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 Kanada jako obrovská příležitost 

Podnikatelská delegace doprovázející předsedu Senátu Milana Štěcha zakončí svou týdenní 

kanadskou misi v Torontu. Podnikatelé hledali obchodní příležitosti v Ottawě, Montrealu a 

Calgary. Nyní se přesunují do hlavního obchodního centra Kanady Toronta, kde cítí největší 

potenciál obchodních vazeb, dnes tam probíhá řada jednání. Více zde: 
Zdroj: KHK OK 

 

 

 

 Hospodářská komora ČR přichází s námětem jedné paušální daně 

Ulehčit podnikatelům od administrativy slibuje návrh principu jedné paušální daně, který dnes 

představila Hospodářská komora ČR (HK ČR) na svém celorepublikovém sněmu v Olomouci. Jedna 

paušální daň by mohla nahradit současnou daň z příjmů fyzických osob a pojistné odvody na 

zdravotní a sociální pojištění. Více zde:  

Zdroj: KHK OK 

 Hlavním tématem 28. Sněmu Hospodářské komory ČR se staly překážky při podnikání 

Složitá a nepřehledná legislativa a nadměrná administrativní zátěž na bedrech podnikatelů se 

staly hlavním tématem 28. sněmu Hospodářské komory České republiky. Podnikatelé by ale 

mohli dostat do rukou nový elektronický nástroj PES, který by za ně administrativní a regulatorní 

povinnosti vůči státu v budoucnu pohlídal.  
Zdroj: KHK OK 

 
 

 

Hejtman Rozbořil vystoupil na sněmu Hospodářské komory v Olomouci 

Olomouc hostila XXVIII. sněm Hospodářské komory České republiky. Kromě tří set delegátů 

z devadesáti živnostenských společenstev a šedesáti regionálních hospodářských komor se 

výročního sjezdu největšího zástupce podnikatelů v zemi účastnili také vrcholní představitelé 

České republiky. Čestným hostem byl i hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Více zde:  

 
Zdroj: Olomoucký kraj 

 

 

Soutěž Podnikavá hlava: vítězný projekt chce usnadnit práci lektorům cizích jazyků  

Téměř šedesát originálních podnikatelských nápadů hodnotila komise v soutěži Podnikavá hlava, 

kterou posedmé vyhlásil Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP). 

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1192&Itemid=19
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1188&Itemid=19
https://www.kr-olomoucky.cz/hejtman-rozboril-vystoupil-na-snemu-hospodarske-komory-v-olomouci-aktuality-5507.html


 

 

 

Nejlepším z mladých podnikatelů se stal Tomáš Bednář s projektem TELP. Druhé místo obsadil 

Michal Halačka s projektem J-Sliding, pomyslný bronz si odnesla Jana Truksová s projektem 

Protein Bar. Finále se uskutečnilo ve středu 15. června v prostorách VTP UP. Více zde: 

 
Zdroj: Olomoucký kraj 

 

 

Šachy pro pana prezidenta 

V květnu navštívil Olomoucký kraj prezident ČR Miloš Zeman. Při této příležitosti dostala Střední 

škola řezbářská Tovačov impuls z kanceláře hejtmana Jiřího Rozbořila k výrobě šachů pro pana 

prezidenta. Jednotlivé figury vychází z pěti okresů a jsou stylizací jejich dominant. Sloup 

Nejsvětější Trojice z Olomouce je králem, vysílač Praděd dámou, nárožní prvek z městského domu 

Hanačka z Prostějova je střelcem, Přerovský zubr je jezdcem a věznice v Mírově věží. Pěšci jsou 

jednoduchým osmiúhelníkem a ztělesňují tak 8 měst (Hranice, Konice, Litovel, Lipník nad Bečvou, 

Mohelnice, Šternberk, Uničov a Zábřeh). Více zde: 
         Zdroj: OHK Olomouc/Olomoucký kraj 

 

 

 DEN ŘEMESEL –„Děti, pojďte si hrát na dospělé, rodiče, pojďte si hrát s dětmi.“ 

Akce se uskutečnila v rámci projektu studentů MVŠO Olomouc, o.p.s.: Den řemesel aneb Řemeslo 

má zlaté dno dne 15. června 2016 v areálu zámecké zahrady ve Vřesovicích u Prostějova. 

Neziskový projekt měl za úkol zprostředkovat dětem možnost, aby si vyzkoušely různé řemeslné 

činnosti, s nimiž se nikdy třeba ani nesetkaly. Více zde: 

Zdroj: OHK Prostějov 

 

 Hospodářské komory připravují 

Dne 25. května 2016 se pod záštitou viceprezidenta Hospodářské komory České republiky, Ing. 

Bořivoje Mináře, uskutečnilo pracovní setkání zástupců Střední školy technické Přerov a předních 

stavebních firem přerovského regionu. Akce byla zaměřena na podporu stavebních učebních 

oborů a oborů spojených se službami ve stravování a ubytování. Cílem společného setkání bylo 

prohloubení spolupráce Střední školy technické Přerov a firem z přerovského regionu v oblasti 

vzdělávání žáků stavebních oborů a speciálních oborů zaměřených na pomocné práce v e 

stavebnictví či stravovacích a ubytovacích službách. Více zde: 

 
              Zdroj: OHK Prostějov 

 

 

 Svěřili jste přiznání poradci? Máte čas do 1. července  

Živnostníkům a podnikatelům, kterým přiznání k dani z příjmu zpracovává daňový poradce, 

zbývají poslední dny pro jeho vyplnění a odeslání bernímu úřadu. Odevzdat jej letos musí do 

pátku 1. července. Více zde: 
      Zdroj: OHK Šumperk 

 

 

https://www.kr-olomoucky.cz/soutez-podnikava-hlava-vitezny-projekt-chce-usnadnit-praci-lektorum-cizich-jazyku-aktuality-5605.html
http://www.hkol.cz/clanky/zpravy/ohlednuti-za-navstevou-prezidenta-cr---sachy-pro-pana-prezidenta.html
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/den-remesel-deti-pojdte-si-hrat-na-dospele-rodice-pojdte-si-hrat-s-detmi-1/
http://www.hkprerov.cz/aktuality/kulaty-stul-stavaru/
http://www.ohk-sumperk.cz/sverili-jste-priznani-poradci-mate-cas-do-1-cervence/


 

 

 

 Novela zákoníku práce zhorší podnikání, boji se živnostníci a firmy 

Práce z domova funguje, není třeba ji měnit a upravovat, tvrdí podniky. Po nich by zaměstnanci 

nově mohli chtít náklady na svícení či topení. Zákoník navrhuje také větší ochranu pracovníků na 

dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti. Více zde: 

Zdroj: OHK Šumperk 

 

 

 Regionální konference jednala o rozvoji cestovního ruchu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 5. 2016 výzvy k předkládání žádostí o podporu 

v programech Inovační vouchery a Služby infrastruktury. Program Inovační vouchery je zaměřen 

na sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou 

podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Více zde: 

 
                Zdroj: Zdroj: OHK Šumperk 
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http://www.ohk-sumperk.cz/novela-zakoniku-prace-zhorsi-podnikani-boji-se-zivnostnici-a-firmy/
http://czechinvest.org/inovacni-vouchery-ci
http://www.ohk-sumperk.cz/op-pik-dve-nove-vyzvy-v-programech-inovacni-vouchery-a-sluzby-infrastruktury/
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/

