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O projektu „Podnikání bez překážek“ 

Mezi úspěšné předkladatele projektů do Iniciativy Společenství Equal - www.equalcr.cz  se 
zařadila společně s partnery i Jihočeská hospodářská komora (JHK), 
jejíž projekt s názvem Podnikání bez překážek byl vybrán k financování. 
Tento projekt je zaměřen na podporu osob, které se rozhodnou vyřešit 
tíživou situaci související s nezaměstnaností zahájením podnikatelské 
činnosti. Rozvojové partnerství tohoto projektu se nazývá Merkur a tvoří 
je:  

• Jihočeská hospodářská komora,  

• Jihočeská rozvojová o.p.s.,  

• OS Mesada,  

• OS Prácheň,  

• Úřad práce v Českých Budějovicích,  

• a Úřad práce v Prachaticích. 

Společným cílem rozvojového partnerství Merkur je podpora začínajícím podnikatelům. 
Tématickou oblastí projektu Podnikání bez překážek je rozvoj podnikání. Tím je myšlen proces 
zakládání podniků a to prostřednictvím poskytování nástrojů potřebných pro zakládání 
podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti 
v městských a venkovských oblastech. Vybranými cílovými skupinami v projektu jsou:  

• osoby starší 45 let,  

• ženy a muži po rodičovské dovolené, 

• osoby se zdravotním postižením,  

• absolventi všech typů škol  

• a dlouhodobě nezaměstnaní.  

Filozofií projektu je seznámit nezaměstnané a další cílové skupiny s výhodami i úskalími 
podnikání, nabídnout jim asistenci při seberealizaci a alespoň po dobu jednoho roku je při 
podnikání doprovázet. Inovačním prvkem projektu je vznik pěti BENEFIT kontaktních míst – 
v Českých Budějovicích, Táboře, Strakonicích, Prachaticích a Českém Krumlově. V těchto 
lokalitách se podnikatelům dostane veškerého servisu spojeného s podnikáním, a to včetně 
roční bezplatné následné péče, tzv. aftercare a propagace jejich výrobků a služeb ve všech 
takto vzniklých místech.  

Projekt klade důraz na vzdělávání potenciálních podnikatelů.  
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Katalog podnikatelů 

Katalog začínajících podnikatelů vznikl v rámci projektu „Podnikání bez překážek“, který je 

realizován v Jihočeském kraji. Je zaměřen na podporu začínajících podnikatelů z několika 

cílových skupin, kteří se rozhodnou vyřešit tíživou situaci v podobě nezaměstnanosti 

zahájením podnikatelské činnosti. 

 

V rámci tohoto katalogu mají účastníci možnost prezentovat svou firmu, včetně uvedení 

kontaktu s cílem představit firemní produkty a oslovit potenciální obchodní partnery. 

 

Katalog podnikatelů je poskytován všem účastníkům projektu v tištěné či elektronické podobě 

a je zveřejňován na webových stránkách projektu Podnikání bez překážek www.bwo-

mercury.com.  Katalog je také distribuován na akcích Jihočeské hospodářské komory v rámci 

Jihočeského kraje. 
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HR Consulting Centre 
 

 
 

MATAPA 
Papírové tašky 
 

Představení společnosti:    Představení společnosti:                                                                                                                       
Poskytuji firmám poradenské služby v oblasti 
řízení lidských zdrojů, například: 

• vyhledávání a výběr zaměstnanců, 
• personální audity, 
• nastavení hodnotících a motivačních 

systémů, 
• vzdělávání manažerů a zaměstnanců. 

Dále nabízím individuální koučování jako 
efektivní cestu osobního rozvoje pro manažery a 
podnikatele, kteří chtějí zvýšit svoji výkonnost, 
zlepšit svoji komunikaci, posílit manažerské 
dovednosti, lépe hospodařit s časem a rychleji 
dosahovat svých cílů. 

 Polygrafická výroba 
 

Hlavní výroba je zaměřená: 
• na návrhy loga a dotisk na strojní papírové 

tašky,  
• výroba luxusních papírových tašek,  
• návrhy a výroba atypických dárkových 
        krabiček, 

• výroba vizitek ražbou a oblými rohy,  
• a různé propagační tiskoviny vyráběné za 

pomocí sítotisku, horké ražby a výseku. 

