

Potravinářství a krmivářství

Sklářská, keramická výroba

Sociální služby

Stavebnictví a zeměměřictví

Textilní a oděvní výroba

Umělecká řemesla

Územně samosprávní celky

Vodní hospodářství

Zdravotnictví a farmacie

Životní prostředí a nakládání s odpady

Doprava a logistika

Ekonomika, administrativa, personalistika

Elektrotechnika

Hutnictví a slévárenství

Informační technologie

Lesní hospodářství

Média, publicistika a knihovnictví

Ochrana majetku, osob a zdraví

Pohostinství, cestovní ruch, wellness

Poštovní a doručovatelské služby

Právo

Služby provozní a osobní

Státní správa

Strojírenství a automobilový průmysl

Těžba a úprava nerostných surovin

Umění a kultura

Věda, vzdělávání, sport

Výroba a zpracování papíru

Zemědělství a veterinární péče

Povolání bez oboru a mezioborová

Popište prosím stručně, čím se Vaše společnost/organizace zabývá:
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IV. Kontaktní osoby
Jméno

Příjmení

Funkce

Statutární
zástupce

Telefon

Email

Zasílat obchodní
sdělení
ANO*
ANO*
ANO*
ANO*
ANO*
ANO*

* na tento email Vám budeme pravidelně zasílat užitečné informace, které využijete ve Vašem podnikání

V. Členství v Jihočeské hospodářské komoře
Uveďte prosím, ve které Oblastní hospodářské
komoře (ObHK) chcete být registrován jako
člen Jihočeské hospodářské komory. Při výběru
prosím zohledněte místo Vašeho podnikání.
ObHK České Budějovice
ObHK Český Krumlov
ObHK Jindřichův Hradec
ObHK Milevsko
ObHK Písek
ObHK Prachatice
ObHK Strakonice
ObHK Tábor
ObHK Třeboň

Jihočeská hospodářská komora (JHK) je zřízena k podpoře podnikatelských aktivit,
ochraně a prosazování zájmů a zajištění potřeb svých členů. Její postavení a
působnost je upravena zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky ve znění pozdějších předpisů. Členy JHK
mohou být právnické i fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České
republiky, provozují podnikatelskou činnost a nejsou profesně organizovány podle
jiného zákona. Členství podnikatelů v komoře je dobrovolné, vzniká dnem přijetí a
projednání přihlášky představenstvem Jihočeské hospodářské komory. Členství lze
zrušit písemným prohlášením.

TYP ČLENSTVÍ
řádný člen

přidružený člen

partner JHK (školy a instituce)

Výše členských příspěvků
Každý člen Jihočeské hospodářské komory je povinen platit členské poplatky, které se skládají z členských příspěvků a příspěvku na
komplexní činnost v souladu s příspěvkovým řádem JHK.
Kategorie subjektu
dle počtu zaměstnanců
Bez zaměstnanců (fyzická os.)
Do 10 zaměstnanců
Do 25 zaměstnanců
Do 100 zaměstnanců
Do 200 zaměstnanců
Nad 200 zaměstnanců
Nad 500 zaměstnanců

Roční členský
příspěvek (nepodléhá
DPH)
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

Roční příspěvek na
komplexní činnost (bez
DPH)
1 000 Kč
1 500 Kč
2 500 Kč
4 000 Kč
5 000 Kč
8 000 Kč
26 000 Kč

Roční příspěvek
celkem
(bez DPH)
1 500 Kč
2 500 Kč
4 500 Kč
7 000 Kč
10 000 Kč
18 000 Kč
36 000 Kč

Roční příspěvek
celkem
(včetně DPH)
1 710 Kč
2 815 Kč
5 025 Kč
7 840 Kč
11 050 Kč
19 680 Kč
41 460 Kč

STANOVENÍ VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU2
Každý člen Jihočeské hospodářské komory je
povinen platit členské poplatky, které se skládají
z členských příspěvků a příspěvku na komplexní
činnost v souladu s příspěvkovým řádem JHK.
(více na http://www.jhk.cz/clenstvi)

Roční členský příspěvek (nepodléhá DPH)
Roční příspěvek na komplexní činnost (bez DPH)
Roční příspěvek celkem (bez DPH)
Roční příspěvek celkem (včetně DPH)

ZPŮSOB ÚHRADY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Členské příspěvky je možno uhradit na běžný účet Jihočeské hospodářské komory formou bankovního převodu nebo prostřednictvím
poštovní poukázky. Uhradit členský poplatek je možné i v hotovosti na úřadě JHK, nebo v kanceláři Oblastní hospodářské komory JHK.
Právnická nebo fyzická osoba přijatá za člena komory v průběhu první poloviny kalendářního roku zaplatí členský příspěvek za tento rok v
plné výši do třiceti dnů od přijetí za člena. Člen komory přijatý ve druhém pololetí roku zaplatí do třiceti dnů od přijetí za člena členský
příspěvek v poloviční výši. V dalších letech je člen komory povinen zaplatit členský příspěvek vždy nejpozději do 15. března běžného
kalendářního roku.
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Členství ve sdruženích a klubech JHK
Členové JHK se mohou sdružovat v profesních sdruženích, nebo neformálních uskupeních (klubech). Sdružení JHK sdružují členy komory,
které sdružují společné profesní zájmy. Dle statutu JHK se subjekt nejdříve stává členem JHK, poté členem sdružení. Přijetí za člena JHK
podléhá schválením na představenstvu JHK.
Oborové sdružení/klub Jihočeské hospodářské komory

Kontaktní osoba

Email:

Telefon:

Sdružení cestovní ruch
Sdružení doprava
Sdružení stavebnictví a územního rozvoje
Sdružení textil
Klub personalistů (neformální uskupení)
Klub marketingu a reklamy (neformální uskupení)
IT Klub (neformální uskupení)
Klub účetních (neformální uskupení)
Klub techniky a řemesel (neformální uskupení)

VI. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA JHK VE SMYSLU § 6 zákona č. 301/1992 Sb.:
1.

