
1 
 

 ŽIVOTOPIS 

  

 OSOBNÍ INFORMACE 

  

Jméno HANA ŠŤASTNÁ 

Adresa Ječná 1391, 373 41, Hluboká nad Vltavou, Česká republika 

Telefon +420 602 426 370 

E-mail hstastna@rakjk.cz 

  

Národnost česká 

  

Datum narození 14.06.1969 

  

 PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

  

• Období (od – do) 2002 - současnost 

• Jméno a adresa zaměstnavatele Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK), Rudolfovská 

80, 370 01 České Budějovice, Okresní agrární komora České 

Budějovice (OAK CB), Rudolfovská 80, 370 21 

• Oblast podnikání  

nebo název odvětví 
Profesní organizace sdružující podnikatele z oblasti zemědělství, 

lesnictví, potravinářství na základě zákona 301/92 Sb. 

• Dosažená pozice Ředitelka úřadu RAK JK i OAK CB 

• Hlavní pracovní náplň  

a odpovědnost 
Řízení úřadů uvedených agrárních komor, koordinace spolupráce 

okresních agrárních komor v Jihočeském kraji. Plnění usnesení orgánů 

RAK JK i OAK CB. Poskytování informačního servisu členům zejména 

v oblasti legislativní, dotační, odborného vzdělávání. Zprostředkovávání 

nabídky a poptávky členských subjektů. Lektorská a propagační činnost, 

připomínkování legislativy, zastupování agrární komory na jednáních se 

státní správou i krajskou samosprávou, jednání s partnerskými 

organizacemi, zahraničními partnery, vzdělávacími i výzkumnými 

institucemi i s představiteli politických stran v regionu. Spolupráce na 

tvorbě programových dokumentů, medializace s cílem prosazovat a hájit 

zájmy zemědělských podnikatelů. Realizace projektu na podporu 

regionálních potravin, provozování Krajského informačního střediska 

pro zemědělství a venkov (KIS JK) apod.¨ 

  

• Období (od – do) 2012 -2013 

• Jméno a adresa zaměstnavatele Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15  Praha 1 

• Dosažená pozice poradkyně ministra  

  

• Období (od – do) 2000 – 2002 

• Jméno a adresa zaměstnavatele Jihočeské listy, Náměstí Přemysla Otakara II. 8/5, 370 01 České 

Budějovice 
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• Oblast podnikání  

nebo název odvětví 
Žurnalistika 

• Dosažená pozice Redaktorka 

• Hlavní pracovní náplň  

a odpovědnost 
Zpravodajství z oblasti ekonomiky, zemědělství, politiky 

  

• Období (od – do) 1993 -1998 

• Jméno a adresa zaměstnavatele Český rozhlas České Budějovice, U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice 

• Oblast podnikání nebo název 

odvětví 
Žurnalistika 

• Dosažená pozice Redaktorka 

• Hlavní pracovní náplň  

a odpovědnost 
Zpravodajství z oblasti ekonomika, zemědělství, politiky 

  

 NEJVYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ A KURZY 

  

• Období (od – do) 1987 – 1993 

• Název a typ organizace 

poskytující vzdělání či kurzy 
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  

• Hlavní předměty/praktické 

dovednosti 
obor zootechnik a management a marketing zemědělských podniků  

• Získaný titul Ing. 

  

• Období (od – do) 2003 – 2004 

• Název a typ organizace 

poskytující vzdělání či kurzy 
Ministerstvo zemědělství ČR (Mze) 

• Hlavní předměty/praktické 

dovednosti 
Akreditační kurz registrovaných poradců Mze, obor ekonomika, tvorba 

a obhajoba závěrečné práce na téma Optimalizace zemědělského 

podniku 

  

• Období (od – do) 2004 – 2005 

• Název a typ organizace 

poskytující vzdělání či kurzy 
Jihočeský kraj (JK) 

• Hlavní předměty/praktické 

dovednosti 
stáž v hrabství Cornwall (JZ Anglie) se zaměřením na zkušenosti  

s využíváním strukturálních fondů EU v oblasti zemědělství a rozvoje 

venkova 

  

 OSOBNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI 

  

Mateřský jazyk Čeština 

  

Ostatní jazyky Angličtina  

Státní jazyková zkouška základní B2 
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 Ruština 

pasivně 

  

SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A 

DOVEDNOSTI 
Zkušenosti s moderováním a facilitací (při jednání orgánů AK,  

v neziskovém sektoru, odborných workshopů, setkání podnikatelů  

s politiky apod). Praxe z působení v médiích i v komunální politice. 

Schopnost analýzy problematických témat a formulace konsensuálních 

řešení. 

  

ORGANIZAČNÍ SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
Tvorba a řízením udržitelných projektů, např. 15. ročníků soutěže 

Chutná hezky. Jihočesky (CHJ), 16 let provozování KIS JK, projekty 

přeshraniční spolupráce s Rakouskem, Bavorskem, Gruzií, Brazílií. 

Zkušenosti s krizovým řízením (povodně, pandemie), s organizací 

vzdělávacích akcí (semináře, workshopy, konzultace)             

  

TECHNICKÉ SCHOPNOSTI A 

DOVEDNOSTI 
Zkušenosti se základním uživatelským ovládáním PC I mobilních 

elektronických zařízení (OP Windows, MS Office, iOS, Android, 

provozování soukromého i komerčních profile na sociální síti Facebook) 

  

OSTATNÍ SCHOPNOSTI A 

DOVEDNOSTI Jiné, výše 

neuvedené schopnosti a 

dovednosti 

Praxe v lektorské činnosti: např. série školení z OP Zemědělství,  

osa III – agroturistika po celé ČR (v r 2008), prezentace projektu CHJ, 

pedagogická činnost- na ZF JU, členka Kolegia rektora VŠERS ČB  

(od r. 2015), členka hodnotitelského týmu národního projektu pro 

sjednocení závěrečných zkoušek u učebního oboru Chovatel koní, 

jezdec, předsedkyně SR MAS Hlubocko - Lišovsko, předsedkyně 

Jezdecké tělovýchovné jednoty Holiday Horses Club v Hluboké nad 

Vltavou  

  

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ(Y) Řidičský průkaz sk. B, E . 

  

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Stav: vdaná, 3 děti  

Zdravotní stav: výborný. 

Zájmy: jízda na koni (sportovní licence: cvičitel jezdec),  

malování, psaní, četba 

  

Politické zkušenosti: členka ODS, zastupitelka JK, předsedkyně Výboru pro zemědělství, 

životní prostředí a rozvoj venkova JK, zastupitelka města Hluboká nad 

Vltavou 

  

Publikační činnost: https://hanastastna.blog.idnes.cz/ 

 


