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 Zeptejte se na to, co vás zajímá. Přijďte na Manažerské setkání 

Zástupci významných institucí z Olomouckého kraje i mimo něj, které ovlivňují také podnikatelské 

prostředí či zaměstnanost, přijdou na Manažerské setkání pořádané Krajskou hospodářskou komorou 

Olomouckého kraje. Akce se uskuteční 11. prosince od 13.00 hodin v prostorách olomouckého NH 

Hotelu. Součástí programu bude například vystoupení zástupců Olomouckého kraje, Úřadu práce či 

Hospodářské komory České republiky. Zástupci firem i živnostníci mající zájem o účast na tomto setkání, 

které bude složené z dvouhodinové moderované debaty a dvouhodinové volné diskuze, se mohou hlásit 

na email vrastilova@khkok.cz. 
Zdroj: KHK OK 

 

 Hledá se Podnikatel roku 2013 Olomouckého kraje 

Probíhá další ročník soutěže EY Podnikatel roku Olomouckého kraje. Nominace do soutěže jsou přijímány 

do 30. listopadu letošního roku. Jméno držitele titulu "EY Podnikatel roku 2013 Olomouckého kraje" 

oznámí organizátoři v únoru 2014. Více ZDE. 
Zdroj: KHK OK, OK 

 

 Rukodělná soutěž 2013 

Přijďte se podívat na Rukodělnou soutěž žáků základních a středních odborných škol, která proběhne 

27. až 28. listopadu na prezentační výstavě středních škol Scholaris 2013 v prostorách Střední škol 

polytechnické v Olomouci. Soutěž žáků základních a středních odborných škol naleznete v budově 

tělocvičny. Soutěž je spolufinancována z rozpočtu Olomouckého kraje a města Olomouc. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Olomouc zvýšením adaptability jejich 

zaměstnanců  

Okresní hospodářská komora Olomouc získala z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

projekt „Podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Olomouc zvýšením adaptability jejich 

zaměstnanců“. Cílovou skupinu projektu tvoří 238 zaměstnanců ze 7 členských firem rozdělených do čtyř 

skupin - TH pracovníci (70 osob), top a střední management (36 osob), obchodníci a nákupčí (36 osob), 

pracovníci výroby (96 osob). Pro účastníky je připravený ucelený vzdělávací plán sestavený na míru jejich 

potřebám především v oblastech komunikačních, manažerských, obchodních, lean a IT dovedností 

a znalostí. Více ZDE. 

 
Zdroj: OHK Olomouc 
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 Firmu dělají lidi. Vyberte si ty pravé pro vás pečlivě a efektivně! 

Kolik času zabere výběrové řízení a kolik to je, pokud vyjádříme čas penězi? Kolik firmu stojí výběr 

nevhodného pracovníka? Kolik je vydáno prostředků, které by se daly využít jinak, efektivněji? Vidět je 

víc než přečíst si o někom v životopise nebo motivačním dopise. Co byste řekli možnosti vidět uchazeče 

dříve, než jej pozvete k výběrovému řízení? Existuje jednoduchý personální nástroj, který to umožňuje – 

video životopis. Video životopis – video CV (VCV) – je krátké video v délce do 2 minut, kde uchazeč může 

představit svoje zkušenosti, silné stránky, odborné znalosti, jazykové dovednosti, dosažené úspěchy 

apod. Smyslem není ve VCV převyprávět svůj životopis – vzdělání a pracovní zkušenosti, cílem je 

zaujmout svou osobností, sdělit, proč právě já bych měl být ten pravý pro Vaši firmu. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Enzymy a éčka v pečivu 

Enzymy, éčka a rychlá zkáza. Co možná nevíte o chlebu, který jste si koupili. Vážení čtenáři Občasníku pro 

podnikatele, Okresní hospodářská komora Olomouc zveřejňuje komunikaci svého ředitele 

s potravinářským technologem, paní Alenou Půlpánovou, týkající se kvality pečiva. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Projekt Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie 

Projekt s názvem Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie - OPVK 

č. CZ.1.07/2.2.00/15.0247 - běží na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci již třetím 

rokem, přičemž 19. prosince proběhne závěrečná konference projektu. Za dobu trvání projektu byly 

podpořené na dvě stovky studentů, kteří se zúčastnili výuky nejen v inovovaných, ale i zcela nově 

zavedených předmětech nově koncipovaného bakalářského studijního programu Aplikovaná chemie. 

