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 Využijte znalosti a přístroje vysokých škol ve Vašich firmách  

Sdružení OK4Inovace ve spolupráci s Olomouckým krajem pořádá na přelomu září a října v sedmi 

městech Olomouckého kraje seminář pro podnikatele s názvem „Proč a jak efektivně navázat 

spolupráci s vysokou školou“. Na seminářích se dozvíte proč a jak spolupracovat s vysokou školou, 

za jakých podmínek lze znalosti a přístroje využít k inovaci nebo vytvoření nových výrobků, služeb 

či procesů, jak najít vhodnou vysokou školu ke spolupráci a také informace o možnostech dotací 

na spolufinancování spolupráce s vysokou školou. Více zde:  
Zdroj: Olomoucký kraj 

 

 

 Podnikatelé se chystají do Mongolska, země závislé na těžbě nerostných surovin  

Zástupci více než 20 tuzemských firem odletí v neděli dopoledne na pět dní do Mongolska jednat 

o nových zakázkách. Podnikatelskou misi do země Čingischána vede náměstek ministra 

zahraničních věcí České republiky Miloslav Stašek a viceprezident Hospodářské komory České 

republiky Bořivoj Minář. Zástupci firem z oblasti stavebnictví, mezinárodní přepravy, provádění 

geologického průzkumu, těžby a zpracování rud, záchranných a hasičských systémů, ale i z vývozu 

obráběcích a tvářecích strojů, investičních fondů nebo pojišťovnictví se setkají se svými protějšky 

na podnikatelských fórech v Ulánbátaru a třetím největším městě Mongolska Darchanu. Více zde: 
 

                                                                        Zdroj: HK ČR/ KHK OK 

 

 

 Hospodářská komora chystá další podnikatelskou misi do Íránu  

Letos už podruhé odletí zástupci českých firem do Íránu vyjednat nové obchodní kontrakty. 

Navážou na úspěch dubnové podnikatelské mise Hospodářské komory ČR, během níž se podařilo 

například společnosti Energo-Pro získat zakázku za 15 milionů eur (405 milionů korun) na 

dodávku dvou vodních turbín pro íránskou vodní elektrárnu Khoda Afarin nebo opavskému 

výrobci důlních strojů Ostroj podepsat memorandum o dodávce důlního dobývacího komplexu v 

řádu desítek milionů eur. Podnikatelé doprovodí náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR 

Eduarda Muřického do Íránu ve dnech 6. – 11. října. Více zde:  
     Zdroj: HK ČR/KHK OK 

 

 

 Hospodářská komora spustila Komorový barometr  

Komorový barometr přináší každý rok informace reflektující každodenní problémy podnikání i 

všeobecnou ekonomickou situaci v zemi. Anketa je organizována s půlroční periodicitou mezi 

https://www.kr-olomoucky.cz/vyuzijte-znalosti-a-pristroje-vysokych-skol-ve-vasich-firmach-aktuality-5862.html
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1225&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1217&Itemid=19


 

 

členy hospodářské komory ČR a výsledky průzkumu budou využity při činnosti hospodářské 

komory ČR ve vztahu k orgánům státní správy, evropským podnikatelským reprezentacím a také 

k představitelům Evropské komise. Dále budou využity při predikci statistických výsledků 

výkonnosti české a evropské ekonomiky. Více zde: 
   Zdroj: HK ČR/ KHK OK 

 

Česko-indické podnikatelské fórum i ocenění nejlepších absolventů, HK ČR opět účastníkem MSV  

Hospodářská komora ČR opět nebude chybět mezi nejdůležitějšími aktéry a partnery 

Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se letos uskuteční 3.-7.10.2016. Čelní 

představitelé HK ČR ocení nejlepší absolventy technických oborů v ČR, představeny budou i 

příležitosti pro podnikatele na Česko-indickém podnikatelském fóru a na konferenci s názvem 

„Irán“: perspektivní trh pro české firmy“. Více zde: 
          Zdroj: HK ČR/ KHK OK

                                                                                                                               

 

 Soutěž Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku 

Hlavním cílem soutěží je především rozvoj českého podnikání a podpora malých a středních 

firem. Snažíme se věcnou formou poradit, informovat a rozvíjet podnikatele po celé České 

republice a také proto se v průběhu září a října opět podíváme do všech čtrnácti krajů. V těch 

stejně jako v minulém roce představíme vždy deset nejlepších firem a živnostníků, ze kterých 

vzejdou vítězové krajských kol a tedy letošní finalisté. Součástí krajských kol budou také již 

tradiční kulaté stoly s odborníky, u kterých se mohou podnikatelé dovědět nejnovější informace 

z oblasti sociálních sítí, podnikatelské legislativy, efektivního náboru zaměstnanců nebo například 

čerpání evropských dotací. Více zde: 
                                                                                                                                                    Zdroj: KHK OK/Firma roku/Živnostník roku 2016  

 

 

 Okresní hospodářská komora Olomouc představuje nového ředitele 

Novým ředitelem Okresní hospodářské komory se k 1. září 2016 stal Radim Kašpar.  Ten svou 

koncepci činnosti a rozvoje regionální komory přesvědčil představenstvo i výběrovou komisi a 

ujímá se úřadu. „Budu dělat vše pro to, aby se komora dostává více do zájmu médií a byla 

schopna svou pestrou nabídkou služeb oslovit také nové členy“ dodává ke svému uvedení do 

funkce ředitele Radim Kašpar. Více zde: 
                                                                                                                                                   Zdroj: OHK Olomouc 
 

