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 V Olomouci se konala první Krajská exportní konference 

Dne 23. února 2016 se uskutečnila v Olomouci první z plánovaných čtrnácti krajských exportních 

konferencí, které pořádá Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a 

Krajskými hospodářskými komorami v jednotlivých krajích. Prvního interaktivního semináře se zúčastnily 

téměř tři desítky regionálních firem. Konference cílila především na malé a střední firmy z regionu, které 

již do zahraničí vyváží či se teprve exportovat chystají. Kromě zástupců HK ČR a MZV ČR na akci vystoupili i 

zástupci partnerských bank a pojišťoven, které poskytují exportérům nezbytné služby při jejich exportních 

aktivitách – EGAP, ČEB, ČSOB. Právní aspekty spojené s úspěšným exportem firem do zahraničí následně 

přiblížili i zástupci Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR a zástupci Advokátní kanceláře 

Kocián, Šolc, Balaštík. Více ZDE. 
Zdroj: KHK OK  

 

 Titul EY Podnikatel roku Olomouckého kraje získal Petr Gross 

Společnost EY pod záštitou Jiřího Rozbořila, hejtmana Olomouckého kraje, vyhlásila vítěze soutěže EY 

Podnikatel roku 2015 Olomouckého kraje. Stal se jím Petr Gross, majitel a jednatel společnosti Ing. Petr 

Gross s.r.o. Soutěž organizuje společnost EY ve spolupráci s Olomouckým krajem a zájmovým sdružením 

OK4Inovace. Slavnostní vyhlášení proběhlo v prostorách Divadla na Šantovce. V Olomouckém kraji byl 

regionální vítěz vyhlášen již podesáté. Loni zvítězil David Dostál, majitel a generální ředitel společnosti 

PAPCEL, a.s. Více ZDE. 
Zdroj: Olomoucký kraj 

 

 Garden Food Festival 2016 

Dne 14. a 15. 5. 2016 proběhne již 2. ročník tohoto gastronomického festivalu ve Smetanových sadech 

v Olomouci. Festival, který podporuje Ministerstvo zemědělství ČR, Olomoucký kraj, Statutární město 

Olomouc i odborné organizace (Asociace hotelů a restaurací České republiky či CzechTourism), se zároveň 

těší velkému zájmu odborné i laické veřejnosti. Loni prošlo areálem během dvou festivalových dnů přes 

10.000 návštěvníků, které přilákala nabídka špičkových restaurací z regionu, ČR i zahraničí a poutavý 

program na pódiu. Více ZDE. 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

 Hotel Akademie v Hrubé Vodě 

Hotel Akademie v Hrubé Vodě připravil pro členy OHK v Olomouci, pro rok 2016 mimořádnou nabídku, 

více zde.  

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1154&Itemid=19
https://www.kr-olomoucky.cz/titul-ey-podnikatel-roku-olomouckeho-kraje-ziskal-petr-gross-aktuality-5199.html
http://www.hkol.cz/clanky/zpravy/garden-food-festival-2016.html
http://www.hkol.cz/clanky/zpravy/hotel-akademie-v-hrube-vode.html


 

 

Hotel Akademie se nachází v krásném údolí řeky Bystřice a nabízí širokou škálu služeb v komfortně 

vybaveném hotelu.  Služby jsou zaměřeny na firemní klientelu, rodinné, sportovní, relaxační pobyty a také 

profesionální svatební servis s romantickým venkovním svatebním obřadem. Pro firemní akce je k dispozici 

5 plně vybavených klimatizovaných sálů s denním světlem s možností zatemnění. Restaurace s kapacitou 

až 120 osob a vždy příjemný a milý personál. Více ZDE. 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

 IT-Matchmaker® CZ: Profesionální výběr softwaru pro české podniky 

IT-Matchmaker® CZ, ve spolupráci s Trovarit AG, německou jedničkou v oboru, přináší na český trh 

unikátní nástroje a služby pro výběr a implementaci podnikového softwaru. „Naší motivací je pomoci 