Koncepce projektu inovace je založená na vytvoření dvou specializačních bloků umožňujících skladbou 

předmětů cílenou specializaci studentů do dvou směrů – ekonomicko-manažerského a materiálově 

chemického. Více ZDE. 

 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Chcete ušetřit na softwaru, ale přitom musí být ten nejlepší a zároveň musí zvětšit výnosy?  

Firma Aurik systems, výhradní dodavatel softwarových produktů na platformě BPMonline (UK) se stala 

stálým členem HKO. Ve spolupráci s HKO chce nabídnout všem kolegům a členům HKO malý dárek - 

možnost seznámit se s produktem BPMonline CRM, a to formou třech licencí zdarma na jeden rok v 

hodnotě 750 EUR. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Oborový den – Strojaři jsou stále v kurzu 

 „STROJAŘI JSOU STÁLE V KURZU“. Takový název měla akce, která se před pár dny uskutečnila 

v prostorách SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov ve spolupráci s Okresní hospodářskou 

komorou v Prostějově, Úřadem práce ČR a významnými zaměstnavateli. V současné době se řada 

zaměstnavatelů potýká se zásadním problémem, kterým je nedostatek kvalifikované pracovní síly, 

zejména v technických profesích. Jedním z možných řešení je intenzivní propagace mezi žáky ZŠ a rodiči v 

době při rozhodování o volbě budoucího povolání. Proto zmíněné instituce spojily své síly, navázaly na 

loňský ročník oborového dne. Letos se pořadatelé zaměřili na propagaci technických profesí a 

učňovských stipendijních programů. Akce se účastnilo více jak 50 lidí.  
Zdroj: OHK Prostějov 

http://hkol.cz/clanky/zpravy/firmu-delaji-lidi-vyberte-si-ty-prave-pro-vas-peclive-a-efektivne.html
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 Konzultační den Francie - Srbsko 

Hledáte nové trhy? Chcete zvýšit svůj export? Využijte individuální hodinové konzultace s experty na trhy 

Francie a Srbska, které připravila Okresní hospodářská komora Přerov na 3. 12. 2013 v sídle OHK Přerov. 

Budou Vám prezentovány doporučené kroky při obchodní spolupráci s francouzskými a srbskými 

firmami, marketingové průzkumy trhu, vyhledávání obchodních partnerů a oborové veletrhy ve Francii či 

Srbsku. Konzultace je také příležitostí k bližšímu seznámení s Vaší firmou i produktem. Odborným 

garantem je Nenad Tutunovic, senior konzultant a specialista na trhy Francie a Srbska. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Přerov 

 

 Seminář „DPH – změny pro rok 2014 ve vazbě na nový občanský zákoník“ 

Odborný seminář na téma aktuálních změn DPH pro rok 2014 ve vazbě na nový Občanský zákoník 

připravila Okresní hospodářská komora Přerov. Seminář se uskuteční 13. února 2014 pod odborným 

vedením daňové poradkyně a specialistky v oblasti DPH Ing. Dagmar Fitříkové. Hlavními tématy semináře 

budou aktuální informace - stav zákona o DPH a legislativy EU, sazby daně v roce 2014, daňové doklady - 

změny pravidel vystavování a uchovávání daňových dokladů, převod a nájem nemovitostí v roce 2013 

a 2014, vybraná problematika týkající se plnění realizovaných v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím 

a sestavení daňového přiznání za rok 2013. Více ZDE.  
Zdroj: OHK Přerov 

 

Projekt „OTEC A SYN“ – mezigenerační vzdělávání 

Okresní hospodářská komora Přerov realizuje 100%-ně dotovaný pilotní projekt OTEC A SYN, jehož cílem 

je ověřit mezigenerační vzdělávací modul pro rozvoj podnikatelského a manažerského ducha. Projekt je 

postavený na základě praktických zkušeností úspěšných podnikatelů/manažerů z řad členských firem 

OHK Přerov. Do projektu se zapojilo 16 začínajících podnikatelů/manažerů z Olomouckého kraje 

(„juniorů“). Vzdělávací modul byl vytvořen jako cyklus 25 odborných seminářů na nejrůznější témata, 

jako např. Analýza podnikatelského záměru, Řídící schopnosti podnikatele, Řešení problémů v podnikání 

či Praktická kreativita podnikatele. Součástí vzdělávacího modulu jsou také individuální mezigenerační 

konzultace a příprava konkrétního podnikatelského záměru každého „juniora“. Po pilotním ověření bude 

vzdělávací modul akreditován na MŠMT ČR. Více ZDE. 

