
 

Vážení členové Okresní hospodářské komory Třebíč,  

 

dovoluji si vás oslovit tímto dopisem, abych vás seznámil s novým 

představenstvem, které bylo zvoleno na Shromáždění delegátů 21.4.2022 

a také s našimi novými Strategickými záměry na volební období 2022 až 

2025. 

Jsem rád, že nové představenstvo tvoří samé zajímavé osobnosti 

z podnikatelského světa v okrese, a že máme členy mladé i ty 

s mnohaletými zkušenostmi.   

Rádi bychom, aby se naše komora stala místem, kde se budeme 

scházet, aby se stala komorou, která nás bude spojovat a propojovat a 

abychom byli rádi, že jsme jejími členy. 

Věřím, že se budeme moct za 3 roky, až nám budou končit mandáty, 

ohlédnout a potěšit se z toho, že jsme udělali kus dobré a poctivé práce a 

že se nám podařilo splnit naše plány. 

Okresní hospodářská komora Třebíč, která byla založena v roce 

1994 má v současnosti 170 členů (právnických a fyzických osob) z celého 

okresu. Jejím posláním je sdružovat podnikatele, podporovat je v jejich 

činnosti a pomáhat v komunikaci s veřejností, samosprávou a státní 

správou.  

 
 

V Třebíči 30. 6. 2022 

    
 

Petr Šmejkal – předseda představenstva 

 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA TŘEBÍČ  
Karlovo náměstí 53/42, 674 01 Třebíč  
telefon: 561 200 426  

email:info@ohktrebic.cz l web: www.ohktrebic.cz 

 

 
 

http://www.ohktrebic.cz/


Strategické záměry OHK Třebíč 2022-2025 
 

1. Podpora bezpečné jaderné energetiky (5.blok) 
a) Komunikace a spolupráce s Energetickým Třebíčskem a s potenciálními 

dodavateli jaderného zařízení do JE Dukovany (účastníci tendru ČEZ). 
b) Propagace a lobbing možností zapojení členských firem OHK do 

dodavatelských řetězců stavby jaderného zařízení. 
c) Organizace odborných přednášek a seminářů pro členy OHK se 

zaměřením na tématiku přípravy výstavby 5.bloku JE Dukovany. 
 

2. Podpora (malého a středního) podnikání 
a) Soustavný informační servis pro podnikatele (dotační příležitosti, daně, 

zákony, investice do regionu,…). Zajištění vysoké kvality Informačního 
místa pro podnikatele.   

b) PR a marketing OHK směrem k členům a k veřejnosti. 
c) Kultivace podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání, 

spoluvytváření pozitivního podnikatelského prostředí v regionu.     
d) Školení, konference, kurzy, semináře, workshopy, exkurze, business 

club,… 
e) Hledání a přijímání nových členských firem. 
f) Kancelář OHK přátelská a otevřená pro členské firmy.  
g) Důsledná a viditelná spolupráce s KHK Kraje Vysočina.  

 
3. Spolupráce se vzdělávacími institucemi v okrese Třebíč 

a) Podpora vzdělávání, které hledají u uchazečů o zaměstnání členské firmy 
OHK. (technické, ekonomické, odborné, praktické)  

b) Aktivně vykonávat činnosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 
c) Veletrh Didacta + propagace členských firem. (firemní stánky, stánek OHK 

prezentující členy) 
d) Exkurze, soutěže, semináře,… 

      
4. Podpora ochrany životního prostředí / společenská odpovědnost 

organizací   
a) Propagace a podpora alternativních zdrojů energií – spolupráce s VŠ, 

výzkumnými ústavy… 

b) Podpora šetrnosti a rozumného hospodaření se zdroji.  