českým firmám najít a implementovat ten správný software, pomocí kterého budou schopny zvýšit svou 

konkurenceschopnost. Svět IT je i dnes pro řadu manažerů nutným zlem, ne-li přímo strašákem. Náš portál 

www.it-matchmaker.cz, stejně jako naše služby, se budou vždy soustředit na maximální přínos 

realizovaných projektů pro zákazníka,“ uvedl Roman Slanina, zakladatel IT-Matchmaker CZ. 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Ples OHK Olomouc 

Okresní hospodářská komora Olomouc se svými partnery pořádá 19. března 2016 v Domě armády 

Olomouc 9. společenský ples, na kterém důstojně oslaví 165. výročí založení Obchodní a živnostenské 

komory v Olomouci. K tanci a poslechu budou hrát Formace Milana Ludvíka, Cimbálová muzika Folklore 

Quintet a Jaroslav Wykrent s hudebním doprovodem IN BLUE. Bude připraveno bohaté slosování cen.  

Více ZDE. 

Zdroj: OHK Olomouc 

 Pro exportéry do německy hovořících zemí 

Oznamujeme všem exportérům do Německa, Rakouska, Švýcarska, že dne 27. 6. 2016 proběhne 

Konzultační den s německou právničkou JUDr. Marcela Pawelka. Jako každý rok, má po Workshopu každý 

nahlášený podnikatel ½ hodiny konzultace zdarma. V případě urgentních záležitostí, můžeme předat 

kontakt ihned.  

Zdroj: OHK Olomouc 

 

Jak se připravujete na čerpání 3 499 mil. Kč z projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“? 

Podnikatelé mají možnost využít POVEZ II, což je zkratkou názvu projektu „Podpora odborného vzdělávání 

zaměstnanců II“. Projekt POVEZ II se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na 

neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí 

zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt proto řeší jednak problém nesouladu 

mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou 

flexibilitu pracovní síly. Projekt bude realizován do 30. listopadu 2020 Úřadem práce ČR a je financován 

z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Na některých krajských 

pobočkách ÚP ČR již k 1.3. 2016 nastupují projektoví pracovníci, kteří budou mít tento projekt na starosti. 

Předpokládá se, že k 15.3. bude uvolněna metodika, která bude blíže specifikovat podmínky možného 

čerpání prostředků na odborné školení vašich zaměstnanců. Pevně věříme, že další krokem bude zahájení 

příjmu žádostí, což se očekává počátkem dubna. Více ZDE. 

 

Zdroj: OHK Olomouc 

http://hruba-voda.hotelakademie.cz/
http://www.it-matchmaker.cz/
http://www.hkol.cz/clanky/akce/ples-ohk-olomouc.html
http://www.hkol.cz/clanky/zpravy/jak-se-pripravujete-na-cerpani-3-499-mil-kc-z-projektu-podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii.html


 

 

 

 

 

 BEST sportcentrum Olomouc 
Best sport centrum připravilo  nejen sportovní vyžití, ale nabízí výborné podmínky pro Váš den D. Svatební 

sezóna 2016 v BESTu zahájena – nejvyšší čas rezervovat si místo pro svůj den D. Přikládáme vyjádření 

jednoho ze šťastných párů: "Děkujeme všem v BESTu za uspořádání parádního svatebního dne. Určitě 

doporučujeme pro všechny, kdo si chtějí i aktivněji užít svůj den D. Všichni jsme si užili bowling a velký 

taneční parket, jenž vybízel k využití na večerní party. Odpolední grilování na terase bylo výborné i přes 

tropická vedra. Děkujeme za doladění všech detailů i občerstvení na obřadu." A co Vy - už plánujete svůj 

svatební den D? Jsme tu pro Vás, Váš BEST Tým. Více ZDE. 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

