OBČASNÍK PRO PODNIKATELE
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

Tento občasník je realizován a financován za podpory Olomouckého kraje z projektu BusinessPoint

 Získejte přehled o trendech v informačních technologiích. Pojeďte na CeBIT
Tisíce vystavovatelů z desítek zemí a statisíce návštěvníků dychtících po novinkách a trendech ze světa
informačních technologií. To je CeBIT. Největší světový veletrh informačních technologií, který se koná
od 10. do 14. března v německém Hannoveru. Na tuto akci, která ukazuje komplexní pohled na směry
vývoje komerčních informačních technologií, mohou zájemci získat zdarma vstupenky díky spolupráci
Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje a zástupců organizátorů veletrhu z Deutsche Messe AG.
Pokud máte zájem seznámit se v Hannoveru s nejnovějším vývojem a řešeními z dané oblasti, obraťte se
na KHK OK na emailu seminare@khkok.cz.
Zdroj: KHK OK

 Podnikatelský prodloužený víkend v Itálii plný gurmánských zážitků a vína
Okresní hospodářská komora Olomouc pořádá gurmánský prodloužený víkend v malebném prostředí
vinohradů ve vyhlášeném vinařském kraji Friuli poblíž města Udine. V rámci zájezdu jsme pro Vás
připravili degustaci vína ve vinařství La Magnolia, dále pak návštěvu a degustaci ve výrobně pravé sušené
italské šunky a degustační večeři v rodinné restauraci s tradičními pokrmy italské kuchyně. Podnikatelé
budou přijati na Obchodní a průmyslové komoře v Udine, kde představitelé místní komory představí
region a proběhnou jednání s italskými podnikateli. Navštívíme historická města Udine a Benátky, kde
účastníci poznají bohatou historii Itálie.
KDY: 10. – 13. dubna 2014 KDE: Udine, Benátky, Cividale Del Friuli, San Daniele Del Friuli, Itálie
Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Přidejte si Okresní hospodářskou komoru na FACEBOOKu
Chcete získávat užitečné informace pro své podnikání, být aktuálně informovaní o podnikatelském dění
v našem regionu a České republice a být pozvání na zajímavé podnikatelské akce? Přidejte si nás na
FACEBOOKu: www.facebook.com/ohkolomouc.
Zdroj: OHK Olomouc

 Projekt vzdělávání pedagogů SOŠ v nových trendech vyučovaných oborů je v plném proudu
Jak jsme již informovali čtenáře v minulém čísle Občasníku, v loňském roce jsme zahájili projekt
zaměřený na inovace vzdělávacích modulů v technických oborech. Na zapojených školách začala pracovat
skupina 13 pedagogů, kteří v rámci exkurzí, stáží, školení a mentoringu s pomocí firemních lektorů sbírají
nové poznatky a zkušenosti, které následně využijí při inovacích svých vzdělávacích modulů. V nebližší
budoucnosti budeme pokračovat v organizování vzdělávacích odborných programů pro pedagogy ve
špičkových oborových firmách a institucích; chystáme exkurzi v Regionálním centru pokročilých
technologií a materiálů v Olomouci, ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví budeme
organizovat přednášky na téma „Nejvyšší stav techniky v oborech strojírenství, elektrotechnika

a technika, optika a stavebnictví“. Pedagogové budou absolvovat také kurzy v oblasti využití
multimediálních interaktivních pomůcek a programů pro oblast dalšího vzdělávání – naučí se zpracovávat
výukové videofilmy, vytvářet a využívat nové formy online vzdělávání, kterými jsou webináře, tak aby byli
schopni inovovat své vzdělávací moduly nejen po stránce odborného obsahu, přizpůsobeného potřebám
praxe, ale také zatraktivnit studentům i formu výuky. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Od kočárku k podnikání
Okresní hospodářská komora v Prostějově se stala partnerem projektu zaměřeného na podporu zahájení
a rozvoje podnikání, na který se podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je umožnit
ženám v Olomouckém kraji založit si vlastní podnikání, které bude udržitelné a v souladu s jejich osobním
zaměřením a životními rolemi. Projekt je realizován MC Krteček Jeseník a ve spolupráci s dalšími partnery
projektu bude probíhat v rámci Olomouckého kraje v Jeseníku, Šumperku a Prostějově. V týdnu od 26.
února začne 2. běh projektu a zájemci o bližší informace mohou kontaktovat koordinátorku pro Prostějov
prostřednictvím emailu ohkpv@ohkpv.cz nebo na telefonním čísle 604 403 345. V rámci projektu jsou
poslední tři volná místa. Více informací ZDE.