 

5. Podpora turismu/cestovního ruchu 
a) Spolupráce se subjekty, které se turismu věnují a podpora projektů, které 

jsou přínosné pro členské firmy OHK. 
b) Vytváření pozitivního PR okresu Třebíč jako místa zajímavého pro turismus 

i pro podnikání. Podílet se na regionálním rozvoji a propagaci regionu. 
c) Podpora členských firem působících v gastronomii, ubytování, 

incomingu,… (pořádáním plesů, setkání, seminářů,…) 
      
      
 

 

 



Členové představenstva se představují: 

 

Předseda představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč 
Petr Šmejkal,  
52 let,  
majitel firmy B TECHNIK, 
s.r.o. (1994) 
www.btechnik.cz  
 

 
Kdo jsem V Třebíči žiji od roku 1991 a v roce 1994 jsem založil 

firmu B TECHNIK s.r.o., která se postupem času stala 
významným dodavatelem průmyslových zařízení jako 
jsou kompresorové stanice, rozvody stlačeného 
vzduchu, odsávací systémy, zařízení na čištění a úklid 
a mnoha dalších technologií. Máme také prodejnu 
zahradní techniky a nářadí a poskytujeme komplexní 
servis na stroje, které prodáváme.  
v představenstvu OHK působím od roku 2014 a od 
roku 2016 jsem také členem představenstva Krajské 
hospodářské komory Kraje Vysočina. 
Bydlím v Třebíčské čtvrti Horka Domky, jsem ženatý a 
mám 4 děti.  
Mezi moje koníčky patří motorismus a hudba, které se 
věnuji aktivně jako hráč na bicí nástroje.   

Co chci a mohu nabídnout • 28 let zkušeností z podnikání v obchodní branži. 

• Schopnost teamové spolupráce 

• Patriotismus  

• Zkušenosti ze zahraničí 

• Přátelskou, pozitivní a nekonfliktní povahu  
OHK chci být prospěšný v šíření jejího pozitivního PR 
a hledání nových členů a také v komunikaci a 
naslouchání všem stávajícím – často dlouholetým 
členům.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Místopředseda představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč 
Petr Škarabela,  
59 let,  
jednatel Kapucín - Repro, 
s.r.o. (1999)  
www.kapucin.cz 

 
Kdo jsem V Třebíči, kam jsem se přestěhoval z Rouchovan, žiji od 

roku 1987. Jsem ženatý a mám tři děti. Po revoluci, 
které jsem se aktivně zúčastnil, jsem založil s kamarády 
v roce 1991 firmu Kapucín a tím začal s podnikáním. 
Naše firma byla u zrodu OHK Třebíč a také se 
zúčastnila, jako jeden s prvních členů, založení 
Energetického Třebíčska. 
V představenstvu OHK působím od roku 2007, kde jsem 
poznal různé osobnosti z našeho regionu. Také jsem byl 
třikrát zvolen do funkce místopředsedy. Mám hodně 
zkušeností s vedením firmy a jsem i týmovým hráčem, 
mojí předností je empatie a při vyjednávání diplomacie. 
Dvě volební období jsem byl také zastupitelem města 
Třebíče.  
Mezi moje zájmy patří: cestování, sport, turistika, 
kultura. 
Aktivně se osobně zapojuji při nenadálé pomoci:  
- povodně – obec KLY,+ Charita Třebíč 
- hurikán na Moravě – Moravská Nová Ves – oprava 
střechy 
- válka na Ukrajině - pomoc uprchlíkům: odvoz 
,ubytování, hledání zaměstnání ,dobročinné koncerty…. 

Co chci a mohu nabídnout • Dlouholetou zkušenost v podnikání 

• Týmovou práci v představenstvu OHK Třebíč 

• Lobbing pro členské firmy při výstavbě 5. bloku 
JEDU 

• Spolupráci se středními školami v okrese Třebíč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Místopředseda představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč 
Mgr. Aleš Dokulil, 
37 let,  
jednatel NUVIA Dosimetry, 
s.r.o. (1992)  
www.nuviadosimetry.com 
 

 
Kdo jsem Narodil jsem se v Třebíči, vystudoval právnickou fakultu 

a po dvou letech cestování a práce v zahraničí jsem se 
vrátil do Třebíče do společnosti NUVIA a.s., která je 
významným průmyslovým dodatelem, zejména do 
jaderného odvětví, automotive, vědy a výzkumu, a 
dalších. Tady jsem vykonával funkci právníka a přes 
zapojení do tendrů obchodního oddělení jsem se 
propracoval až do pozice obchodního ředitele.  
V roce 2021 jsem byl zvolen do dozorčí rady a pak do 
pozice jednatele naší dceřiné společnosti NUVIA 
Dosimetry s.r.o., která poskytuje dozimetrické služby pro 
obory jaderné energetiky, nakládání se zdroji 
ionizujícího záření a medicíny.  
S manželkou máme 3 malé děti, které se dočasně staly 
našimi koníčky. Společně se snažíme zejména cestovat 
a sportovat.  