 9. ročník Karnevalu APA 
Za zrcadlem aneb Alenka v Říši divů je letošní téma, již tradičně pořádaného, Karnevalu APA. Loňský velmi 

zdařilý ročník nasadil letošním studentům druhého ročníku Aplikovaných pohybových aktivit a Aplikované 

tělesné kultury, kteří pořádají letošní ples, vysokou laťku. Organizátoři se však nezalekli a už se pustili do 

díla. Přichystali si pro návštěvníky spoustu změn oproti předchozímu roku. Vše se bude odehrávat 1. 

dubna 2016 v Regionálním centru Olomouc. Večerem Vás provedou zbrusu noví moderátoři Michal 

Chmelař a Michal Líčka, prý to bude pecka, tak se přijďte přesvědčit na vlastní oči i uši. K poslechu, tanci a 

zábavě Vám bude hrát New Street Band pod taktovkou Michala Vičara. Více ZDE. 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Projekt LEDprojekty.cz 

Projekt LEDprojekty.cz, vzniká jako ucelený informační nástroj pro všechny, kteří ve své společnosti, 
instituci, obci, městě, či jiném zařízení, plánují prostřednictvím LED technologií získat významnou úsporu 
na spotřebě elektrické energie, moderní a bezporuchové světelné řešení s komplexní zárukou (5-10 let, dle 
typu zařízení) a v neposlední řadě měřitelně více světla. Projekt LEDprojekty.cz je provozován polečnostmi 
skupiny sCENTRE Bohemia a.s., jež je součástí české energetické skupiny LAMA energy group a.s. Více ZDE. 

 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Akademie MAPEI 

Mezinárodní firma MAPEI je výrobce širokého spektra výrobků - od přísad používaných při výrobě 

cementu a betonu, přes izolace všeho druhu, až po malty, tmely, nátěry, lepidla pro různé oblasti použití a 

kompozitní materiály. Výhodou firmy MAPEI oproti konkurenci, mimo kvalitu a možnou rychlost provádění 

aplikací, je také poskytovaný bezplatný zákaznický servis a rozsáhlé laboratoře se špičkovými odborníky, 

vybavené nejmodernějšími přístroji. S velice zajímavou prezentací výrobků a technologií se mohli seznámit 

žáci oboru Stavební materiály přímo v naší škole v rámci projektu Akademie MAPEI, a to nejen díky 

vstřícnosti firmy MAPEI, ale také i Okresní hospodářské komory Olomouc, za což patří oběma poděkování. 

Ing. Jiří Kopecký, učitel SPŠ Hranice 

Zdroj: OHK Olomouc 

 Podnikatelka vytvoří nová pracovní místa 

Podnikatelka vytvoří nová pracovní místa a vzdělá zaměstnance v oboru, pokud najde vhodné prostory. 
Uvítala by pomoc při vyhledávání nových objektů, které by byly vhodné jako nové prodejny nábytku pro 

firmu. Firma by měla zájem expandovat na Moravu a hlavním cílem je Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, 

případně další větší města/Vsetín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Prostějov/ Prodejní plocha by měla 

http://best-sportcentrum.cz/
http://www.hkol.cz/clanky/akce/9-rocnik-karnevalu-apa.html
http://www.hkol.cz/clanky/zpravy/ledprojekty.html


 

 

splňovat tyto podmínky: velikost 1000 a více metrů, nejlépe přízemí s výlohami, frekventované = známé 

místo, kde to lidi znají/žádné zastrčené sídliště s problematickým obyvatelstvem/, parkoviště, skladovací 

prostory, rampa, výtah, výhodou je místo, kde už je prodej koberců, elektro, stavebniny apod./není 

podmínkou/. Firma má zájem o pronájem i koupi objektu, v případě plánované výstavby obchodních 

center, nebo rozšiřování OC o nějaké větší plochy. Více informací na OHK Olomouc.  

Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Šumperská průmyslovka hosila souboje robotů LEGO Mindstorms 
 
Souboj robotů? To je hudba budoucnosti. Nikoliv, na šumperské průmyslovce realita současných dnů. 