 
Kontakty: 

  

Kontakty: 
Mgr. Ing. Irma Bohoňková 
HR Consulting Centre 
Biskupská 5, 370 01 České Budějovice 
Tel.: +420 774 202 563 
E-mail: ibohonkova@hrcc.cz 
Web: http://www.hrcc.cz  

 Miroslav Jilek 
Matapa 
Chlum 36, pošta 382 03  Křemže  
Tel.: 723 400 982 
E-mail: matapa@matapa.cz  
Web: www.matapa.cz   

   

 

Ateliér KMÍNKY 
 

 

  

 
 

Jan Furiš 
„křidýlko&stehýnko“ 
 
 

Představení společnosti:    Představení společnosti:   
 

Výroba a prodej: 
 

• originálních oděvů  
 
• a oděvních doplňků 

 Jde o unikátní projekt určený k testování kvality 
v gastronomických zařízeních s pomocí analýzy 
tajného hosta a následného odborného 
poradenství vedoucího ke zlepšení kvality v 
podniku. 
Projekt křidýlko&stehýnko je pro všechny 
majitele restaurací a hotelů, kteří chtějí zvýšit 
kvalitu svého podniku, aby i do budoucna zůstali 
úspěšní, přilákali nové zákazníky, zvýšili zisky a 
měli výhodu v konkurenčním boji. 

 
Kontakty: 

  
Kontakty: 

Ateliér KMÍNKY 
Vladimíra Švehlová 
Jiráskova 456, 375 01  Týn nad Vltavou 
Tel.: 724 058 665  
E-mail: kminky@atelierkminky.cz 
Web: http://www.atelierkminky.cz/  

 Jan Furiš   „křidýlko&stehýnko“ 
Jan Furiš  
Rudolfovská 13, 370 01 České Budějovice 
Tel.: 720 437 290 
E-mail: jan.furis@seznam.cz  
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Agentura RODINKA  
Helena Žahourová 

  

Smíšené zboží  
Petra Jakubcová  
 

Představení společnosti:    Představení společnosti:                                                                                                                       
Agentura RODINKA nabízí:  
 

• Pečovatelská a ošetřovatelská péče 
seniorů, ergoterapie, aktivizace, sociální 
komunikace + doprovod k lékaři, 
vycházky, návštěva kulturních akcí,  

• hlídání dětí, 
• pomoc v domácnosti, úklid, nákupy. 

 
Péči a hlídání poskytujeme  v domácnosti 
klienta, možno až 24 hodin denně. 

 Prodej Smíšeného zboží: 
 

• potraviny,  
• pečivo,  
• mléčné výrobky,  
• uzeniny,  
• mražené výrobky,  
• pivo,  
• limo,  
• ovoce,  
• zelenina  
• a drogerie. 

 
Kontakty: 

  
Kontakty: 

Agentura Rodinka 
Helena Žahourová 
Tel.: 723 071 617  
E-mail: arodinka@seznam.cz 
Web: http//www.arodinka.cz  

 Smíšené zboží 
Petra Jakubcová  
Husova 76 
370 05  České Budějovice  
Tel.: 777 56 20 18 

   

 

Lenka Chabrová  

Didaktické pomůcky 

 
 

Jiří Soukup 

ZDRAVÍ – KRÁSA – VITALITA – DLOUHOVĚKOST

Představení společnosti:    Představení společnosti:                                                                                                                       
Specializovaný maloobchod s didaktickými 
pomůckami a hračkami převážně: 
 

• pro mateřské školy v ČR, 
• pro základní školy v ČR, 
• prodej přes internet, 
• zprostředkování nákupu školního 

nábytku pro MŠ a ZŠ. 

 Poskytování služeb: 
• při provozování solárií,  
• tvarování postavy pomocí masážních 

strojů rolletic,  
• poskytování pneumatické lymfodrenáže, 
• prodej kosmetiky,   
• potravinových doplňků,  
• prodej léčivých gelů,  
• prodej občerstvení. 

