Informování o záměru založení obchodní společnosti s názvem
Českobudějovicko - Hlubocko s.r.o.
Důvod předložení:
Statutární město České Budějovice je členem spolku Českobudějovicko – Hlubocko, z.s. Nejvyšším
orgánem tohoto spolku je valná hromada, jejíhož zasedání se tak město rovněž účastní. Důležité body
valných hromad spolku jsou předkládány radě města, aby se k nim mohla vyjádřit a případně též
udělit konkrétní pokyny delegovaným zástupcům.
Výkonný výbor destinační společnosti na svém jednání 02.09.2021 doporučil založení obchodní
společnosti s názvem Českobudějovicko - Hlubocko s.r.o., s tím, že 100% vlastníkem obchodní
společnosti bude Českobudějovicko - Hlubocko z.s. Hlasování o založení obchodní společnosti by
mělo proběhnout na nejbližším jednání valné hromady spolku, které je plánováno na měsíc říjen
2021.
Základní informace:
Spuštění fungování destinace na principu pěti pilířů (investice, obchod, marketing, vzdělávání,
mediální obsah) přináší neustálé poznatky a potřebu věci upravovat a nastavovat tak, aby byly co
nejvíce automatizované a přinášely co největší rozvoj destinace. Cílem je snížit podíl veřejných financí
na fungování destinace a zároveň přinášet podnikatelům a veřejné sféře jasné (finanční) přínosy
destinace. Z tohoto důvodu se destinace od samého začátku snaží efektivně monitorovat svou
činnost.
Dalším krokem k profesionalizaci destinace je podle rakouského vzoru vytvořit obchodní společnost,
kterou bude ze 100 % vlastnit spolek Českobudějovicko - Hlubocko z.s.. Název obchodní společnosti
bude Českobudějovicko - Hlubocko s.r.o. a její hlavní náplní bude obchodní činnost v oblasti
korporátní klientely (zprostředkování a zajištění jednotlivých eventů), zajištění chodu destinační karty
a rezervačního systému pro služby v destinaci. Dále bude společnost zajišťovat veškeré marketingové
služby a bude sloužit jako servisní organizace pro destinaci, města a partnery z oblasti cestovního
ruchu.
Předseda spolku navrhuje zvolit jednatelem obchodní společnosti Ing. Petra Šaldu, který je členem
spolku, a dále doporučil umístit sídlo společnosti na stejnou adresu, jako má spolek - Masarykova 35,
373 41 Hluboká nad Vltavou. Zároveň v rámci společenské smlouvy ustanovit tříčlennou dozorčí
radu, kterou budou reprezentovat předseda spolku a dva místopředsedové spolku, s tím, že dozorčí
radu bude svolávat a řídit předseda dozorčí rady.
Předpokládaný rozpočet společnosti vychází z obchodního modelu, kdy hlavním zdrojem příjmů se
očekává MICE sektor a služby (zejména marketing).
Předpokládaný rozpočet
příjmy:
Obchodní činnost - korporát
Služby - marketing

8 000 000 Kč
3 500 000 Kč

výdaje:
hlavním výdajem bude úhrada služeb hotelům za jejich služby, částečně na obchodní tým, cestovné a
marketingové aktivity (print i online).
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Výkonný výbor spolku na svém jednání doporučil ustanovit dozorčí radu nové obchodní
společnosti v počtu 5 osob:
předseda a 2 místopředsedové spolku Českobudějovicko - Hlubocko z.s. + 2 volení zástupci.
S jednatelem společnosti Ing. Petrem Šaldou výkonný výbor souhlasil.

Zpracoval: Mgr. Martin Mlčák, odbor kultury a cestovního ruchu
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