Co chci a mohu nabídnout • Entuziazmus, energii a hlavně snahu o rozvoj 
regionu, ve kterém jsem se narodil, založil rodinu 
a chci žít 

• Jsem v častém kontaktu s účastníky tendru na 
dostavbu Dukovan a rád bych toho využil a 
přiblížil příležitosti místním dodavatelům a 
poskytovatelům služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Člen představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč 
Petr Hůlka, 
48 let, 
jednatel Okna&Company, 
s.r.o. 
(2004) 
www.OknaCo.cz 
 

 
Kdo jsem Narodil jsem se, vyrůstal a od roku 1998 podnikám 

v Třebíči.  
Zde jsem také odmaturoval na SPŠSt obor technolog. 
S manželkou podnikáme ve stavebnictví se specializací 
na stavební otvorové výplně a stínící techniku včetně 
souvisejících služeb, jako jsou analýza potřeb, návrh 
řešení, instalace, servis.  Náš obor bereme komplexně, 
a proto v regionu zastupujeme několik výrobců – každý 
umí něco. Abychom se mohli o zákazníky a dodané 
výrobky dobře starat, máme nyní 16 zaměstnanců, se 
kterými dodáváme výrobky a služby v objemu cca 50mil. 
Kč/rok.  Celoživotně se vzděláváme, což nám pomáhá 
převzít zodpovědnost.  
S manželkou Lenkou nejen podnikáme, 
vychováváme/vychovali jsme spolu také tři děti. 
Prostřední, Matěj, pracuje s námi na postu plánování 
realizací a logistiky. 
Baví mě „přijít věcem na kloub“, čili proč a jak to funguje, 
nebo naopak ☺. Kromě toho rád poslouchám hudbu, 
hraji na kytaru, plavu, jezdím na kole, naslouchám. 

Co chci a mohu nabídnout • Přeji si větší propojení členů OHK Třebíč – 
výměnu zkušeností i prezentaci dovedností – 
málo toho o sobě víme.  

• Přeji si větší zapojení zaměstnavatelů do výuky 
žáků i pedagogů středních škol a učilišť.  

• Nabízím kreativitu v týmové práci, technický a 
praktický pohled na věc, zkušenosti z podnikání i 
vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Člen představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč 
Stanislav Karlík, 
60 let, 
jednatel FERRUM s.r.o. 
(1993) 
www.ferrum-mb.cz 
 

 
Kdo jsem Narodil jsem se v Třebíči, vyučen v oboru strojní 

zámečník s maturitou. Po ZVS jsem pracoval jako 
dispečer MTZ v n.p. Stavokonstrukce v Mor. 
Budějovicích. 
V roce 1991 jsem založil obchodní firmu Stanislav 
Karlík-Ferrum a po roce 1993 jsem postupně tyto 
obchodní aktivity převedl pod nově založenou firmu 
Ferrum s.r.o. 
Naše firma obchoduje  hutními materiály, vypaluje 
laserem 
i plazmou, ohýbá a svařuje betonářskou výztuž, 
zpracovává a obchoduje železným šrotem a vyrábí 
podlahové rošty. 
Za 30 let činnosti v oboru jsme vytvořili 125 pracovních 
míst nejen v Mor.Budějovicích (Jemnice, Velké Meziříčí, 
Třebíč, Tábor). 
S manželkou máme čtyři děti a jednu vnučku a bydlíme 
stále ještě v Mor. Budějovicích.  
Kromě mého životního „železného koně“ mně baví 
cestování, hudba, péče o vinnou révu a zahrádku, někdy 
i péče o RD.  

Co chci a mohu nabídnout • 30 let zkušeností v oblasti průmyslu. 

• Nové informace z oboru. 

