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

 

 

 

 Slovinský den inovací 2015, 8. Mezinárodní konference transferu technologií  

      a International brokerage event 

V návaznosti na Den státnosti Slovinska se konají ve slovinské Kranji 16. září 2015 Den inovací, 

konference a mezinárodní brokerage event. V rámci brokerage event proběhnou B2B & B2R 

meetings. Centrální téma letošní konference je vytvoření podmínek pro rozvoj mezinárodní 

spolupráce. Uskuteční se mezinárodní kooperační burza pro zástupce slovinských veřejných 

výzkumných organizací a zástupce různých firem. Pro podnikatele je možnost zúčastnit se zdarma. 

Další informace na +386 1 477 3224 nebo tehnologije@ijs.si. Více ZDE. 
Zdroj: KHK OK/Schwarz & Partner 

 

 Seminář „Sociální podnikání v novém plánovacím období 2014+“ 

Dovolujeme si vás pozvat k účasti na semináři „Sociální podnikání v novém plánovacím období 

2014+“, který se uskuteční dne 18. 8. 2015 od 10:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu 

Olomouckého kraje. Zájemci o účast na semináři se mohou hlásit na adrese zamestnanost@kr-

olomoucky.cz nejpozději do 14. 8. 2015. Více informací na téže emailové adrese. 
Zdroj: KHK OK/OK 

 

 Hejtman slavnostně podepsal Regionální sektorovou dohodu v oblasti elektrotechniky 

Dne 20. května 2015 slavnostně podepsal hejtman Jiří Rozbořil Regionální sektorovou dohodu pro 

Olomoucký kraj, která pomůže vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků v elektrotechnických 

oborech. Hlavním cílem regionální sektorové dohody je vytvořit spolupracující prostředí všech aktérů, 

kteří mohou pozitivně ovlivnit vývoj vedoucí k dostatku elektrotechnicky vzdělaných pracovníků na 

trhu práce, v souladu s potřebami firem. Více ZDE. 

 
Zdroj: KHK OK 

 

 Národní katalog stáží 

Národní katalog stáží (www.narodnikatalogstazi.cz) slouží jako veřejně přístupná platforma pro 

setkávání uchazečů o stáž a poskytovatelů stáží, jeho využívání je bezplatné. Správcem Národního 

katalogu stáží je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních 

věcí.  Více ZDE. 
Zdroj: KHK OK/FDV 

mailto:tehnologije@ijs.si
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1068&Itemid=19
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1055&Itemid=19
http://www.narodnikatalogstazi.cz/
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1060&Itemid=19
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 Závěrečné zkoušky obor instalatér 

Dne 16. 6. proběhly závěrečné zkoušky obor instalatér na Střední škole polytechnické, Rooseveltova 

č. 79, v Olomouci. V této skupině jsou studenti, kteří splňují náročná kritéria pro ocenění 

Hospodářské komory České republiky a je předpoklad, že se v praxi osvědčí. Více ZDE.  
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Kulatý stůl k tématu nerovného odměňování žen a mužů  
 

Jste zástupcem/kyní zaměstnavatelů, hospodářské komory, podnikatelského svazu či odborů? Máte 

zájem, aby muži i ženy dostávali za stejnou práci stejnou odměnu? Chcete být součástí kulatého 

stolu, jehož výstupem bude poziční dokument určen především klíčovým aktérům/kám z řad 

tvůrců/kyň politik, zástupců/kyň politických stran a médií? Přijďte se zúčastnit kulatého stolu, který 

se zaměří na hledání způsobů, jak předcházet nerovnému odměňování žen a mužů v České republice. 

Ve středu 7. října 2015 na Okresní hospodářské komoře Olomouc, Opletalova 1, Olomouc. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Workshop Souběh funkcí a odpovědnost statutárních orgánů dle Zákona o obchodních     

     korporacích 
 

Dne 11. 6. 2015 se uskutečnil workshop Souběh funkcí a odpovědnost statutárních orgánů dle 

Zákona o obchodních korporacích, který měl velký úspěch a v průběhu podzimu 2015 jej zopakujeme. 

Problematika byla řešena z právního pohledu, možnosti pojištění odpovědnosti a z pohledu 

daňového poradce. Sledujte náš web, kde naleznete bližší informace. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Procházky Olomouckým krajem 

Sdružení MODUS Olomuciana ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Olomouc a pod 
záštitou Olomouckého kraje pořádá Procházky Olomouckým krajem. Dne 19. 6. 2015 proběhlo 
zastavení v Lázních Jeseník. Kde byl pro návštěvníky připraven bohatý program a možnost 
komentovaných prohlídek lázní. Více ZDE. 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Sklizeno - aneb co přinesla úzká spolupráce SOŠ a špičkových firem? 