 
Kontakty: 

  
Kontakty: 

Lenka Chabrová, Jablonského 402,  
397 01 Písek 
Provozovna: Budovcova 105, 397 01 Písek 
Tel.: 382 272 190, 776 707 336 
Fax: 382 272 190 
E-mail: lendid@lendid.cz  
Web: http://www.lendid.cz/  

 Jiří Soukup, K. Štěcha 12,  
370 05 České Budějovice  
Tel.: 606 530 424 
Provozovna: K.V. Raise 1,  
370 08 České Budějovice  
Tel.: 723 562 611 
E-mail: info@solarium-rolletic.cz  
Web: http://www.solarium-rolletic.cz/   
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Monika Štýfalová 
ALMON  
Alternativní poradna  
 

 
 

Pintrová 
Landsingerová Věra 
 

 

Představení společnosti:    Představení společnosti:                                                                                                                       
Firma ALMON nabízí:  

• poradenství s energiemi lidského těla, 
• poradenství prevence nemocí, 
• poradenství mezilidských vztahů na naše 

tělo, 
• poradenství detoxikace těla, 
• poradenství ohledně příčin nemocí na 

duchovním základu, 
• poradenství barevnou typologií, 
• poradenství vlivu minerálů na lidské tělo, 
• poradenství stavu těla pomocí mandal, 
• poradenství používání psychowalkmanu, 
• poradenství vlivu geopatogenních zón na 

lidské tělo. 

 Nabídka firmy: 
 

• Vedení účetnictví, daňová evidence, 
včetně zpracování mzdové agendy a DPH.  

• Daňová přiznání a přehledy na pojišťovny 
– služby pro drobné podnikatele a 
živnostníky.  

• Pojištění odpovědnosti  je samozřejmostí. 
• Výroba webových stránek, internetových 

prezentací a navštívenek ve stejném 
designu. 

• Rychlá, levná aktualizace webových 
stránek. 

 
Kontakty: 

  
Kontakty: 

Monika Štýfalová 
Budova Pozemních staveb Č.B. 
Čechova 1/164, 370 01  České Budějovice 
Tel.: 602 97 45 88 
E-mail: monika.styf.energie@centrum.cz  

 Pintrová Landsingerová Věra 
Čelakovského 251, 386 01  Strakonice  
Tel.: 383 334 311, 602  578 124 
E-mail: pintrovaland@volny.cz (preferováno) 
Web: http://www.pintrovaland.zaridi.to/  

   

 

Blanka Macháčková 
UZURA – malované hedvábí 

  

TIAP 
Luboš Janíček, Alena Janíčková 
 

Představení společnosti:    Představení společnosti:                                                                                                                       
Firma UZURA – malované hedvábí, Blanka 
Macháčková nabízí:  
 
Ručně malované  
 

• Šátky 
• Šály 
• Blůzy 
• Obrázky  
• A další  

 Firma TIAP nabízí:  
 

• kovovýroba a zámečnictví, 
• výroba grilů,  
• rožňů,  
• řeznických a uzenářských potřeb, 
• vjezdových vrat k rodinným domům,  
• branky,  
• lavičky,  
• schodiště. 

 
Kontakty: 

  
Kontakty: 

UZURA - malované hedvábí 
Blanka Macháčková 
Doubravice 29, 370 06  České Budějovice 
Tel.: 739 829 014 
E-mail: uzura@seznam.cz  

 TIAP 
Hranice u Nových Hradů 34,  
374 01 Trhové Sviny 
Luboš Janíček, tel.: 607 698 760 
Alena Janíčková, tel.: 721 783 759 
E-mail: JANTIAP@seznam.cz  
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Petr Kosař  
 
Finanční poradenství AWD 

  

Dagmar Ďuchová 
 
 

Představení společnosti:    Představení společnosti:                                   
Zástupce největšího evropského poskytovatele 
nezávislého finančního poradenství AWD pro 
privátní a firemní klientelu. 
 

• Nezávislé poradenství  
• Komplexní výběr produktů  

 
Ekonomická bilance: 
 

• komplexní a individuální analýza potřeb, 
• příprava individuální finanční strategie s 

použitím poradenských informačních 
technologií na potřeby orientované a 
celoživotní služby. 

 Masáže:   
 

• shiatsu                                                                 
• čínská  
• aromamasáž 
• lávové kameny 
• detoxikační medová  
• sportovní 

 
Aplikace ušních svící, prodej zelených 
potravin, poradenství v oblasti zdravé výživy 
a canisterapie. 