• Patriotismus a teamovu spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Člen představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč 
Jiří Mastný, 
42 let, 
jednatel KERAMA, s.r.o. 
(1996) 
www.kerama.cz 
  

 
Kdo jsem  Narodil jsem se v Třebíči, kde jsem studoval OA. Dále 

jsem vvstudoval VŠE Praha podnikohospodářskou 
fakultu. Již na škole jsem pracoval ve společnosti 
Siemens a cestoval jsem po světě. Mám tři děti a bydlím 
v Třebíči. Jsem majitelem firmy Kerama, která prodává a 
montuje koupelny, kuchyně, podlahy a dveře. Jsme 
partnery developerských projektů a snažíme se s týmem 
kolegů dávat interiérům nový design a přívětivé řešení. 
Mezi mé koníčky patří, běžky, lyže, triatlon 
www.keraman.cz,kolo, dále tenis a organizuji pro členy 
OHK tenisový turnaj vždy koncem září. Tímto Vás zvu. 

Co chci a mohu nabídnout • Sleduji trh práce ve stavebnictví    

• Jsem připraven v oboru interiérů rozvíjet 
zkušenosti a spolupráci s místními firmami 

• Hospodářskou komoru vnímám jako společenství 
gentlemanů, kteří spolu obchodují a dokážou si 
vyměňovat zkušenosti. 

• Držím se pravidla, že business jsou vztahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Člen představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč 
Ing. Zdeněk Nejedlý, MBA, 
52 let, 
předseda představenstva 
TIPA Telekom plus, a. s. 
(2007) 
www.tipatelekom.cz 

 
Kdo jsem Profesně působím v Třebíči od roku 1992, kdy jsem 

dokončil VUT fakultu elektrotechnickou v Brně. Od roku 
2000 jsem vykonával funkci ředitele divize společnosti 
TIPA a.s. a od 2010 v nástupnické společnosti TIPA 
Telekom plus a.s. jsem v představenstvu a na pozici 
ředitele společnosti. 
Patříme k nejvýznamnějším elektromontážním 
společnostem v širším regionu, působíme rovněž po 
celé ČR a na Slovensku. Poskytujeme komplexní služby 
v oblasti slaboproudu, silnoproudu a měření a regulace 
včetně projekce a následného servisu. 
Mezi moje koníčky patří turistika, jízda na kole, lyže. 

Co chci a mohu nabídnout • 22 let zkušeností z podnikání v oblasti 
stavebnictví a energetiky 

• Podílet se na komunikaci a rozvoji vzájemné 
spolupráce mezi podnikateli v regionu a se 
zástupci regionálního školství 

• Nekonfliktnost, týmovou spolupráci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Člen představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč 
Erik Štefanovič, 
48 let, 
jednatel firmy 
Delta Projektconsult, s.r.o. 
(1998) 
www.delta-group.cz 
 

 
Kdo jsem Jsem jeden z majitelů rakouského holdingu Delta a 

jednatel české a slovenské pobočky. Naše skupina 
působí v oblasti architektury, projektování a stavebního 
managementu v Rakousku, České republice, Slovensku 
a Ukrajině. 
Náš 300členný tým se ročně stará o projekty v hodnotě 
více než 100 mld. korun. Patříme mezi průkopníky v 
digitalizaci stavebnictví a přední kanceláře navrhující 
stavby ve standardu BIM (informační model budovy).  
Mezi naše klienty patří mnoho mezinárodních 
společností. V České republice zpracováváme např. 
projekty firem BMW, MANN+HUMMEL, Huhtamaki, ale 
také IKEA, ASKO Nábytek, Möbelix, Kaufland nebo 
Billa. Působíme i v oblasti kancelářské a bytové 
výstavby a v neposlední řadě také farmaceutického 
průmyslu. 

Co chci a mohu nabídnout • 30leté zkušenosti z mezinárodního 
podnikatelského prostředí 

• Naši lidé jsou ten největší potenciál, který máme. 
Chci proto podporovat možnost jejich neustálého 
rozvoje a tím dlouhodobě umožnit, aby náš okres 
byl atraktivní, bezpečné a kvalitní místo k 
podnikání a životu 

• Jsem přesvědčen, že pouze férový a partnerský 
přístup je cesta k úspěšnému výsledku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Člen představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč 
Ing. Bedřich Štecher, 
68 let, 
předseda správní rady 
Jaroměřická mlékárna, a. s. 
(2010) 
www.mlekarna.cz 

