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 Největší konference o podnikání v Olomouci Business Camp 2014 nabídne špičkové experty
Důležité informace ze světa byznysu od předních českých expertů získají účastníci konference UP Business
Camp 2014, jejímž smyslem je pomoci zájemcům na cestě za úspěšným podnikáním. Dne 18. října ji pořádá
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého. Největší konference o podnikání v Olomouci se koná druhým
rokem. Více informací ZDE.
Zdroj: KHK OK/UPOL

 České firmy navážou kontakty na business fóru ve Slovinsku
Setkejte se se zástupci více než 100 firem z 8 zemí při dvoudenním programu business-to-business fóra
„SeeMeet Pomurje 2014“, které se uskuteční ve dnech 11. až 12. listopadu ve slovinském regionu Pomurje.
Více informací ZDE.
Zdroj: KHK OK/OK

 Kvalitní elektromechanici i další odborníci v elektro oborech chybí
Olomouc – Kvalitní lidé pro práci v elektro oborech v kraji chybí. I přes jednu z nejvyšších nezaměstnaností
mezi tuzemskými regiony a vysoký počet lidí bez práce, bojují mnohé firmy z Olomouckého kraje o kvalitní
elektromechaniky, elektrikáře a další odborníky z elektrotechnických oborů. Byť zaměstnavatelé dělají
nábory, spolupracují s průmyslovými školami i učilišti, poskytují učňům i studentům stipendia, investují do
proškolování lidí a odborné školy zase usilují o každého studenta či učně pro mnohé technické obory, situace
se zatím příliš nelepší. Více informací ZDE.
Zdroj: KHK OK

 SPEED BUSINESS MEETING
V návaznosti na složitou situaci na východě od nás nabízí OHK Olomouc možnost navázání nových kontaktů
na západ. Pořádáme společně s Francouzko-českou obchodní komorou a Mazars setkání podnikatelů ve
formátu Speed Business Meeting. Tento typ setkání poskytuje každému účastníkovi během deseti
10minutových schůzek typu one-to-one jedinečný prostor k prezentaci produktů a služeb firmy nebo
obchodní poptávky a k tomu, aby se svým protějškem prodiskutoval možnosti budoucí spolupráce. Více
informací ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Zažijte chuť vítězství a radost ze hry
Sportovní a společenský komplex BEST Sportcentrum Olomouc nabízí svým klientům zážitek ze hry a chuť
vítězství, radost z pohybu a uspokojení chuťových buněk. Pár minut chůze z centra Olomouce zde můžete
aktivně strávit svůj volný čas, oslavit Vaše životní úspěchy, uspořádat rodinný či firemní bowlingový &

squashový turnaj nebo si vychutnat šálek lahodné italské kávy v moderním nekuřáckém prostředí. Děti
mohou vybít svou energii ve squashové škole BEST Squash či v dětském koutku. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 4. HANÁCKY GLÉTOVÁNI
Dne 31. října 2014 od 17 hodin proběhne v Národním domě Prostějov – v přednáškovém sále historicky čtvrté
„Hanácky glétováni“. Tento unikátní projekt je dílem občanského sdružení „Šikulky u Sýkorek“, jež sídlí v obci
Loučany na Olomoucku. Okresní hospodářská komora v Prostějově je jedním z partnerů projektu. Cílem
tohoto projektu je udílení „HANÁCKYHO STAVOVSKYHO GLÉTU“. Tento je udělován šikovným hanáckým
lidem za jejich činnost, která napomáhá rozvoji naší hanácké oblasti a to ve všech oblastech lidského žití.
Každý majitel glétu získává také plné právo používat ochrannou známku nebo logo „Hanácké vérobek“. Více
informací ZDE.
Zdroj: OHK Prostějov

 Technika má zelenou
OHK v Prostějově je partnerem v projektu Technika má zelenou, jehož realizátorem je Unie
zaměstnavatelských svazů ČR. Projekt je realizován v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a
financován z Evropského sociálního fondu. Do projektu je zapojeno celkem 5 krajů – Olomoucký,
Jihomoravský, Jihočeský, Středočeský a Pardubický. Hlavním cílem projektu je podpora polytechnického
vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol. V MŠ budou realizovány interaktivní dílničky
zaměřené na rozvoj potencionálu řemesel a technického cítění a budou realizovány stáže v zahraničí pro
vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti podpory polytechnického vzdělávání a rozvoj osobnostního růstu v
partnerských organizacích.
Zdroj: OHK Prostějov

