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Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

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

 Seminář Jak správně koupit nebo prodat firmu
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje ve spolupráci se společností Ernst & Young, s.r.o., si Vás
dovolují pozvat na praktický vzdělávací seminář Jak správně koupit nebo prodat firmu. Na semináři se
dozvíte, jaké jsou současné trendy v nákupu a prodeji firem, jak vyjednat dobrý obchod – nákup či prodej
firmy, jak na hledání následovníka anebo finanční a právní úskalí při prodeji firmy, jaká je cena firmy očima
kupujícího a prodávajícího, podíváte se na případové studie (konkrétní příklad transakce z poslední doby)
a dozvíte se také něco málo o akvizičním financování. Seminář se uskuteční dne 11. listopadu 2015
od 9 do 12 hodin v Regionálním centru Olomouc. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK

 Kooperační setkání rakouských a českých firem z kovozpracujícího průmyslu
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje si Vás dovoluje pozvat na dvoustranná jednání
"Kooperační setkání rakouských a českých firem z kovozpracujícího průmyslu", která se uskuteční v úterý
24. listopadu 2015 od 9 hodin v hotelu Flora. Rakouské firmy hledají české partnery zejména z těchto
oblastí: - třískové a beztřískové obrábění - výkovky a výlisky - svařování- ocelové konstrukce - povrchové
ochrany - montáž konstrukčních uzlů i finálních výrobků - odbyt výrobků - joint venture. Přihlásit
se můžete prostřednictvím on-line formuláře, který je dostupný ZDE.
Zdroj: KHK OK

 Seminář Špičkové technologie ve stavebnictví
OHK Olomouc připravuje 9. prosince 2015 ve spolupráci s firmou MAPEI Akademii „Špičkové technologie
ve stavebnictví“, jež cílí na odborné pedagogy jednotlivých středních škol se stavebním zaměřením.
Více ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Tradiční podnikatelské setkání OHK Olomouc
Tradiční podnikatelské setkání členů Okresní
11. prosince 2015 v 18h v Galerii Patro.
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Zdroj: OHK Olomouc

 Doučování na míru Vašim potřebám
Přinášíme Vám informaci o vzniku olomoucké Školy Populo, která zajišťuje doučování veškerých předmětů
základních a středních škol a výuku jazyků. Od svého založení škola prošla mnohými změnami. Mimo jiné
značně rozšířila své služby, kompletně změnila grafickou podobu, spustila nové webové stránky
www.skolapopulo.cz.
Zdroj: OHK Olomouc

 OHK Olomouc oslaví výročí
V rámci oslav svého výročí uspořádá Okresní hospodářská komora Olomouc 19. března 2016 slavnostní
ples, kterým oslaví již 165. výročí svého založení.
Zdroj: OHK Olomouc

 Znalecké e-poradenství
Znalecká činnost je specializovanou činností, kdy pro každou oblast lidské aktivity je její působnost řádně
vymezena. Znalectví se dostalo během posledních let do popředí zájmu veřejnosti. Vlivem rozšiřující se
nabídky výroby a služeb na tuzemském trhu v jednotlivých segmentech podnikání se čím dál více
setkáváme s poptávkou po znaleckých posudcích. Ve většině případů jde o spory vzniklé při uplatňování
nároku na reklamaci. Vady a nevhodně zvolená technická řešení bývají nejčastější příčinou rozporu mezi
zhotovitelem a objednatelem. V případě, že protistrany vzájemně nenaleznou shodu a obchodní vztah je
tak narušen, je zde místo pro soudního znalce. Ze zkušenosti klientů vyplývá, že sehnat znalce s konkrétní
specializací je problém. Nabízí se položit si několik otázek, zda posouzení znalcem je efektivní způsob
řešení, kolik to bude stát a jaká bude úspěšnost při uplatnění nároku. Z komunikace s potenciálními
adresáty objednateli znaleckých posudků vyplývá, že obor soudního znalectví je pro většinu z nás velice
důležitým institutem.
Zdroj: OHK Olomouc