 
Kdo jsem Pocházím z Českého ráje, z města Turnov. Od svých 

patnácti let jsem žil v Praze. Absolvoval jsem VŠE 
v Praze. Většinu profesního života jsem fungoval ve 
francouzských společnostech Danone a Bel sýry Česko. 
Do Třebíče – Jaroměřic nad Rokytnou mě přivedla 
práce, kdy jsem v roce 2010 koupil Jaroměřickou 
mlékárnu.  Jsme zaměřeni na výrobu tvarohu, 
pomazánkových másel, Eidamu a čerstvých sýrů Žervé.  
Jsem předsedou dozorčí rady Českomoravského 
mlékárenského svazu. 
V současnosti žiju v Třebíči a Moravských Budějovicích. 
Rád sportuji – běh, lyže a kolo. Těší mě jízda na 
motorce. 

Co chci a mohu nabídnout • Přes 30 let zkušeností z obchodní činnosti, 
znalost retailového prostředí a zpracovatelského 
průmyslu – potravinářství 

• Nekonfliktnost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Člen představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč 
Jaroslav Tříletý, 
57 let, 
místopředseda 
představenstva 
Jemnická Stavba, a. s. 
(1999) 
www.jemnicka-stavba.cz 

 
Kdo jsem Narodil jsem se v obci Police u Jemnice v okrese Třebíč 

kde žiji dodnes. Vystudoval jsem SPŠ elektrotechnickou 
v Jihlavě. Po studiích jsem působil 12 let jako energetik. 
Přes 22 let působím ve firmě Jemnická Stavba, a.s. kde 
jsem 18 let na pozici místopředsedy představenstva a 
ředitele společnosti. 
Společnost Jemnická Stavba, a.s. disponuje 
kompletním materiálově a technickým zázemím 
potřebným pro komplexní realizaci energetických 
zakázek a stavební výroby vč. vlastních developerských 
projektů. Hlavní činností u energetických staveb je 
projekce a dodávky NN a VN rozvodů pro obnovitelné 
zdroje FVE, VTE, Bioplynových stanic a kogeneračních 
jednotek. Dále provádíme montáže kotelen, 
předizolovaného potrubí, rozvody topení, stlačeného 
vzduchu a rozvody chlazení.  
Mým více jak 30. letým koníčkem je myslivost. 

Co chci a mohu nabídnout • Zkušenosti s instalací a provozu obnovitelných 
zdrojů 

• Jako smluvní dodavatel pro distribuční 
společnosti pomoc s připojováním dodávky nebo 
odběru el. energie z NN i VN   

• 22. letou zkušenost  podnikatelského prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Člen představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč 
Ing. František Vágner, 
67 let, 
člen správní rady CENTRUM 
NOVÝ BLOK a. s.  
(1998) 
www.ifre.cz 

 
Kdo jsem Narodil jsem se v malé vesnici ve Východních Čechách, 

ale po absolvování FJFI ČVUT jsem se přestěhoval 
do Třebíče. Pracoval jsem 13 let v JE Dukovany. Byla to 
pro mě obrovská příležitost získat unikátní znalosti a 
zkušenosti, z kterých čerpám po celý svůj profesní život. 
V roce 1991 jsem založil firmu ENVIRO s.r.o. a po roce 
1995 jsem přešel do firmy ENVINET a.s., která se dnes 
jmenuje NUVIA a.s. a je součástí nadnárodní 
společnosti VINCI. 
Od roku 2016 jsem členem dozorčí rady ČEZ a 
pokračuji ve společnostech MIFRE ENERGY s.r.o. a 
CENTRUM NOVÝ BLOK a.s. s budováním silné firemní 
skupiny připravené k dodávkám a službám pro jadernou 
energetiku. 
Jsem ženatý a mám dva dospělé syny, s kterými 
společně podnikáme v oblasti průmyslové automatizace. 
K mým koníčkům patří hudba a cestování. 

Co chci a mohu nabídnout • více než 40 let zkušeností a znalostí z jaderného 
průmyslu  

• flexibilitu a entuziasmus 

• osobní příklad a práci s maximálním nasazením 

• vynikající vztahy se zákazníky a spolupracovníky 

 