 
Kontakty: 

  
Kontakty: 

Petr Kosař 
AWD Česká republika 
Hroznová 17, 370 01 České Budějovice 
Tel.: 777 337 761  
E-mail: petr.kosar@awdcr.cz   

 Dagmar Ďuchová 
U Stromovky 1104/3c,  
370 05  České Budějovice 
Tel.: 725 589 525 
E-mail: d.duchova@seznam.cz  
 

   

 
Anna Lepšová 

  
Martin Filip  

Představení společnosti:    Představení společnosti:                                                                                                                       
Služby:  

• výzkum 
• znalecké posudky  
• lektorství 
 

v oboru:  
• mykologie 
• fytopatologie dřevin  
• ekologie lesa 

 Naše firma se zabývá především: 
 

• výstavbou půdních bytů,  

• dále i rekonstrukcemi bytů  

• a bytových jader. 

 
Kontakty: 

  
Kontakty: 

Anna Lepšová 
Pěčín 16, 374 01 Trhové Sviny 
Tel.: 724 026 229 
E-mail: anna.lepsova@centrum.cz 

 Martin Filip  
Jivno 62, 373 71 
Tel.: 776 727 501 
E-mail: atikstav@seznam.cz  
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Vladimír PECHOLT     
 

vp servis – služby pro domácnost i firmu 
 

 

Představení společnosti:    

Služby typu ,,Hodinový manžel“ 
 

• dokončovací stavební práce, 
• poskytování služeb pro rodinu a 

domácnost, 
• drobné opravy a úpravy veškerého 

vybavení, 
• běžné domácí práce, 
• dovoz nákupu, 
• správa a údržba nemovitostí, 
• péče o zahradu. 

 

 

Štěpánka BLÁHOVÁ 
Bonita Art  
Reklamní agentura 
 
 

Představení společnosti:  
 

• Digitální malonákladový tisk do 

formátu A3++ 

• Řezaná reklama – polepy automobilů 

• Potisk textilu 

• Výroba a potisk transparentů 

• Tónování autoskel 

Kontakty:  
Vladimír Pecholt 
VP Servis 
Drahonice 88, 389 01 Vodňany 
Tel.: 383 380 196, 728 485 168 
E-mail. info@hodinovymanzelvp.eu  
Web: www.hodinovymanzelvp.eu  

 
Kontakty: 
Štěpánka Bláhová 
Bonita Art 
Dvorec 38, 373 12 Borovany  
Tel.: 775 160 555 
E-mail: info@bonita-art.cz 
Web: www.bonita-art.cz  

   

 
Bohumil VICÁNY 
 
Tesařství 
 

  
Jan RYŠAVÝ 
 

 

Představení společnosti:    Představení společnosti:                                                                                                                       
Tesařské práce a výroba dřevostaveb 
zahrnuje realizaci: 
 

• Krovů 

• Pergol 

• Plotů 

• Zahradních domků 

• Šalování v nejrůznějším rozsahu 

 

 Nabízíme: 
 

• Výškové práce – doplňkové stavební 

práce 

• Montážní zámečnické práce 

• Zámečnické práce 

• WEBDESIGN 

 
Kontakty: 

  
Kontakty: 

Bohumil Vicány 
Kramolín 13,  
373 12 Borovany 
Tel.: 728 253 420 
 

 Jan Ryšavý 
L.M.  Pařízka 7, 370 01 České Budějovice 
Tel.: 776 491 810 
E-mail: vysta@email.cz 
Web: www.vysta.eu  
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H & E INTERIÉR s.r.o. 
 

Kuchyňské studio 
 

 
 

Jaroslava Benedová 

JARA 

Představení společnosti:    Představení společnosti:   
Kuchyňské studio nabízí: 

 
• Kuchyně pro každého 

• Vestavěné skříně 

• Zakázkový nábytek 

• Levné elektrospotřebiče 

• Designové návrhy interiérů 

 Nabídka firmy: 
 

• Čištění koberců, 

• čištění sedacích souprav, 

• čištění interiéru vozidel včetně 

exteriéru 

 
Kontakty: 

  
Kontakty: 

H&E INTERIÉR s.r.o. 
Provozovna ČB: Husova 497/72,  
370 05 České Budějovice, Tel.: 774 837 190, 
Provozovna JH: Dobrovského nám. 4/I,  
377 01 Jindřichův Hradec, Tel.: 374 245 455 
E–mail: hae.interier@seznam.cz  
Web: www.haeinterier.cz  

 Jaroslava Benedová 
Újezd 30 
375 01 Týn nad Vltavou 
Tel.: 723 762 279 
E-mail : jaroslava.benedova@centrum.cz 

   

 
TENAD s.r.o. 

