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Průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky
Hospodářská komora České republiky připravila stručné průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro
řemeslníky. V obecné Podnikatelské příručce se například dozvíte, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní
společností. Zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit a získáte
přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání. V Podnikatelské příručce pro řemeslníky je pak
připraven vzor a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji používaný smluvní
typ, a pokud jste zaměstnavatelé, nepochybně oceníte i přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru
pracovní smlouvy. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK / HK ČR

Novela zákona o pojišťovnictví nesmí ohrozit státní podporu exportu
Deregulace ekonomiky a uvolnění prostoru tržním finančním nástrojům je jedním z předpokladů úspěchu
Investičního plánu pro Evropu tzv. Junckerova balíčku, který přijede do Prahy příští týden prezentovat
místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen. První českou normou v souvislosti s Junckerovým investičním
plánem je návrh novely zákona o pojišťovnictví, kterou dnes projednává vláda. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK / HK ČR

HK ČR a Unie MSP potvrdily spolupráci podpisem memoranda
Společná podpora podnikání v České republice je stěžejním předmětem Memoranda o spolupráci, podpoře
a poskytování informací, které společně podepsali prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR)
Vladimír Dlouhý a předseda Unie malých a středních podniků České republiky (Unie MSP) David Šeich. Více
ZDE.
Zdroj: KHK OK / HK ČR

 Podnikavá hlava podpoří neotřelé podnikatelské záměry
Originální podnikatelské nápady podpoří i letos soutěž Podnikavá hlava, kterou již šestým rokem vyhlašuje
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci. Autoři zajímavých podnikatelských záměrů se do ní
mohou přihlásit do 24. května. Odměnou pro nejlepší z nich bude nejen finanční ocenění, ale zejména cenné
rady odborníků i podpora při rozjezdu podnikání. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK / OK

David Dostál získal titul EY Podnikatel roku 2014 Olomouckého kraje
David Dostál, majitel společnosti PAPCEL, a.s., zvítězil v soutěži EY Podnikatel roku 2014 Olomouckého kraje,
kterou organizuje společnost EY pod záštitou Jiřího Rozbořila, hejtmana Olomouckého kraje. Letošní ročník
soutěže EY Podnikatel roku se nesl v duchu motta „Klíčové je mít odvahu“, která je pro úspěch v podnikání
důležitá. Na otázku, co on považuje za klíčové pro úspěch v podnikání, odpovídá David Dostál, že klíčové je mít
sebevědomí, dobré lidi kolem sebe a trpělivost. Podnikatelská filozofie a firemní slogan Papcelu je „Growing
Together - když umožníme růst zákazníkovi, tak porosteme i my.” Více ZDE.
Zdroj: KHK OK / OK

 Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci oslaví své 65. narozeniny
28. března oslaví Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci 65. výročí svého založení. V tento významný
den se na její půdě setkají bývalí i současní pedagogové, absolventi a hosté. Po slavnostním zahájení v 10.00
hod. ředitelkou školy Ing. Martinou Zahnášovou proběhne slavnostní otevření nového Centra vzdělávání pro
výuku praktického vyučování, jehož důležitou součástí je simulační učebna pro výuku CNC obrábění, a
prohlídka úspěšně zrekonstruované školy. Více ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

Garden Food Festival Olomouc
Třetí květnový víkend už neplánujte jiné akce – přijeďte do Olomouce pro řadu kulinářských zážitků
i zajímavých informací o moderní gastronomii a stravování. Okresní hospodářská komora Olomouc se stala
patronem Garden Food Festivalu, který se uskuteční v Olomouci, Smetanových sadech, ve dnech
16. – 17. května 2015. Dvoudenní akce pod širým nebem si klade za cíl popularizovat kvalitní jídlo a pití
s důrazem na regionální produkty a značky, moderní trendy v gastronomii a zdravý životní styl. Více ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

OHK Olomouc připravuje na duben přednášku prof. Zeleného
Profesor Zelený je česko-americký ekonom, který se zabývá zejména obory produktivity práce, teorií
řízení, podnikovou ekonomikou a multikriteriálním rozhodováním. Více informací k tématu plánované
přednášky ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov má nejlepší instalatéry v Olomoucké kraji
Krajské kolo již 18. ročníku soutěže odborných dovedností Učeň Instalatér 2015 se konalo na Švehlově střední
škole polytechnické Prostějov dne 12. března 2015 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 a Hranic. Každá z uvedených škol vyslala do soutěže jedno dvoučlenné družstvo. Více ZDE.
Zdroj: OHK Prostějov

 Seminář Dotace pro podniky – první výzvy detailně
25. března se uskuteční seminář Dotace pro podniky - první výzvy detailně, který pořádá partnerská
společnost OHK Šumperk. Přednášející představí jak detailní znění prvních výzev Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), tak i kritéria pro hodnocení dotačních projektů. Budou
poskytnuty informace i k blížícím se výzvám v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP). V případě zájmu
se registrujte do 23. 3. 2015 na e-mail marketing@enovation.cz, kapacita je omezena. Více ZDE.
Zdroj: OHK Šumperk

 Hospodářské komory připravují
Okresní hospodářská komora Olomouc (www.hkol.cz):
2. 4. Shromáždění delegátů OHK Olomouc
16. – 17. 5. Garden Food Festival
Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):
16. 4. Aktuality v oblasti pracovního práva – nového ZP
23. 4. Obchodně-právní problematika v Německu
4. 5. Aktuální problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání
Okresní hospodářská komora Šumperk (www.ohk-sumperk.cz):
25. 3. Dotace pro podniky – první výzvy detailně
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