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Ve Žďáře nad Sázavou najde-
me  Okresní hospodářskou 
komoru na Strojírenské ulici. 
Předseda představenstva OHK  
Jiří Novotný odpovídá na otáz-
ky ŽN.

 Lenka Kopčáková

Kolik podnikatelů a živnostníků 
současně registruje Okresní hospo-
dářská komora ve Žďáru nad Sáza-
vou?

V současné době má Okresní hospo-
dářská komora Žďár n. S. více než 60 
členů. Spolupracujeme však s výrazně 
širším okruhem podnikatelů a živnost-
níků. Naším cílem není mít co nejvíce 
členů, ale nabízet co nejvíce kvalitních 
služeb a informací.

V jakém nejčastějším oboru? 
První skupinou jsou velké fi rmy a 

významní zaměstnavatelé v regionu. 
Druhou jsou drobní podnikatelé a 
živnostníci. Oborově se jedná o velmi 
široký záběr, od strojírenství přes sta-
vebnictví, cestovní ruch a různé jiné 
služby.

Liší se situace nějak výrazně  opro-
ti minulým rokům?

Oproti minulým letům se nám daří 
postupně rozšiřovat nabídku našich 

služeb. Jsme zapojeni do několika pro-
jektů fi nancovaných ze strukturálních 
fondů EU v oblasti vzdělávání. Poda-
řilo se nám personálně zajistit chod 
kanceláře. Tím roste počet spolupra-
cujících fi rem v regionu, kterým jsme 
schopni nabídnout informace a posky-
tovat služby, které k podnikání a rozvo-
ji potřebují. 

Oblasti, s nimiž se na vás podnika-
telé a živnostníci nejčastěji obracejí 
o radu nebo pomoc?

Jiří Novotný, předseda představenstva 
OHK. Foto: archiv J. N.  

Je načase vážit si poctivého řemesla
V poslední době jsou to především 

informace o možnostech získání pra-
covníků z Ukrajiny a dalších zemí. 
Hospodářská komora je nositelem pro-
jektu „Ukrajina“  a ve spolupráci se stá-
tem nabízí pomoc při získávání těch-
to pracovníků. Druhou významnou 
skupinu tvoří oblast získávání dotací z 
operačních programů EU. Nejširší spo-
lupráce je však stabilně a dlouhodobě v 
oblasti vzdělávání v technických profe-

sích a spolupráce při získávání nových 
pracovníků. 

Spolupracuje OHK se zdejšími uči-
lišti a SŠ v rámci  potřebného zaplně-
ní cechovních mezer v oborech?

Toto je problematika, která je dlou-
hodobě nosnou částí našich aktivit. 
Dlouhodobě spolupracujeme se všemi 
technickými středními školami v regio-
nu.  (Pokračování na str. 20)