  
Ing. Petr Chmelík 

Představení společnosti:    Představení společnosti:                                                                                           
Společnost TENAD s.r.o. nabízí: 
 

• prodej náhradních dílů na nákladní 

vozidla 

• pracovní a zemědělské stroje a jejich 

oprava 

• opravy alternátorů a startérů 

  
• Poradenská činnost v oblasti rozvoje 

osobnosti, pořádání seminářů relaxačních 

a harmonizačních technik, terapie reiki, 

• Provozování serveru www.reiki.cz, 

• Poradenská činnost v oblasti právních 

informačních systémů. 

 
Kontakty: 

  
Kontakty: 

TENAD s.r.o. 
Petr Šabatka  
Provozovna: Petra Bezruče, 392 01 Soběslav 
Tel.: 775 140 421, 607 275 269 
E-mail: sabatkapetr@seznam.cz, 
TENAD@SEZNAM.CZ 

 Ing. Petr Chmelík 
Nám. Přemysla Otakara II. č.30, II.patro, 
370 00  České Budějovice 
Tel.: 602 233 802 
E-mail: petr.chmelik@iol.cz, chmelik@reiki.cz  
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Šárka Vopatová  

STUDIO DOTEK 

 

 
 

 

Představení společnosti:     
Studio DOTEK nabízí: 
 

• Masáže relaxační, reflexní a baňkování, 

• pedikúru,manikúru a nehtovou 

modelář, 

• výroba nehtů z gelu i akrylu. 

  

 
Kontakty: 

  

  
Šárka Lopatová 
Husova 16, 370 01 České Budějovice 
Tel.: 776 049 449 
E-mail: sarka1305@seznam.cz 
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Jihočeská hospodářská komora 

 

 Jihočeská společnost  
pro rozvoj lidských zdrojů 

 

Představení společnosti:    Představení společnosti:                                                                                               
Jihočeská hospodářská komora je sdružení 
podnikatelů působící nezávisle na politických 
stranách, státních orgánech a orgánech územní 
samosprávy. Členství v JHK je dobrovolné.  
Posláním JHK je především podpora rozvoje 
podnikatelského prostředí a prosazování a 
ochrana zájmů podnikatelů. Členové JHK mají 
možnost prostřednictvím HK vyjadřovat se k 
připravovaným zákonům, vyhláškám nebo 
opatřením. Neméně důležité je také poskytování 
poradenské, konzultační a vzdělávací činnosti 
podnikatelským subjektům, včetně propagace 
svých členů.  

 Jihočeská rozvojová o.p.s. poskytuje obecně 
prospěšné služby: Podpora sociálního a 
ekonomického rozvoje Jihočeského kraje – 
podpora rozvoje podnikání; Podpora cestovního 
ruchu v Jihočeském kraji; Podpora přeshraniční 
meziregionální spolupráce – navazování 
kontaktů, společné akce, výměna informací; 
Komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské 
společnosti v Jihočeském kraji; Podpora rozvoje 
lidských zdrojů; Podpora vzniku a rozvoje nových 
sociálních služeb a programů, které jsou v 
souladu s posláním společnosti.  

 

Kontakty: 
  

Kontakty: 
Jihočeská hospodářská komora 
Husova 9, 370 01 České Budějovice 
Tel.: +420 387 318 433 
E-mail: info@jhk.cz 
Web: www.jhk.cz 

 Jihočeská rozvojová o.p.s. 
Plachého 59/4, 370 01 České Budějovice 
Tel.: +420 387 222 838 
E-mail: info@jr-společnost.cz 
Web: www.jr-společnost.cz 

 

 

 
Občanské sdružení 
Prácheň  
 
Centrum podpory celoživotního vzdělávání 

  

Občanské sdružení    
MESADA 
 

Představení společnosti:    Představení společnosti:   
Občanské sdružení Prácheň vzniklo v Písku 
v roce 2002. Jeho posláním je poskytovat  
možnost dalšího vzdělávání organizacím a lidem, 
kteří se chtějí dále vzdělávat, ale chybí jim 
k tomu potřebné zdroje, obohacovat nabídku 
volnočasových aktivit v regionu a především 
podporovat myšlenku celoživotního vzdělávání. 
K realizaci vzdělávacích aktivit čerpá Občanské 
sdružení Prácheň finanční prostředky převážně 
z Evropských strukturálních fondů, přičemž 
spolupracuje s řadou institucí, k nimž patří 
neziskové organizace, podnikatelské subjekty, 
úřad práce, místní školy nebo hospodářská 
komora. 