Dobrou úrodu! 25 realizovaných exkurzí a odborných školení pro 99 pedagogů ze 4 středních 

odborných škol v kraji ve špičkových firmách a organizacích jako byli např. MUBEA Prostějov, ZLKL 

Loštice, Siemens Mohelnice, ELZACO Šumperk, RCPTM Olomouc, Eurogema Olomouc, Miele technika 

Uničov, Škoda Auto, John Crane Sigma, laboratoře VUT Brno, Continental Barum v Otrokovicích, 

BMW Dingolfing v Německu a další… Více ZDE. 

                                                                         Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

 

http://hkol.cz/clanky/zpravy/zaverecne-zkousky-obor-instalater.html
http://hkol.cz/clanky/akce/kulaty-stul-k-tematu-nerovneho-odmenovani-zen-a-muzu-se-zastupkyni-kancelare-verejneho-ochrance-prav.html
http://hkol.cz/clanky/akce/workshop-soubeh-funkci-a-odpovednost-statutarnich-organu-dle-zakona-o-obchodnich-korporacich.html
http://hkol.cz/clanky/zpravy/prochazka-olomouckym-krajem-v-laznich-jesenik.html
http://hkol.cz/clanky/zpravy/sklizeno---aneb-co-prinesla-uzka-spoluprace-sos-a-spickovych-firem.html
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Aktuality z pojišťovnictví v červnu 2015 

Dovolte mi Vás stručně informovat o některých současných možnostech a novinkách na pojistném 

trhu. 

Víte, že na základě rozhodnutí ČNB se bude u životního pojištění snižovat maximální možná výše 

technické úrokové míry (TÚM) z 1,9% na 1,3%? Úprava se týká garantovaných fondů běžně 

placeného pojistného. Během června máte ještě možnost uzavřít smlouvu se zajímavou TÚM, která 

ovlivňuje tvorbu kapitálové hodnoty! Více ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc 

O uplynulém víkendu (19. a 20. 6. 2015) se uskutečnil Mattoni 1/2Maraton Olomouc, který je jeden 

z nejoblíbenějších běžeckých závodů a druhý největší půlmaraton v České republice, s řadou 

doprovodných akcí. Poslední závod jarní části RunCzech běžecké ligy byl oceněný zlatou známkou 

kvality IAAF a láká nadšené vytrvalce i světové atletické hvězdy. Závod provázela strhující atmosféra 

a vše dokreslovala nádherná kulisa barokní Olomouce. Tohoto ročníku se účastnilo na 5 500 běžců. 

Okresní hospodářská komora Olomouc je dlouholetým patronem 1/2Maratonu a zakládajícím 

členem. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Setkání manažerů a podnikatelů s představiteli města Prostějova – nové výzvy v OP PIK  

Tématem setkání jsou „Informace o plánovaných investičních akcích ve městě“ a „Aktuální dotační 

možnosti – nové výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP 

PIK)“.  

Cílem setkání je seznámit účastníky s aktuálním děním v Prostějově, zejména s plánovanými 

investičními akcemi. Účelem prezentace regionální kanceláře CzechInvest je podrobně seznámit 

žadatele s programy podpory v novém OP PIK. Akce se uskuteční ve čtvrtek 2. 7. 2015 v Prostějově 

zdarma. Registrace na e-mailu ohkpv@ohkpv.cz. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 Poznej svého farmáře 

V sobotu 27. června 2015 se v Čelechovicích na Hané na Kozí farmě Rozinka uskutečnil pod záštitou 

Ministerstva zemědělství ČR den otevřených dveří „POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE“. Návštěvníci po celý 

den ochutnávali kvalitní produkty z farem, shlédli prezentaci výrobků oceněných titulem Regionální 

potravina a odnášeli si čerstvé kozí produkty z farmy Rozinka pí. Zelenské. Své rukodělné výrobky zde 

také předváděli regionální řemeslníci. Akce byla zpestřena bohatým kulturním programem 

a aktivitami pro děti. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 

 

 

 

 

http://hkol.cz/clanky/zpravy/aktuality-z-pojistovnictvi-v-cervnu-2015.html
http://www.hkol.cz/clanky/zpravy/110mattoni-12maraton-olomouc.html
mailto:ohkpv@ohkpv.cz
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/setkani-manazeru-nove-vyzvy-v-op-pik-2-7-v-prostejove/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/poznej-sveho-farmare-27-cervna/
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 Hospodářské komory připravují 

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (www.khkok.cz): 

30. 9. 2015 - Olomouc Fashion Day – odborná konference spojená s módní přehlídkou 

 

Okresní hospodářská komora Olomouc (www.hkol.cz):  

16. 9. 2015 - Setkání čtyř bankovních manažerů 

7. 10. 2015 - Kulatý stůl k tématu nerovného odměňování žen a mužů se zástupkyní Kanceláře  

         veřejného ochránce práv 

13. 10. 2015 - Exkurze do Hyundai Nošovice a Pivovaru Radegast 

 

Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):  

2. 7. 2015 - Setkání manažerů a podnikatelů s představiteli města Prostějova – nové výzvy v OP PIK 
 

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. 

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/526VZMAA/www.khkok.cz
http://www.hkol.cz/
http://www.ohkpv.cz/