V úterý 25. ledna 2016 proběhlo na VOŠ a SPŠ Šumperk regionální kolo soutěže ve stavbě a ovládání 

robotů vystavěných ze stavebnice LEGO Mindstorms, což je řada programovatelných robotických 

stavebnic, jejichž základ tvoří programovatelné senzorové bloky kombinované s elektrickými motory a 

senzory s klasickými lego kostkami a díly z řady LEGO Technic. Soutěž zorganizovala VOŠ a SPŠ Šumperk 

společně s Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a 

Základní školou Postřelmov. Zúčastnilo se jí 19 týmů žáků základních škol ze Šumperska.  

Zdroj: OHK Olomouc 

 

 ALIKA a.s. získala ocenění SUPERBRANDS 2016 za značku ArRashid  

Společnosti ALIKA a.s., členu OHK v Prostějově, se dostalo dalšího významného uznání. Získala ocenění 

SUPERBRANDS 2016 a to za značku svých výrobků arašídů ArRashid. Superbrands je nejuznávanější 

nezávislou globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek. Titul Supebrands je 

znakem speciálního postavení a uznáním vynikajícího postavení značky na lokálním trhu. Pečeť 

Superbrands získají značky s vynikající pověstí – zákazníci si s nimi spojují významné hodnoty a mají k nim 

osobní vztah. „Gratulujeme k dalšímu významnému úspěchu naší členské firmy“, Helena Chalánková, 

ředitelka OHK v Prostějově.                                                                                                                                  

Více ZDE. 

Zdroj: OHK Prostějov 

 

 Instalatéři ze Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov opět nejlepší v Olomouckém kraji 

Krajské kolo již 19. ročníku soutěže odborných dovedností Učeň Instalatér 2016 se konalo na Střední škole 

polytechnické Olomouc dne 24. 2. 2016 za podpory Cechu topenářů a instalatérů ČR, firmy Ptáček a 

dalších partnerů. Z Olomouckého kraje se soutěže zúčastnily střední školy z Prostějova, Olomouce, 

Přerova, Šumperku, Jeseníku a Hranic. Každá z uvedených škol vyslala do soutěže jedno dvoučlenné 

družstvo. Vyhodnoceni byli jak jednotlivci, tak družstva. V jednotlivcích obsadili první a druhé místo žáci 

naší školy Vojtěch Pospíšil a Michal Grulich a z prvenství se radovali i v kategorii družstev. Popřejme 

oběma žákům hodně štěstí v celostátním finále soutěže, které se koná ve dnech 20 - 22. 4. 2016 v rámci 

Mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně.                       

Více ZDE. 

Zdroj: OHK Prostějov 

 

 

 

 
  

http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/spolecnost-alika-a-s-ziskala-oceneni-superbrands-2016-za-znacku-arrashid/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/instalateri-ze-svehlovky-opet-nejlepsi-v-olomouckem-kraji/


 

 

 Hospodářské komory připravují 

 

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje  

Okresní hospodářská komora Jeseník  

Okresní hospodářská komora Olomouc   

10. 3. 2016  Seminář „Jak obchodovat s německým partnerem?“ 

15. 3. 2016  Seminář „Praktické otázky smluv, dotací a pracovního práva“  

19. 3. 2016  Ples OHK Olomouc 

22. 3. 2016  Seminář „ Změna firemního kormidelníka – aneb uvažujete o odchodu do důchodu?“ 

12. 4. 2016 Shromáždění delegátů OHK Olomouc 

Okresní hospodářská komora Prostějov   

10. 3. 2016  Smlouvy, dotace a pracovní právo aktuálně  
22. 3. 2016   Zákoník práce - nelegální zaměstnávání                                                                                                                 
06. 4. 2016  Obchodně - právní problematika v Německu 
18. 4. 2016  Daňové doklady a fakturace                                                                                                                                  
19. 4. 2016   Veřejné zakázky se zaměřením na změny od roku 2016 
Okresní hospodářská komora Přerov 

Okresní hospodářská komora Šumperk 
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http://www.khkok.cz/
http://www.ohk.jesenik.com/
http://www.hkol.cz/
http://www.ohkpv.cz/
http://www.hkprerov.cz/
http://www.ohk-sumperk.cz/