 Občanské sdružení MESADA vzniklo v březnu 
roku 2002, a to transformací z pražského 
občanského sdružení Rytmus, jehož bylo 
pobočkou. Posláním Občanského sdružení 
MESADA je poskytovat služby, které umožní 
lidem s mentálním a kombinovaným postižením 
žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí, 
mít příležitosti srovnatelné s vrstevníky. Cílem 
veškeré činnosti a služeb sdružení je směřovat 
k tomu, aby lidé s postižením mohli využívat 
příležitosti srovnatelné s ostatními lidmi v oblasti 
pracovního uplatnění, vzdělávání, praktického 
života a volného času. 

 

Kontakty: 
  

Kontakty: 
OS PRÁCHEŇ 
Nábřeží 1. máje 2259, 397 01 Písek 
Tel.: 382 222 246 
E-mail: osprachen@centrum.cz 
Web: www.prachen.cz 

 OS MESADA 
Nábřeží 1. máje 2259, 397 01  Písek 
Tel.: 382 222 246 
E-mail: pisek@mesada.eu  
Web: www.mesada.eu 

 



                                                                                        
                                                                                                                      Představení partnerů 
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Úřad práce v Českých Budějovicích   

 

 
 

Úřad práce v Prachaticích                     

 

Představení společnosti:    Představení společnosti:   
Úřad práce je správním úřadem, který v rámci 
své působnosti zpracovává koncepci vývoje 
zaměstnanosti, soustavně sleduje a vyhodnocuje 
situaci na trhu práce a přijímá opatření na 
ovlivnění poptávky a nabídky práce  ve svém 
správním obvodu. Úřad práce poskytuje všem 
občanům informační služby v oblasti pracovních 
příležitostí, zejména informace o volných 
pracovních místech v ČR a zemích EU; situaci na 
trhu práce  v ČR a zemích EU; podmínkách 
zaměstnávání v zahraničí; možnostech dalšího 
vzdělávání. 

 Úřad práce dále poskytuje poradenské služby:  
• Pro volbu povolání,  

• pro volbu rekvalifikace,  

• pro zprostředkování vhodného zaměstnání, 

• pro volbu přípravy k práci osob se 

zdravotním postižením,  

• pro výběr vhodných nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti. 

Kontakty:  Kontakty: 
Úřad práce v Českých Budějovicích 
Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice  
Tel.: 387 709 238 
E-mail: dana.stastna@cb.mpsv.cz  
Web:http://portal.mpsv.cz/sz/local/cb_info   

 Úřad práce v Prachaticích 
Poštovní 113, 383 01  Prachatice 
Tel.: 388 380 111 
E-mail: josef.lacha@up.mpsv.cz 
Web: http://portal.mpsv.cz/sz/local/pt_info 

  
 

NEVÍTE SI RADY SE ZPRACOVÁNÍM 
SVÉHO PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU? 
 

Přijďte k nám a absolvujte kurz Podnikatelské 
minimum, který pro Vás organizujeme v rámci 
projektu Podnikání bez překážek.  3,5 denní 
kurz nabízí: 
 

• základní informace o podmínkách 
podnikání, které by měl potenciální 
podnikatel znát a splňovat  

• a praktickou část, kdy si absolvent za 
pomocí odborného lektora zpracuje svůj 
vlastní podnikatelský záměr.  

 

Termín tohoto kurzu se stanoví po dohodě 
s pracovníkem příslušného Benefit kontaktního 
místa dle časových možností lektora i účastníků. 
Náplň tohoto kurzu lze také upravit dle potřeb a 
přání účastníků tak, aby se účastníkům kurzu 
dostalo takových informací, které jsou pro ně 
důležité. 
 

Více informací získáte v BENEFIT 
kontaktních místech, jejichž seznam 

naleznete na http://www.bwo-
mercury.com/files/Kontakty.pdf. 

 MOŽNOST PROPAGACE 
 

Na stránkách elektronického 
zpravodaje INFORMAČNÍ 
BULLETIN AFTERCARE pro 
začínající podnikatele mají 
všichni začínající podnikatelé, 
kteří absolvovali kurz Podnikání 
bez překážek a Základy 
podnikání realizované na 
Jihočeské hospodářské komoře, 

možnost prezentovat svou firmu a nabídnout své 
služby, produkty a výrobky také dalším 
podnikatelům. 
 