člen JHK má p r á v o :

-

2.

volit a být volen do orgánů komory, za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická osoba,
která je statutárním orgánem nebo ta, která je členem tohoto orgánu
- využívat služeb poskytovaných komorou
- obracet se ke smírčím komisím komory
člen komory má povinnosti:

-

vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
dodržovat statut, jednací a volební řád komory
řádně platit stanovené členské příspěvky

Přihlašuji se za člena Hospodářské komory České republiky (dále jen HK ČR) prostřednictvím Jihočeské hospodářské komory (dále jen
JHK) a zavazuji se řádně plnit členské povinnosti, platit členské příspěvky a dodržovat etický kodex člena Jihočeské hospodářské komory.
Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 301/1992 Sb., v platném znění, souhlasím s uveřejňováním výše uvedených
informací v databázích, bulletinech a obdobných informačních materiálech HK ČR, a tím i JHK. Prohlašuji, že zároveň nemám námitek
proti využití námi výše uvedených informací pro kontaktní a informační účely HK ČR, a tím i JHK a při zprostředkování kontaktů s jinými
subjekty v databázích HK ČR, a tím i JHK a se zájemci o podnikatelskou spolupráci. Souhlasím s tím, aby mi byly zasílány informace o
službách, o činnosti a o dalším dění v HK ČR, a tím i JHK.
V souladu s podmínkami členství JHK se zavazuji řádně hradit roční členský příspěvek, který byl stanoven na

,-Kč vč. DPH.

Členský příspěvek je daňově uznatelným nákladem a není předmětem DPH dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších zákonů (ust. § 24 odst. 2 písm. d)). Níže uvedeným podpisem prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami členství
v Jihočeské hospodářské komoře a že s nimi souhlasím.
Nedílnou součástí přihlášky za člena JHK je „Smlouva o poskytování služeb“, která bude vystavena na základě předložené přihlášky.
Svým podpisem prohlašuji, že mi byly poskytnuty informace o zpracování osobních údajů. www.jhk.cz

3

Datum:

podpis statutárního zástupce a razítko

Datum:3

podpis + razítko zástupce JHK,
který převzal přihlášku

Přihláška za člena JHK bude předložena ke schválení Představenstvu JHK při jeho nejbližším jednání.

Stránka 4 z 5

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA JHK

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ
V JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘĚ
Ochrana osobních údajů je upravena zejména zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.

I.

Správce osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje
určeny:
• vedení členské databáze Jihočeské hospodářské
komory
• plnění smlouvy o poskytování komplexních služeb
členům Správce
• ochrana práv Správce (např. vymáhání pohledávek
Správce)

III.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření
přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu
údajů. Poskytování osobních údajů není smluvním ani
zákonným požadavkem, přičemž subjekt údajů není povinen
osobní údaje poskytnout, avšak důsledkem jejich neposkytnutí
může být neuzavření smlouvy.

IV.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje:
•
Jméno a příjmení
•
Bydliště
•
Emailová adresa
•
Telefonní číslo
•
Údaj o zaměstnavateli

Kategorie subjektů údajů

Práva subjektu údajů

Správce zpracovávají osobní údaje transparentně, korektně a v
souladu s GDPR.
Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům, na
vysvětlení, stejně jako další práva v případě, že se domnívá, že
zpracování není v pořádku.
Správce tímto informuje subjekty osobních údajů o jejich
právech, jenž jsou následující:
•
právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl.
15 GDPR), tj. zejména právo znát účel zpracování
osobních údajů; právo znát kategorie dotčených
osobních údajů; právo znát příjemce nebo kategorie
příjemců osobních údajů; právo znát dobu, po kterou
budou osobní údaje uloženy; právo na veškeré
dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud
nejsou získány od subjektu osobních údajů;
skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování,
•
právo požadovat po Správci opravu osobních údajů
(čl. 16 GDPR)
•
právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)
•
právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18
GDPR)
•
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
(čl. 21 GDPR),
•
právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77
GDPR)
•
právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své
osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému
správci (čl. 20 GDPR)

Dozorový úřad

Dozorovým úřadem je Úřad na ochranu osobních údajů, se
sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, email:
posta@uoou.cz.

X.

Kontakt na Správce

Kontaktní emailová adresa Správce je info@jhk.cz .

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků Správce.

VI.

Doba zpracování osobních údajů

Po dobu trvání členství v Jihočeské hospodářské komoře a dále po dobu
nejvíce 4 let po ukončení členství.

IX.

Tyto osobní údaje Správce zpracovává k jednoznačně a
nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a dále pro umožnění
kontaktu se subjektem údajů.

V.

VII.

VIII.

Správce osobních údajů: Jihočeská hospodářská komora, se
sídlem České Budějovice, Husova 9, PSČ 370 01, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl A, vložka 2278 (dále též jen „Správce“) Vás
tímto v souladu s článkem 13 GDPR informuje o zpracování
Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II.

všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních
údajů. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování
probíhá v jeho pobočkách a v sídle Správce jednotlivými
pověřenými zaměstnanci Správce. Ke zpracování dochází
prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním
způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení
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