 

Podnikatelská líheň – základy podnikání 

10. října 2016 bude zahájen další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, ve kterém se 

uchazeči připravují na zahájení podnikání, zpracovávají Business model a podnikatelský plán, 

žádost o získání dotace nejen z ÚP a mnohem víc. Kurz je primárně určen pro zájemce, kteří 

nemají s podnikáním žádné zkušenosti a chtějí se dozvědět základní informace nutné před 

zahájením podnikání. Cílem kurzu je účastníky připravit na rozjezd podnikání tak, aby se jednalo o 

promyšlený, naplánovaný krok, který má stanovené dílčí cíle a indikátory úspěchu. Smyslem 

přípravy je minimalizovat rizika spojená s podnikáním a připravit profesionální projekt zajímavý 

pro budoucí zákazníky. Více zde: 
                                                                                                                                                                                           Zdroj: OHK Olomouc 

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1211&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1228&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1212&Itemid=102
http://www.hkol.cz/clanky/zpravy/okresni-hospodarska-komora-olomouc-predstavuje-noveho-reditele.html
http://www.hkol.cz/clanky/akce/podnikatelska-lihen.html


 

 

 

Projekt do práce po padesátce II 

Od 1. 10. 2016 se otevírá zaměstnavatelům v okresech Šumperk, Přerov a Olomouc nová šance 

k získání dotace na nové zaměstnance a naopak nezaměstnaným starším 50 let na získání nového 

zaměstnání. Umožňuje to projekt "DO PRÁCE PO PADESÁTCE II", na jehož realizaci získala 

společnost Počítačová služba s.r.o. dotaci z Operačního programu Zaměstnanost v rámci 

Evropského sociálního fondu. Počítačová služba s.r.o. tímto v následujících dvou letech naváže na 

přechozí úspěšně realizované projekty směřující k podpoře zaměstnání znevýhodněných skupin 

nezaměstnaných.   

 Více zde: 
  Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

Seminář: Elektronická evidence tržeb (EET) 4. října 2016 

Okresní hospodářská komora v Prostějově ve spolupráci s Finančním úřadem pro Olomoucký kraj 

připravili odborný seminář Elektronická evidence tržeb. Tento seminář se uskuteční v úterý 4. 

Října 2016 od 13.00 – 17.00 v Národním domě Prostějov – červený salonek. Problematikou bude 

provázet vedoucí oddělení EET z FÚ pro Olomoucký kraj Ing. Ivana Jurníčková. Více zde: 

 
    Zdroj: OHK Prostějov 

 

Burza práce a vzdělání 2016 – Prostějov 22.9.2016 

Dne 22. 9. 2016 se od 9-17 hodin ve Společenském domě Prostějov uskuteční Burza práce a 

vzdělání. Představí se zde významní zaměstnavatelé regionu a školy, které s nimi spolupracují. 

Akce je určena pro každého, kdo hledá povolání pro sebe nebo své děti, kdo hledá práce a kdo se 

zajímá o pracovní trh. V rámci doprovodného programu bude poskytováno poradenství ÚP, 

představení zaměstnavatelů, možnost prohlídky kamionu a servisního vozidla, měření krevního 

tlaku, znalostní soutěž s PV večerníkem, vystoupení tanečníků hip hop a módní přehlídka.        

Více zde: 
    Zdroj: OHK Prostějov 

 

Elektronická evidence tržeb v praxi - EET 

Dne 1.12.2016 vstoupí v účinnost zákon o elektronické evidenci tržeb pro podnikatele. Cílem 

semináře je vysvětlit podnikatelům jak jednotlivé povinné i dobrovolné kroky předcházející 

samotnému evidování tržeb, a to již od 1.9.2016, tak podrobně probrat praktické uplatňování 

zákona o EET. S ohledem na provázanost evidence tržeb se zákonem o DPH a novelou tohoto 

zákona, bude  část semináře věnována problematice DPH (počítání obratu, registrace, 

poskytované a přijímané služby a kde zdanit, sazby, kombinovaná plnění, vedení evidencí, 

vystavování daňových dokladů, nárok na odpočet daně, kontrolní hlášení, … Více zde: 

  
   Zdroj: OHK Šumperk 

 

 

 
 

 

http://www.centrum-vzdelavani.cz/
http://www.centrum-vzdelavani.cz/
http://www.hkol.cz/clanky/zpravy/projekt.html
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/seminar-elektronicka-evidence-trzeb-eet-4-rijna-2016/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/burza-prace-a-vzdelani-2016-prostejov-22-9-2016/
http://www.ohk-sumperk.cz/eet/


 

 

 Hospodářské komory připravují 

 

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje  

Okresní hospodářská komora Jeseník  

Okresní hospodářská komora Olomouc   

 

Okresní hospodářská komora Prostějov   

 4.10.  EET - Elektronická evidence tržeb 

 5.10.  ZÁKONÍK PRÁCE – skončení pracovního poměru 

13.10.  Zaměstnávání osob ze třetích zemí 

 3.11.  Elektronická evidence tržeb z pohledu daňového poradce 

Okresní hospodářská komora Přerov 

Okresní hospodářská komora Šumperk 
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