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Okresní hospodářská komora Tře-
bíč (OHK Třebíč) „jede“ na plné 
obrátky. Je to vidět nejen na počtu 
seminářů, konferencí či zahraničních 
cest, které pořádá, ale také na akcích 
určených veřejnosti či školám. Ne 
nadarmo ji prezident Hospodář-
ské komory ČR ohodnotil jako jed-
nu nejlepších v republice. A jak se za 
rokem 2015 ohlíží předseda předsta-
venstva OHK Třebíč Richard Hor-
ký?

Pane předsedo, můžete zhodno-
tit minulý rok Okresní hospodář-
ské komory Třebíč?

Není na mně, abych hodnotil, to 
spíš rád nechám členům komory a 
kolegům z představenstva. Ale moc 
mě těší, že představenstvo je ve vět-
šině svých rozhodnutí ve shodě. 
Nemáme mezi sebou žádného nega-
tivního neúspěšného exhibicionistu, 
takže naše jednání jsou velmi věcná a 
konstruktivní. 

Každý z členů představenstva má 
nějaké názory, vnáší do našich nápa-
dů nové myšlenky, se kterými pak 
pracujeme jako tým. A právě týmo-
vou součinnost představenstva velmi 
oceňuji. Představenstvo má jedenáct 
členů, což tedy znamená jedenáct 
osobností z různých oborů. Přesto se 
ale vždy dokážeme shodnout, a tak 
je naprostá většina návrhů ve shodě 
odsouhlasena.

Jak se okresní komoře daří napl-
ňovat strategické cíle, které jste si 
stanovili?

To je opravdu otázka na tělo. Naším 
hlavním cílem je náhrada dosluhu-
jících čtyř bloků Jaderné elektrárny 
Dukovany pátým blokem o výko-
nu 2000 MW. Představenstvo OHK 
Třebíč proto oceňuje, že občanům 
ani obcím není tato věc lhostejná, a 
je jim vděčné za podporu, kterou té-
to záležitosti projevují. Mohu vzpo-
menout třeba na výrok náměšťského 
starosty Vladimíra Měrky, který pří-
mo prohlásil, že pokud by zde elek-

trárna nebyla, tak by se region vyví-
jel zcela jiným směrem. A dodal, že 
když se v 70. letech postavila, region 
a okolí se, zejména co se týče zaměst-
nanosti a ostatních hospodářských 
a socio-ekonomických vazeb, na ni 
nafázoval. Uvědomme si, že ještě v 
roce 1970 měla jen Třebíč něco přes 
22 tisíc obyvatel a teď je to 37 tisíc. A 
to jen kvůli dukovanské elektrárně, 
kvůli níž se sem ti lidé přistěhovali. 
Pátý blok je tedy priorita. 

S tím souvisejí i návštěvy prezi-
denta Hospodářské komory ČR 
pana Vladimíra Dlouhého.

Ano, to je pravda. OHK Třebíč 
pozvala nově zvoleného pana prezi-
denta HK ČR Vladimíra Dlouhého 
již v roce 2014 na návštěvu Jaderné 
elektrárny Dukovany, kde se s touto 
problematikou seznámil a vyslovil 
podporu našemu snažení. V elekt-
rárně byl ale i loni, a to 25. března na 
konferenci, která nesla název „Umí-

me postavit pátý blok v Dukovanech 
včas?“. Pan prezident zde měl dlou-
hé vystoupení, ve kterém se opět 
vyjádřil pro dostavbu bloku, a pak 
podepsal memorandum Třebíčská 
výzva. To je určeno zejména vládě a 
parlamentu, aby se dostavbou aktiv-
ně zabývaly. Spolu s panem Dlou-
hým Třebíčskou výzvu podepsali 
nejen starostové okolních obcí, ale 
například i hejtman Jiří Běhounek 
či senátoři Miloš Vystrčil a Franti-
šek Bradáč. Zde velice oceňuji práci 
Vítězslava Jonáše, který stojí v čele 
Energetického Třebíčska, jehož jed-
ním ze zakladatelů je právě OHK 
Třebíč. Energetické Třebíčsko ve 
spolupráci se starosty a elektrárnou 
pátý blok intenzivně prosazuje.

Jak pomáháte začínajícím a 
drobným podnikatelům?

Podpora začínajících podnikatelů 
je jednou z našich priorit, a proto se 
této problematice aktivně věnujeme. 

Pro malé fi rmy připravujeme školení, 
kde se mohou začínající podnikatelé 
seznámit s informacemi nezbytnými 
pro vstup do podnikatelského živo-
ta. Samozřejmě jim poskytujeme i 
konzultační činnost a pomáháme se 
základní podnikatelskou agendou. 
Vždy je zde pro ně naše kancelář 
na Karlově náměstí, kde si mohou 
domluvit schůzku a poradit se.

Naším cílem je ale samozřejmě i 
investory do Třebíče přilákat. Čtená-
ři už v této souvislosti asi slyšeli ter-
mín „incoming“. OHK Třebíč proto 
vytvořila projekt Region Třebíč, kte-
rý cílí na možné investory. Základem 
dobrého incomingu je být v kontak-
tu se všemi starosty měst a velkých 
obcí, kde jsme zmapovali možnosti 
prodeje a pronájmu nemovitostí k 
podnikání. Ty jsou přehledně uve-
deny na webu www.regiontrebic.cz, 
a to včetně interaktivní mapy. Stejně 
tak zde lze najít faktická data, jako 
je průměrná mzda v regionu, mzdy 
v různých oborech, výše nezaměst-
nanosti, dojezdová vzdálenost do 
větších měst, a samozřejmě i před-
stavení významných měst a obcí na 
Třebíčsku. Tedy vše nejdůležitější, 
co investor potřebuje vědět, na jed-
nom místě.

Nejintenzivnější spolupráce je v 
tomto ohledu s městem Třebíč a 
jeho incomingovým projektem „Tře-
bíč žije!“. Radniční tým s místosta-
rostou Pavlem Pacalem je opravdu 
velice aktivní. Jako zcela nedávný 
a opravdu výborný příklad mohu 
uvést třeba to, že se městu teď poda-
řilo vykoupit 8,5 ha velmi atraktiv-
ních pozemků na vjezdu do Třebíče 
od Velkého Meziříčí. Zde bude roz-
šířena průmyslová zóna, která Tře-
bíči a okolí velice pomůže v rozvoji 
podnikání a zaměstnanosti.

Jaké mají podnikatelé možnosti 
v získávání dotací?

OHK Třebíč zpracovává žádosti 
o dotace takřka na veškeré výzvy, 
zejména na programy CzechInves-
tu.

Okresní hospodářská komora Třebíč 

VELETRH PRÁCE Fortel přilákal 6,5 tisíce návštěvníků, kteří si užívali i krásného počasí na venkovních posezeních. 
 Foto: archiv OHK Třebíč

ČLENOVÉ OHK Třebíč loni navazovali také kontakty v Číně.  Foto: archiv OHK Třebíč


