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Seminář Celní problematika v návaznosti na možné úspory a rizika
Celní poradenství s.r.o. Vás ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje zve
na seminář CELNÍ PROBLEMATIKA V NÁVAZNOSTI NA MOŽNÉ ÚSPORY A RIZIKA. Cílem prezentace
je poskytnout účastníkům komplexní pohled na celní problematiku vzhledem k jednotlivým
tematickým oblastem, a to v návaznosti na způsob realizovaných dovozů a vývozů zboží. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK

 Britský den v Olomouci
V pátek 12. června se v Olomouci uskuteční Britský den, který je pokračováním velice úspěšné série
tzv. Britských dnů v regionech České republiky, při níž Britská obchodní komora zavítala již
do 6 dalších krajských měst v ČR. Hlavním cílem vzdělávací části Britského dne v Olomouci je podpora
malých a středních firem v rozvoji jejich podnikání a to formou prezentací, diskuzí či jiných
praktických příspěvků z podnikatelské sféry a také představit Velkou Británii jako přední ekonomiku
v Evropě s vynikajícími podmínkami pro podnikání a poradit firmám, jak lze
ve Velké Británii investovat a jaké příležitosti tento trh nabízí. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK/Britská obchodní komora

 Veletrhy 2015 a 2016
Agentura Schwarz & Partner, spol. s r. o., si Vás dovoluje pozvat na vybrané veletrhy, které se konají
v letošním i příštím roce. Seznam veletrhů naleznete ZDE.
Zdroj: KHK OK/Schwarz & Partner

Bod zlomu nastal: Nejlépe připravený operační program
Příslovečný bod zlomu v praktické aplikaci využívání evropských fondů v období 2014–2020 v České
republice znamenal předposlední dubnový den roku 2015. Rok a čtyři měsíce po formálním startu
víceleté perspektivy byl schválen první český Operační program pro využívání Kohezní politiky EU
– Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), ten nejdůležitější
z pohledu Hospodářské komory a jejích členů, resp. podnikatelů, neboť právě ti jsou jeho
nejvýznamnějšími příjemci. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK/HK ČR

 Prezentace investičních a obchodních příležitostí v Makedonii
Nabídka účasti zástupcům regionálních firem na prezentaci investičních a obchodních příležitostí
v Makedonii v rámci návštěvy makedonského velvyslance v Olomouci. Termín prezentace pro firmy
se koná v úterý 9. června. Velvyslanec J. E. Paskal Stojčeski by rád představil svou zemi a její

ekonomický potenciál (investiční a obchodní klima) představitelům regionálních firem. V rámci
tohoto setkání je připraven odpovědět na případné dotazy představitelů jednotlivých firem, včetně
možnosti zprostředkovávání kontaktů. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK/MMOL

Pozvání na Mezinárodní a regionální veletrh v Subotici 4. - 6. června 2015
Srbské partnerské město Subotica nabízí možnost firmám účastnit se 9. ročníku Mezinárodního
a regionálního ekonomického veletrhu, který se uskuteční v subotické sportovní hale
od 4. - 6. června. Tématem letošního veletrhu je „Energetická účinnost“. Konferencí, seminářů,
prezentací a osobních setkání se na veletrhu zúčastní řada špičkových odborníků ze Srbska
i zahraniční. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK/MMOL/OHK Olomouc

 Doučování v Olomouci na profesionální úrovni
Moderní výuka dětí a dospívajících, ke které se české školství hlásí, s sebou přináší zvýšené nároky na
rodiče. Informace, které získali z vlastní školní docházky, bývají často neúplné, zastaralé či jednoduše
zapomenuté. Potřebuje-li potomek pomoci se zvládnutím obtíží, musí se rodiče obrátit na někoho,
kdo mu s doučováním kvalitně pomůže. Více ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Seminář "Kvalita dalšího vzdělávání"
OHK Olomouc si Vás dovoluje pozvat na seminář: Kvalita dalšího vzdělávání = spolupráce SOŠ
+ špičkových organizací = podmínka nutná nebo postačující? Chceme s vámi sdílet dobrou praxi
ze spolupráce středních odborných škol se špičkovými firmami a institucemi a hledat další formy
zvyšování kvality dalšího vzdělávání. Více ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Workshop - Německé právo ve vztahu k českým firmám
OHK Olomouc Vás zve na workshop s německou právničkou JUDr. Marcellou Pawelka, který bude
tematický zaměřený na spolupráci českých a německých firem a s tím spojenou problematikou
– platnost německých zákonů, vysílání zaměstnanců do SRN, uzavírání smluv, jak postupovat v
případě platební neschopnosti německého partnera, jaká je příslušnost německých soudů, na závěr s
možností diskuze. Více ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Iridologie - Metoda používaná přes čtyři tisíce let
Metoda používaná přes čtyři tisíce let je založena na faktu, že každý orgán člověka má nervové
zakončení v očích a konkrétnímu znaku v duhovce a bělmu odpovídá oslabení příslušného orgánu;
tvar, velikost, barva a konkrétní místo znaků v očích se porovná s údaji v iridologické tabulce, čímž se
určí dispozice k e konkrétním zdravotním potížím. Více ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Jak snížit spotřebu pohonných hmot a zároveň šetřit Váš motor
Každý motor v průběhu provozu stárne a jednou z příčin je shromažďování trvalých karbonizačních
úsad, snižuje se spalovací objem a tím narůstá spotřeba paliva. Tím se u motorů snižuje účinnost
- motor má daleko vyšší spotřebu, nižší výkon, reaguje pomaleji, spalování paliva se zhoršuje a tím se
zvyšují emise výfukových plynů. V minulosti se řešil tento problém kapalinovou dekarbonizací nebo