Uveřejníme zde  z d a r m a  Vaši nabídku služeb 
a produktů formou inzerce či krátkého PR 
článku. 
 

Máte-li zájem prezentovat svou firmu nebo se 
dozvědět více informací o této službě, neváhejte 
kontaktovat některé z Benefit kontaktních míst, 
jejichž seznam naleznete na http://www.bwo-
mercury.com/files/Kontakty.pdf. 

 
Objednat si zasílání bulletinu ZDARMA můžete 
na e-mailu: halabicova@bwo-mercury.com. 
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Balíček pro začínající podnikatele 

 

PRO KOHO JE NABÍDKA URČENA?  
� Absolventy rekvalifikačního kurzu Základy podnikání 
� Absolventy kurzu Podnikání bez překážek 
� Absolventy kurzu Podnikatelské minimum 
 

PO JAK DLOUHOU DOBU TATO NABÍDKA PLATÍ? 
� Platnost balíčku je 1 rok 
 

JAKÉ SLUŽBY JSOU V RÁMCI BALÍČKU NABÍZENY?    

INFORMAČNÍ BULLETIN AFTERCARE pro začínající podnikatele – bezplatný informační 
servis určený pro začínající podnikatele, který je zaměřen na aktuální informace o novinkách 
v oblasti podpory podnikání, legislativy, důležitých zdrojích informací a dalších je distribuován 
v elektronické podobě jedenkrát měsíčně 
 

  

VZDĚLÁVÁNÍ 
� Nabídka vzdělávacích akcí pořádaných Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK) s využitím 

slev pro členy JHK po dobu 1 roku 
� Možnost zasílání přehledu vzdělávacích aktivit v Jihočeském kraji 
� Nabídka společných workshopů pro začínající podnikatele s možností navázání spolupráce, 

kontraktů a prezentace svých služeb a výrobků 
  

PORADENSTVÍ 
� Poradenství při získání finančních prostředků potřebných pro zahájení podnikání 

(zvýhodněné úvěry, úvěry komerčních bank, záruky) 
� Možnost využití nabídky 3 konzultací v rámci právní poradny Jihočeské hospodářské 

komory (JHK) po dobu 1 roku bezplatně či za slevy pro členy JHK  
� Bezplatné konzultace v oblasti marketingového řízení firem, konzultační dny „Marketingový 

čaj o páté vždy první úterý v měsíci“ 
  

PROPAGACE VÝROBKŮ A SLUŽEB  
� Propagace na nástěnce umístěné v budově Jihočeské hospodářské komory  
� Inzerce v rámci INFORMAČNÍHO BULLETINU AFTERCARE 
� Bezplatné využívání serveru nabídek a poptávek na portálu www.BusinesspartnerJHK.cz   

 

  

DOTACE, GRANTY, PODPORY PODNIKÁNÍ 
� Elektronický bulletin „Sáhněte si pro evropské peníze“ - informace o Strukturálních fondech 

EU, o vývoji jejich čerpání, o aktuálních výzvách včetně návodů jak předložit žádosti o 
podporu ze SF EU. 

� Dotační audit – screening možností podpory podnikatelského záměru a vyhledání vhodných 
dotačních titulů a programů 

  

DALŠÍ SLUŽBY 
� Možnost bezplatného využití PC s internetem po dobu 1 roku v budově Jihočeské 

hospodářské komory 
� Aktuální informace týkající se problematiky podnikání zveřejňované na internetových 

stránkách www.jhk.cz  
� Bezplatné poradenství v rámci projektu InMP – Informační místa pro podnikatele 

 
KONTAKTY:  
� Jihočeská hospodářská komora, Benefit kontaktní místa - Husova 9, 370 01 České Budějovice,       

tel.: 387 318 433, email: info@jhk.cz, www.jhk.cz, http://www.bwo-mercury.com/  
� Erudico s.r.o., IVRO, v.o.s. - Kněžskodvorská 2296/8, 370 04 České Budějovice, tel.: 387 735 245,                 

email: info@erudico.cz, www.erudico.cz, www.ivro.cz 
 



 

 

 



 

 

 

Rozvojové partnerství Merkur: 
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