 Jarmark maminky maminkám
Okrašlovací spolek města PV ve spolupráci s účastnicemi kurzu OHK v Prostějově Od kočárku k podnikání a
pod záštitou Zdravého města Prostějov pořádají JARMARK MAMINKY MAMINKÁM. Akce se uskuteční
dne 18. října 2014 od 14 hodin ve Společenském domě v Prostějově. Proběhne prezentace a prodej výrobků
vytvořených šikovnými rukami maminek, babiček, slečen či tatínků. Pro děti budou zajištěny hry díky
skautskému středisku Děti přírody Prostějov, možnost využití dětského koutku v budově.
Zdroj: OHK Prostějov

 OHK Přerov pomáhá firmám při hledání nových pracovníků a osobám ve výpovědi
Hledáte nové pracovníky do Vašeho týmu? Ukončujete pracovní poměr se svými zaměstnanci? Využijte
projektu „NOVÁ ŠANCE 2“! Projekt umožňuje zaměstnancům ve výpovědi získat bezplatně odbornou
rekvalifikaci či najít novou pracovní příležitost. Nejvíce jsou využívány kurzy řidičských oprávnění vč.
profesních osvědčení, svářečské kurzy, z oblasti administrativy jsou poptávány kurzy účetnictví či různé druhy
počítačových kurzů. Noví zaměstnavatelé mohou využít možnosti čerpat mzdový příspěvek, který je
poskytován na dobu 6ti měsíců. Výše příspěvku na jeden měsíc může činit až 24 000 Kč. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Přerov

 Jak na DPH, zdravotní pojištění a obchodování se dozvíte na seminářích OHK Přerov
Již 1. října se uskuteční seminář s názvem Obchodní moderní doby. Přednášet bude Bc. Pavlína Langerová, se
kterou si účastníci mohou prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti řízení obchodního jednání, a poskytnout
tak nástroje a techniky pro efektivní řízení procesu obchodního jednání.
Na konci října, tedy 31. října, proběhne seminář s názvem DPH pro rok 2014 ve vazbě na nový občanský
zákoník, upozornění na změny v roce 2015, kde se můžete dozvědět informace o aktuálním stavu zákona o
DPH a legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ pro rok 2014, vybrané zápisy z jednání KV s KDP
ČR a upozornění na důležité změny v roce 2015. Přednášet bude Ing. Dagmar Fitříková.
13. listopadu přednese zejména vývozcům základní informace o podmínkách obchodování se zbožím dvojího
užití včetně povolovacích řízení pro realizaci vývozů takového zboží JUDr. Jiří Babiš v rámci semináře
Obchodování se zbožím dvojího užití v podmínkách sankcí EU vůči RF.
Na semináři Zdravotní pojištění v roce 2015 - změny v roce 2014 a k 1. 1. 2015 budete seznámeni s poznatky a
zkušenosti z aplikace nového občanského zákoníku ve zdravotním pojištění v roce 2014, a se změnami ve
zdravotním pojištění k 1. 1. 2015. Seminář proběhne 20. listopadu.
Zdroj: OHK Přerov

 Hospodářské komory připravují
Okresní hospodářská komora Olomouc (www.hkol.cz):
3. 10. – Střelecký den Okresní hospodářské komory Olomouc
16. 10. – Podnikatelské setkání českých a francouzských firem - SPEED BUSINESS MEETING
20. 10. – Workshop „Německé právo, legislativa a právní poradna“
22. 10. - Řešení aktuálních právních problémů podnikatelů, obchodních společností a nový Občanský zákoník
18. 12. – Tradiční předvánoční setkání členů a přátel OHK Olomouc
Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):
1. 10. Pracovně-lékařské služby z pohledu zaměstnavatele v roce 2014
16. 10. Zdravotní pojištění v roce 2015 – změny v roce 2014 a k 1. 1. 2015
17. 10. Uplatňování DPH v roce 2014 a změny pro rok 2015
20. 11. Důchodové pojištění v roce 2015
24. 11. Roční zúčtování za rok 2014 a změny ve zdaňování mezd od roku 2015
28. 11. Daň z příjmu PO a FO 2014-2015
Prosinec – Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce s ohledem na změny dle NOZ
Okresní hospodářská komora Přerov (www.hkprerov.cz):
1. 10. Obchodník moderní doby
31. 10. DPH pro rok 2014 ve vazbě na nový občanský zákoník, upozornění na změny v roce 2015
13. 11. Obchodování se zbožím dvojího užití v podmínkách sankcí EU vůči RF
20. 11. Zdravotní pojištění v roce 2015 - změny v roce 2014 a k 1. 1. 2015
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