se používaly různé přísady, které byly zcela nefunkční. Žádná z těchto možností není zcela
uspokojující
a navíc všechna tato řešení jsou cenově nákladná a některá z nich mají negativní dlouhodobé
důsledky. Nyní se objevil na trhu palivový kondicionér, který spolehlivě řeší výše uváděné provozní
problémy. Více ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Setkání klubu personalistů
V pondělí 1. června se v Národním domě od 13 hodin uskuteční tradiční Setkání klubu personalistů,
které pořádá OHK v Prostějově. Hlavním tématem je firemní kultura a představení projektu Firma pro
zdraví. Více ZDE.
Zdroj: OHK Prostějov

 Veřejné zakázky z praktického pohledu
Dne 9. června se od 9.30 hod v Národním domě uskuteční seminář Veřejné zakázky z praktického
pohledu s důrazem na novelizaci zákona o veřejných zakázkách účinnou od 6. 3. 2015 a nový zákon
o zadávacích řízeních. Uceleně se seznámíte s procesem zadávacího řízení, odnesete si vzor konkrétní
zadávací dokumentace a inspiraci pro uzavírání smlouvy o dílo. Zvláštní pozornost bude věnována
vztahu Nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) a Zákona o obchodních korporacích
(zákona č. 90/2012) k ZVZ. Přednáší Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D. Registrace na emailu:
ohkpv@ohkpv.cz.
Zdroj: OHK Prostějov

 Poskytování první pomoci v terénu i na pracovišti
OHK Prostějov zve na praktický seminář Poskytování první pomoci v terénu i na pracovišti. Uskuteční
se ve čtvrtek 11. června v Národním domě Prostějov, v červeném salonku za vedení Mgr. Martiny
Papšové, která 7 let pracovala na JIP Nemocnice Prostějov, v roce 2010 získala titul registrovaná
sestra, má 19letou pedagogickou praxi a lektorské činnosti se věnuje již 13 let. Více ZDE.
Zdroj: OHK Prostějov

 Cestu k inovacím ukážou odborníci firmám v Olomouckém kraji
Zveme Vás na konferenci zaměřenou na strategie a best-practices pro inovace ve firmách, kterou
pořádá neziskové sdružení OK4Inovace dne 26. května 2015 v Přerově. Inovace mají přímý vliv na
růst ziskovosti firem, představují motor růstu. Svědčí o tom jednak finanční výsledky úspěšných
inovačních firem, ale také závěry nedávno zveřejněné studie společnosti Pwc – Proven Paths to
Innovation Success. Součástí jsou 2 praktické workshopy k diskutování konkrétních problémů
zúčastněných firem. Více ZDE.
Zdroj: OK4Inovace

 Stáže ve firmách nabízejí šanci studentům i nezaměstnaným
Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost na trhu práce, získat nové kontakty či rovnou zaměstnání, nabízí
aktuálně realizované projekty Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 a Stáže ve firmách –
vzdělávání praxí 2, které zprostředkovávají stáže u soukromých firem působících na českém trhu.
Poskytovatelům stáže jsou po ukončení propláceny předem stanovené náklady. Více ZDE.
Zdroj: FDV

 Hospodářské komory připravují
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (www.khkok.cz)
3. 6. seminář Celní problematika v návaznosti na možné úspory a rizika
9. 6. Setkání s makedonským velvyslancem
12. 6. Britský den
Okresní hospodářská komora Olomouc (www.hkol.cz):
22. 6. Workshop - Německé právo ve vztahu k českým firmám
25. 6. Seminář "Kvalita dalšího vzdělávání"
Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):
1. 6. Setkání klubu personalistů
9. 6. Seminář Veřejné zakázky z praktického pohledu
11. 6. Seminář Poskytování první pomoci v terénu i na pracovišti

Občasník pro podnikatele Vydavatel: Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje; www.khkok.cz;
Šéfredaktor: Mgr. Jitka Janečková Moťková; Redakční rada: ředitelé všech hospodářských komor v kraji;
Za obsah článků, inzerátů, PR článků a autorská práva k nim zodpovídají jejich zadavatelé či přispěvatelé.

