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Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
tajemnice výboru: Leona Šafářová, tel. 386 720 147, e-mail: safarova@kraj-jihocesky.cz 

 

České Budějovice dne 15. 9. 2022 
 

Zápis č. 11/22 
z 11. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje,  

které se konalo dne 14. 9. 2022 od 14.00 hodin  

v zasedací místnosti Secese, budovy KÚ, ulice U Zimního stadionu, Č. Budějovice  
 

Přítomni: Josef Soumar 

 Jan Jelínek 

 Ing. Marcel Kaštovský, MBA 

 JUDr. Josef Knot, MBA  

 Ing. Pavel Mádl 

 Ing. Ivo Moravec 

 Bc. Irena Ravandi, DiS. 

 David Šašek, DiS. – příchod ve 14.10 hodin 

   

Omluveni: Ing. Jiří Kulík 

 Ing. Miroslav Pekař, DiS. 

Ing. Bohuslav Švehla 

 Ing. Milan Třebín 

 Ing. Václav Valhoda 

 

Host: Ing. Luděk Keist – ředitel úřadu Jihočeské hospodářské komora ČB 

 

 
Program jednání: 
 

1. Zahájení  

2. Jihočeská hospodářská komora - činnost, hospodářské situace v Jihočeském kraji – Ing. Luděk Keist, ředitel 

úřadu, Jihočeská hospodářská komora 

3. Různé 

 

 

K bodu 1 programu jednání 

Zahájení 

Jednání zahájil předseda Hospodářského výboru (HV) Josef Soumar, který přivítal členy a hosta Ing. Luďka 

Keista, ředitele úřadu Jihočeské hospodářské komory ČB.  

 

Přítomno 7 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. Z jednání se omluvili členové J. Kulík, M. Pekař, 

B. Švehla, M. Třebín a V. Valhoda. Za pozdní příchod omluven člen výboru D. Šašek. 

 

K bodu 2 programu jednání 

Jihočeská hospodářská komora (JHK)  

L. Keist – poděkoval za pozvání; seznámil s činností JHK a s aktuální hospodářskou situací: 

 

Hospodářská komora (HK) České republiky vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské 

komoře ČR a Agrární komoře ČR; dle § 2 zákona byla zřízena k podpoře podnikatelských aktivit mimo 

zemědělství, potravinářství a lesnictví, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů; 

komory  jsou sdruženími podnikatelů (právnických i fyzických osob) přijatých za jejich členy.  

 

JHK má 1151 členů, 9 oblastních komor – České Budějovice (krajská centrála), Český Krumlov, Prachatice, 

Strakonice, Písek, Milevsko, Tábor, Jindřichův Hradec a Třeboň; HK má celkem 15 000 členů; JHK vznikla 

v roce 2001; rozdělení členské základny JHK – 38 % do 10 zaměstnanců, 18 % bez zaměstnanců, 16 % 
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do 25 zaměstnanců (celkem 72 %). Představil některé významné členy JHK napříč celým Jihočeským krajem 

– např. Bosch, Motor Jikov, Budějovický Budvar, Koh-i-noor, Brisk, E-ON, Engel, Viscofan, Farecia, Schneider 

Electric, Doppler, Brisk, Colop, Mektec atd.; JHK má 86 000 aktivních podnikatelských subjektů (OSVČ, 

malých, středních a velkých firem), 620 firem s více než 50 a méně než 250 zaměstnanců a 120 firem s více 

než 250 zaměstnanci. 

 

JHK pro členy  

• pravidelně informuje podnikatele (legislativa, podpory a dotace) 

• propojuje a propaguje jihočeské firmy (obchodní partneři, propagace, inzerce) 

• radí podnikatelům (komorové poradny, externí spolupracovníci, instituce) 

• školí zaměstnance firem (vzdělávací akce, JHK akademie, vzdělávání na míru) 

• podporuje export a zahraniční aktivity (KES = krajský exportní specialista, spolupráce se zahraničními 

komorami) 

• pomáhá hledat firmám zaměstnance (veletrhy práce, burzy škol, setkání personalistů, zahraniční 

pracovníci); představil přeshraniční spolupráci se zahraničními partnery. 

 

Projekty JHK 

• firemní vzdělávání s JHK akademií – vzdělávání zdarma, výběr ze 400 kurzů (včetně kurzů na míru), full 

service, lektoři mohou přijet a školit přímo ve firmě 

• workshopy pro žáky ZŠ a SŠ do firem, workshopy pro kariérové poradce, podnikavost pro pedagogy a 

následně žáky, digitální kompetence pro pedagogy a následně žáky, mentoring pro kariérové poradce, 

workshopy pro pedagogy odborných předmětů ve spolupráci s odborníky z firem 

• podpora aktivit sdružení a klubů JHK – projekty – ITEX = IT experti pro budoucnost, Buď mistr = podpora 

řemesel, EduTex = tradice v textilu, Soutěž Talenty pro firmy, Dobrodružství s technikou, Burza škol, 

Veletrhy práce. 