Zdroj: OHK Prostějov

 Seminář „DPH – změny pro rok 2014 ve vazbě na nový Občanský zákoník“
Okresní hospodářská komora Přerov připravila odborný seminář na téma aktuálních změn DPH pro rok
2014 ve vazbě na nový Občanský zákoník. Seminář se uskuteční 13. února 2014 pod odborným vedením
Ing. Dagmar Fitříkové, daňové poradkyně a specialistky v oblasti DPH. Hlavními tématy semináře budou
aktuální informace - aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, sazby daně v roce 2014, daňové doklady
- změny pravidel vystavování a uchovávání daňových dokladů, převod a nájem nemovitostí v roce 2013
a 2014, vybraná problematika týkající se plnění realizovaných v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím
a sestavení daňového přiznání za rok 2013. Podrobný program semináře vč. přihlášky je k dispozici ZDE.
Zdroj: OHK Přerov

 Obchodní mise podnikatelů do Nizozemska při strojírenském veletrhu ESEF 2014
OHK Přerov připravila "Obchodní misi podnikatelů do Nizozemska při strojírenském veletrhu ESEF 2014",
která se uskuteční ve dnech 13. - 14. března 2014. Cílem obchodní mise je pomoci firmám získat a dále
rozvíjet obchodní spolupráci s nizozemskými firmami. Účastníci obchodní mise budou mít v Nizozemsku
připravena cílená obchodní jednání na základě jejich specifických požadavků. Součástí programu
obchodní mise je i osobní účast na největším a nejdůležitějším veletrhu v teritoriu Beneluxu v oblasti
průmyslových dodávek, subdodávek a strojírenství - ESEF 2014. Je zajištěno také místo na stánku České
republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR/CzechTrade pro prezentaci společnosti a možnosti
vedení dalších jednání s potenciálními partnery. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Přerov

 Kraj bude podporovat středoškolské technické vzdělání
Olomoucký kraj hodlá od příštího školního roku podporovat studenty připravující se na budoucí povolání
v některém z vybraných technických oborů. Ve čtvrtek 23. ledna o tom rozhodli členové Rady
Olomouckého kraje. Mezi podporované okruhy patří strojírenství, elektrotechnika, aplikovaná chemie,
stavebnictví a optika. Na stipendium budou mít nárok také studenti v oborech mechanik strojů a zařízení
a mechanik seřizovač. Více informací ZDE.
Zdroj: OK

 Soutěž Podnikavá hlava opět hledá podnikavce se zajímavými nápady
Hladké vplutí do podnikatelských vod může usnadnit soutěž Podnikavá hlava, kterou již pátým rokem
vyhlásil Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci. Autoři zajímavých podnikatelských
záměrů se mohou do klání přihlásit do 17. dubna. Ti nejlepší získají nejen finanční odměnu, ale
především cenné rady odborníků a zázemí při rozjezdu podnikání. Více informací ZDE.
Zdroj: OK

 Mezi finalisty soutěže EY Podnikatel roku 2013 Olomouckého kraje se probojovaly dvě ženy
Známe jména finalistů osmého ročníku soutěže EY Podnikatel roku Olomouckého kraje, která se koná
pod záštitou hejtmana Jiřího Rozbořila. Do finále se v tomto ročníku dokázaly probojovat dvě ženy.
Držitele titulu EY Podnikatel roku 2013 Olomouckého kraje vybere odborná porota začátkem února 2014.
Jméno vítěze bude slavnostně vyhlášeno 27. února 2014 v Divadle na Šantovce v Olomouci. Vítěz
regionálního kola převezme z rukou hejtmana kromě věcného daru také šek na 100 tisíc korun za
výbornou reprezentaci Olomouckého kraje. Více informací ZDE.
Zdroj: OK

 Hospodářské komory připravují
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (www.khkok.cz):
10. - 14. 3. – největší světový veletrh informačních technologií CeBIT – zájemci mohou získat zdarma
vstupenky na tento veletrh
Duben – konzultační den pro firmy se slovenským obchodním radou Ivo Hanušem
Zdroj: KHK OK

Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):
30. 1. – Nemocenské pojištění 2014
11. 2. – Náhrada škody v podnikatelských vztazích – jak se bránit v novém občanském zákoníku
25. 2. – Aktuality v oblasti pracovního práva s vazbou na nový občanský zákoník
27. 2. – Důchodové pojištění aktuálně v roce 2014
4. 3. – Veřejné zakázky v roce 2014 s vazbou na nový občanský zákoník
27. 3. – Efektivní propagace firmy v zahraničí
Zdroj: OHK Prostějov

Okresní hospodářská komora Přerov (www.hkprerov.cz):
13. 2. – DPH – změny pro rok 2014 ve vztahu na nový Občanský zákoník (informace ZDE)
18. 2. – Konzultační den Francie – Srbsko (informace ZDE)
27. 2. – Nový Občanský zákoník aneb praktické změny ve smluvním právu v roce 2014 (informace ZDE)
Zdroj: OHK Přerov
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