OBČASNÍK PRO PODNIKATELE
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

 Zajímají Vás možnosti podnikání v Indii?
Indii z nejrůznějších úhlů pohledů, které podnikatele mohou zajímat, bude možné poznat na akci
připravované na 23. října 2013 Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje ve spolupráci
s Indicko-českou smíšenou obchodní komorou. O exportních, obchodních i dalších příležitostech
v Indii bude v Olomouci ve svých příspěvcích hovořit například velvyslanec Indické republiky
h. e. V. Ashok, prezident Indicko-české smíšené obchodní komory Manjeet Malik, hejtman
Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil či předseda představenstva KHK OK Ing. Bořivoj Minář.
V programu se počítá také s vystoupením zástupců firmy, která již začala v Indii podnikat,
či odborníka na právní problematiku v dané oblasti Aleše Eppingera ze společnosti Schaffer
and Partner.
Zdroj: KHK OK

 Již za pár dnů na veletrh EMO s delegací firem z regionu
Na známý strojírenský veletrh EMO do Hannoveru, který se koná se od 16. do 21. září 2013, se
mohou zájemci vydat zdarma s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje. Firmy mají
možnost získat bezplatně vstupenky na veletrh nebo se stát součástí delegace firem z Olomouckého
kraje naplánované na 17. září 2013. Pro tu připravili organizátoři výstavy jako bonus k bezplatnému
vstupu i zajímavý doprovodný program. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK

 Podnikatelé z Udmurtské republiky hledají firmy pro spolupráci
Jednu z podnikatelského hlediska zajímavých republik Ruské federace přijede 9. října 2013
do Olomouce představit ministr hospodářství Udmurtské republiky Michail Zaitsev v doprovodu
udmurtských podnikatelů. Delegace přijíždí do České republiky s meziregionální exportní iniciativou
a navštíví i další kraje v České republice. Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje pak
s firmou Schwarz & Partner, zajišťující českou část pracovní cesty udmurtské delegace, připravuje
kulatý stůl a dvoustranná jednání zájemců o spolupráci s Udmurtskou republikou. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK

 20. Polsko-německo-české podnikatelské kooperační fórum
Dne 14. listopadu 2013 se ve městě Jelenia Góra uskuteční již 20. Polsko-německo-české
podnikatelské kooperační fórum. Námětem letošního ročníku bude LOGISTIKA. Cílem fóra je pomoc
polským drobným, malým a středním podnikatelům a podnikům v navázání přímých obchodních
kontaktů s německými a českými firmami. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK

 Exkurze do výrobního závodu automobilky BMW v Dingolfingu
Okresní hospodářská komora Olomouc pořádá manažerský dvoudenní zájezd pro své členy
do výrobního závodu automobilky BMW v Dingolfingu (Německo, Bavorsko) spojený s prohlídkou
historického města Landshut. Podnikatelé budou mít možnost navštívit výrobní haly závodu

s odborným průvodcem a vidět celý výrobní proces automobilu od počátku až po ujetí prvních metrů
nového automobilu. Více ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Rukodělná soutěž žáků základních a středních odborných škol
Již 5. ročník Rukodělné soutěže pro žáky základních a středních odborných škol, která má za cíl
podpořit odborné školství a posílit prestiž řemesel a technického vzdělání, pořádá Okresní
hospodářská komora Olomouc. Vyhodnocení soutěže spolu s výstavou soutěžních exponátů bude
probíhat v měsíci listopad na prezentační výstavě středních škol Scholaris 2013, která se uskuteční
na Střední polytechnické škole, Rooseveltova 79, Olomouc. Soutěž je pořádaná pod záštitou
hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila a primátora Statutárního města Olomouc Martina
Novotného, a je spolufinancována z rozpočtu Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc
a OHK Olomouc.
Zdroj: OHK Olomouc