 

Aktuální hospodářská situace 

• nedostatek pracovních sil X propouštění; z dotazníkového šetření v celé ČR vyplývá, že k propouštění 

přistoupí až 27 % firem, které mají více než 500 zaměstnanců (nejhorší situace Karlovarský a Zlínský kraj); 

důvody – ceny surovin a materiálů (obzvláště energeticky náročné výroby), náklady na práci – požadavky 

na mzdy, proměnlivá poptávka – závislost na některých trzích (Německo), náklady na energie, logistiku, 

plnění ekologických norem – opatření vlády 

• navýšení kvót na pracovníky ze zahraničí – Ukrajina 40 000 pracovníků/rok (v současné době nelze), 

Mongolsko, Moldavsko 1 000 pracovníků/rok, Indie 600 pracovníků/rok, Kazachstán 500 pracovníků/rok, 

EU bez omezení; otevření trhu dalším zemím; zjednodušení legislativy; na trhu chybí dle Úřadu práce ČR 

300 000 pracovníků – nepovinně hlášená místa; reálně firmách chybí 600 000 pracovníků. 

• ceny energií a předpokládaný nedostatek zemního plynu – firmy přecházejí na topení v technologiích na 

CNG, LTO (LTO a plyn lze mít v upravených více palivových hořácích – lakovny, CNG v dopravě – provoz i 

dražší než u naftových vozidel); náklady na energie v provozech – slévárny, cihlářský průmysl, sklárny, 

pekárny, lakovny atd. přesahují meze 

• ceny surovin a materiálů, nedostatek dílů  

• náklady na logistiku (mezinárodní doprava, kontejnery, zpoždění dodávek, zásoby dílů a surovin) – 

proměnlivá poptávka (umělé navyšování zásob dílů), střídají se období s nedostatkem a přebytkem kapacit 

• mzdové náklady – nárůst neodpovídá nárůstu produktivity, mzdový růst táhne stát, kombinace nárůstu 

mezd a ostatních nákladů je často nerealizovatelná nebo jen cíleně. 

 

L. Keist – zodpověděl dotazy členů výboru: dotaz J. Soumara – zda již některá firma byla nucena v důsledku 

současné situace zavřít provozovnu; dotaz J. Jelínka na vzdělávání – z vlastní zkušenosti uvedl, že se na 

střední škole nesetkal s informací o JHK; zda je spolupráce s MŠMT a OŠMT; doporučuje pořádat workshopy 

nejen ve firmách, ale i ve školách, poskytnout stáže vysokoškolským absolventům nejen v technických 

oborech, ale i humanitních; ve spolupráci s JHK zapojit firmy, aby tuto možnost poskytly, což by mohlo pomoci 

hospodářské situaci v JK; zamezilo by se odlivu mladých lidí do jiných regionů; na dotaz I. Moravce 

odpověděl, že nejsou propracované scénáře do budoucnosti, aktuálně se řeší současná situace; dotaz 

J. Knota – na začleňování osob z Ukrajiny do pracovního procesu. 
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J. Soumar – poděkoval L. Keistovi za účast a za poskytnuté informace k JHK; požádal o doporučení nějaké 

firmy, kterou by členové výboru mohli v budoucnosti navštívit.  

 

I. Ravandi – připomněla nabídku, že v případě zájmu zajistí exkurzi na C-Energy Plana s.r.o., Planá nad 

Lužnicí. 

 

U s n e s e n í   č. 9/2022/HV-11 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

informaci o činnosti Jihočeské hospodářské komory.  

 

Hlasování 8/0/0 

 

 

K bodu 3 programu jednání 

Různé 

J. Soumar – připomněl, že příští jednání výboru se bude konat v Jaderné elektrárně Temelín dne 26. 10. 

2022. Poděkoval P. Mádlovi za zajištění exkurze a zaslání pokynů a upozornění pro vstup do elektrárny, které 

byly členům elektronicky zaslány. Sraz je plánován v 8.45 hodin před elektrárnou s tím, že P. Mádl ověří a 

zjistí případné doplňující informace.  

 

J. Soumar – poděkoval I. Moravcovi za podnět pro budoucí téma výboru – aktualizace koncepce surovinové 

politiky JK, kterou navrhl zařadit na jednání HV dne 9. 11. 2022 společně s odpadovým hospodářstvím, ZEVO.  

 

J. Soumar – poděkoval přítomným členům za účast. Jednání bylo ukončeno v 14.45 hodin. 

 

 

Zapsala: Leona Šafářová   

 

Ověřovatel:  Josef Soumar, předseda   