 Kdo bude zachráncem evropské civilizace?
V souvislosti s mnoha ekonomickými a bezpečnostními problémy dnešní doby, dospěla situace ohledně
migrantů do zlomové fáze. Zabezpečení vnějších hranic Evropské unie, pokud vůbec existuje, je prakticky
nulová. Naskýtá se otázka, proč tomu tak je? Je to záměr, lhostejnost, neschopnost či něco podobného?
Politici v různých zemích se k problému vyjadřují odlišně. Více ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Hlasujte pro živnostníka Olomouckého kraje -finalista č. 9 IVO STAWARITSCH
Podpořte svým hlasem živnostníka za Olomoucký kraj v celostátním kole soutěže Česká spořitelna
Živnostník roku 2015 pana Ivo Stawaritsche z Kostelce na Hané, který se zabývá uměleckým kovářstvím.
"Pana Stawaritsche osobně znám, je to nejen skvělý řemeslník, ale i úžasný člověk. Naši podporu si plně
zaslouží. Moc Vám i za pana Stawaritsche děkuji a přeji mu vítězství!" říká Helena Chalánková, ředitelka
OHK v Prostějově. Stačí poslat SMS na 900 11 09 ve tvaru ZIV 9. Hlasovat můžete až do 18. 11. 2015. Čím
více poslaných SMS, tím větší šance na vítězství.
Zdroj: OHK Prostějov

 Setkání výchovných poradců na ŠSŠP Prostějov
Dne 21. 10. 2015 proběhlo na Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově setkání výchovných
poradců ZŠ s ředitelkou Úřadu práce Ing. Věrou Crhanovou a ředitelkou Okresní hospodářské komory
Helenou Chalánkovou. Ředitelka úřadu práce informovala o potřebách trhu práce a nedostatku
absolventů technických oborů. Paní Chalánková vyzdvihla spolupráci odborných škol se zaměstnavateli v
našem regionu. Během setkání ředitel školy Ing. Radomil Poles seznámil výchovné poradce se všemi
formami studia na ŠSŠP. Zajímavou tečkou bylo vystoupení zástupců firmy HOPI, s.r.o., kteří upozornili na

nedostatek řidičů na trhu práce. Součástí společného setkání byla i ochutnávka výrobků žáků
potravinářských oborů ŠSŠP.
Zdroj: OHK Prostějov

 Novinka v legislativě DPH – kontrolní hlášení
S účinností od 1. ledna 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat
tzv. kontrolní hlášení k DPH. Tomuto tématu se bude věnovat školení, které OHK v Prostějově realizuje
dne 16. prosince 2015. Přednášet bude velmi uznávaná lektorka Ing. Olga Hochmannová – daňová
poradkyně a specialistka na oblast DPH. Nezapomeňte se včas registrovat na ohkpv@ohkpv.cz.
Zdroj: OHK Prostějov

 Projekt na usnadnění udělování pracovních karet musí cílit na vyučené Ukrajince, po vysokoškolácích
není v ČR poptávka
Hospodářská komora České republiky sice vítá pilotní projekt pro usnadnění udělování pracovních karet
vybraným pracovníkům z Ukrajiny, který dnes projedná Vláda ČR, jeho zaměření na vysokoškolsky
či alespoň středoškolsky vzdělané pracovníky však neodpovídá potřebám českých firem. HK ČR se navíc
nedomnívá, že se tento projekt nedotkne avizovaných pěti set pracovním pozic, reálně lze hovořit spíše
o desítkách uplatnění pro vysokoškolsky vzdělané Ukrajince v ČR. Více ZDE.
Zdroj: HK ČR

 Hospodářské komory připravují
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (www.khkok.cz):
11. 11. 2015 – Jak správně koupit nebo prodat firmu
24. 11. 2015 - Kooperační setkání rakouských a českých firem z kovozpracujícího průmyslu
Okresní hospodářská komora Olomouc (www.hkol.cz):
26. 11. 2015 – Seminář Špičkové technologie ve stavebnictví
Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):
13. 11. 2015 – Hanácky glétování
20. 11. 2015 – Roční zúčtování mezd
24. 11. 2015 – Důchodové pojištění
26. 11. 2015 – Daň z příjmu PO a FO
16. 12. 2015 – Kontrolní hlášení k DPH a další podstatné změny v zákonu o DPH v roce 2016
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