 
Zdroj: OHK Přerov 

 
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 

 

 Projekt NOVÁ ŠANCE 2 – šance pro osoby ve výpovědi 

„NOVÁ ŠANCE 2“ je název projektu uváděného do praxe Okresní hospodářskou komorou Přerov. Cílem 

projektu je pomoci propouštěným osobám najít novou pracovní příležitost či získat bezplatně odbornou 

rekvalifikaci, přičemž je možné si vybrat z více než 30ti druhů rekvalifikačních kurzů. Do projektu se 

mohou zapojit zaměstnanci, kterým končí smlouva na dobu určitou, a nebo zaměstnanci, kteří obdrží 

výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů. Výhodou projektu je i možnost čerpání mzdových 

příspěvků. Stávajícím zaměstnavatelům je poskytován příspěvek na mzdu, včetně sociálního 

a zdravotního pojištění. A to za dobu, kdy se Vaši zaměstnanci budou účastnit rekvalifikačních kurzů. 

Novým zaměstnavatelům pak bude poskytnut příspěvek na mzdu, včetně sociálního a zdravotního 

pojištění po dobu 6ti měsíců až do výše 3násobku minimální mzdy, tj. 25 500,- Kč. Více ZDE. 

 
Zdroj: OHK Přerov 

http://www.hkprerov.cz/kalendar-akci/20131203-konzultacni-den-francie-srbsko/
http://www.hkprerov.cz/kalendar-akci/20140213-dph-zmeny-pro-rok-2014-ve-vazbe-na-novy-obcansky-zakonik/
http://www.hkprerov.cz/projekty/projekt-otec-a-syn/
http://www.hkprerov.cz/projekty/nova-sance-2/


 

 Genderové audity ve členských firmách OHK Šumperk  

Aktivity vedoucí k rovnému zacházení žen a mužů v organizacích jsou obsahem projektu Genderové 

audity ve členských firmách OHK Šumperk. Hlavní aktivitou projektu je provádění genderových auditů 

a následná zavedení jejich výsledků do praxe auditovaných firem. Cílem genderových auditů bude 

evaluace života firmy s pomocí kategorie genderu, zjištění stavu firmy, respektive rovnosti žen a mužů 

v personálních oblastech, propagace principu rovných příležitostí, zvýšení genderové citlivosti firem, 

nastavení cesty směrem ke změně firemní kultury. Více ZDE. 

 
Zdroj: OHK Šumperk 

 

 Olomoucký kraj zve na setkání k inovačním voucherům 

Příspěvek ve výši až 149 tisíc korun mohou získat podnikatelé z regionu na spolupráci s vysokoškolskými 

institucemi, a to prostřednictvím druhé etapy projektu inovačních voucherů v Olomouckém kraji. Se 

samotným projektem i nabídkami zapojených vysokých škol se mohou podnikatelé seznámit na 

pracovním setkání, které pořádá Olomoucký kraj dne 11. 12. 2013 v prostorách Krajského úřadu 

Olomouckého kraje. Více ZDE. 
Zdroj: OK 

 

 Značka JESENÍKY originální produkt® se rozrostla o nové výrobky, služby i zážitky  

Pět nových výrobků, dvě služby a čtyři subjekty poskytující zážitky získaly označení JESENÍKY originální 

produkt®. Nově se značka objeví například na výrobku domašovské likérky Jesenické bylinné, výrobcích 

z kozího mléka z Horního Benešova, Dvorecké uzeniny z Dvorce u Bruntálu, háčkované a drátkované 

bižuterie z Lipové – lázní nebo na medu z Jeseníku. Více ZDE. 
Zdroj: OK 

 

 Hospodářské komory připravují 

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

11. 12. 2013 – Setkání manažerů 
Zdroj: KHK OK 

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

27. 11. 2013 - Daň z příjmu PO a FO  

5. 12. 2013 - Roční zúčtování mezd  

21. 1. 2014 – Zdravotní pojištění 2014-2015  

28. 1. 2014 – Smlouva o dílo po účinnosti nového občanského zákoníku 

30. 1. 2014 – Nemocenské pojištění 2014  

11. 2. 2014 – Aktuální problematika nového občanského zákoníku, aneb na co si dát pozor  

25. 2. 2014 – Aktuality v oblasti pracovního práva s vazbou na nový OZ  

27. 2. 2014 – Důchodové pojištění aktuálně v roce 2014  
Zdroj: OHK Prostějov 
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