 Výzva: Hledáme výjimečné projekty studentů středních odborných škol a vysokých škol
v Olomouckém kraji
OHK Olomouc dlouhodobě podporuje odborné školství a v rámci těchto aktivit hledá výjimečné
projekty studentů středních odborných škol a vysokých škol. Kontakty ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Projekt Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech
vyučovaných oborů
Projekt reaguje na opakující se požadavky zaměstnavatelů v Olomouckém kraji na zvýšení kvality
odborných způsobilostí absolventů dalšího odborného vzdělávání na SOŠ zejména v oborech
strojírenství, elektro a telekomunikační technika, optika a stavebnictví. Projekt, jehož partnerem
je Okresní hospodářská komora Olomouc, je zaměřen na rozšíření kvalifikace 25 pedagogů SOŠ pro
oblast dalšího vzdělávání dospělých a to v oblasti využití multimediálních interaktivních pomůcek
a programů a v oblasti nových technických trendech v oborech strojírenství, elektrotechnika
a technika, optika a stavebnictví. Získané znalosti použijí pedagogové pro obsahové a metodické
inovace vzdělávacích modulů pro vyučované obory strojírenství, elektrotechnika a telekomunikační
technika, optika a stavebnictví. Inovované vzdělávací moduly budou následně pilotně ověřeny
a aplikovány do vzdělávacího procesu pro cílovou skupinu účastníků dalšího vzdělávání ve
specializačním studiu k prohlubování znalostí a dovedností pro výkon činností na 4 zapojených
školách.
Zdroj: OHK Olomouc

 Projekt NOVÁ ŠANCE 2
Okresní hospodářská komora Přerov od 1. 2. 2013 zahájila realizaci 100% dotovaného projektu
„NOVÁ ŠANCE 2“, jehož cílem je pomoci zaměstnancům najít novou pracovní příležitost,
rekvalifikovat se nebo zahájit podnikatelskou činnost. Projekt navazuje na úspěšně realizovaný
projekt Nová šance. Projekt je realizován v období 1. 2. 2013 – 31. 1. 2015 a je určen zaměstnancům,

kterým končí smlouva na dobu určitou a kteří jsou ve výpovědní lhůtě z organizačních důvodů a ještě
nejsou v evidenci úřadů práce. Firma, kterou zaměstnanec opouští, musí být členem Hospodářské
komory ČR. Více ZDE.
Zdroj: OHK Přerov

 Průzkum vstřícnosti bank
Více než polovina oslovených firem z řad členů Hospodářské komory České republiky (HK ČR)
nepociťuje v roce vstřícnější přístup bank k poskytování úvěrů. Z průzkumu HK ČR, kterého
se zúčastnilo 566 firem z celé ČR, mj. vyplynulo, že valná většina firem v tomto roce nehodlá
investovat do rozšíření výroby a zároveň neočekává nárůst poptávky. Více ZDE.
Zdroj: HK ČR

 Třiatřicet škol získá vybavení pro technickou a přírodovědnou výuku
Olomoucký kraj pomůže středním školám v regionu získat cekem 113 milionů korun na podporu
technického a přírodovědného vzdělávání. Peníze pro 33 příjemců mu poskytne ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Předpokládá to smlouva mezi krajem a státem, kterou schválili krajští radní.
Více ZDE.
Zdroj: OK

 Hospodářské komory připravují
Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):
10. 9. Nový občanský zákoník aneb praktické změny ve smluvním právu v roce 2014
2. 10. Aktuality v oblasti pracovního práva 2013/2014 s vazbou na nový občanský zákoník - přednáší
expert na pracovní právo doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
15. 10. Veřejné zakázky aktuálně – přednáší Mgr. Ing. Miloš Kačírek
15. 11. Důchodové pojištění – přednáší Bc. Taťána Sojková
18. 11. Uplatňování DPH v roce 2013 – přednáší Ing. Dagmar Fitříková
27. 11. Daň z příjmu PO a FO - přednáší Ing. Karel Kvítek
5. 12. Roční zúčtování mezd - přednáší Ing. Milan Lošťák
Zdroj: OHK Prostějov

Okresní hospodářská komora Přerov (www.hkprerov.cz):
17. 9. Nový občanský zákoník, aneb praktické změny ve smluvním právu v roce 2014 – přednáší
JUDr. Dohnal, Ph.D
18. 9. Strategie v personálním řízení nejen pro HR manažery – přednáší Martina Václavíková, MBA
24. 9. Obchodník moderní doby – přednáší Bc. Pavlína Langerová
11. 10. Školení První pomoci s praktickou ukázkou – přednáší Oblast. spolek Český červený kříž Přerov
16. 10. Jak se bavit s finančními investory – přednáší Michael Rostock – Poplar, Jakub Křížek
17. 10. Implementace CRM systému – přednáší Martina Václavíková
23. 10. Efektivní propagace firmy v zahraničí – přednáší Mgr. Jan Bruštík MBA, Br. Jiří Holeček
31. 10. SPIN – efektivní prodej – přednáší Martina Václavíková
Zdroj: OHK Přerov
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