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Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

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

Oděvní průmysl v Olomouckém kraji rozhodně není, ani po pádu OP Prostějov, zapomenutý
Střední Morava bývala nejen jedním z tuzemských center lnářství, ale také jednou z bašt oděvního průmyslu v
rámci celé České republiky. I dnes, po pádu oděvního gigantu OP Prostějov, v regionu působí řada firem
úspěšných na domácím i na zahraničních trzích. Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje proto své
tradiční Setkání manažerů tentokrát zaměřila právě na dané odvětví a představila formou módní přehlídky
tvorbu řady v Olomouckém kraji působících firem z oděvního průmyslu, které zde kolekce nejen tvoří, ale
většinou také zaměstnávají místní lidi při jejich výrobě. První ročník akce by měl založit tradici pravidelných
každoročních prezentací oděvních firem z regionu. Více informací k akci naleznete zde.
Zdroj: KHK OK

Vánoční jarmark v Jeseníku
V sobotu 20. prosince a zlatou neděli 21. prosince se zaplní Jesenické náměstí různými výrobci regionálních
produktů v rámci Vánočního jarmarku. Dvoudenní akci připravuje Okresní hospodářská komora ve spolupráci
s MKZ Jeseník v rámci projektu Business Point. Jesenické náměstí nabídne návštěvníkům skvělé punče,
svařené víno z Vidnavy a pro děti bude připravena Krtečkova dílnička.
Zdroj: OHK Jeseník

Projekt Podpora integrace propouštěných zaměstnanců na trhu práce stále probíhá
Zaměstnanci, kterým končí smlouva na dobu určitou nebo jsou ve výpovědní lhůtě, mohou využít služeb
projektu Podpora integrace propouštěných zaměstnanců členských firem OHK Jeseník na trhu práce. V rámci
projektu jsou k dispozici kvalifikační a rekvalifikační kurzy, počítačové kurzy či výuka jazyků. Zájemci se mohou
hlásit na emailu ohk@jesenik.com. Zaměstnavatelé v průběhu vzdělávacích aktivit proplacení mzdových
nákladů. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Zdroj: OHK Jeseník

Meopta nabízí program k podpoře expanze na americký trh
Člen OHK Olomouc Meopta - optika, s.r.o. nabízí program zaměřený k podpoře úspěšné expanze českých
firem na americký trh. Projekt MeoHub nabízí asistenci se založením firmy, administrativou, získáním víz,
patentové a licenční poradenství, právní služby a zprostředkování obchodních kontaktů v USA. Přihlašování
do projektu je spuštěno od prosince 2014 do poloviny ledna 2015. Možnost jak se zapojit a více informací
zjistíte zde.
Zdroj: OHK Olomouc

Setkání členů a přátel Okresní hospodářské komory Olomouc
Dne 18. 12. proběhne každoroční předvánoční setkání členů a přátel Okresní hospodářské komory Olomouc,
které se uskuteční ve zrekonstruované galerii Patro. Probíhá zde výstava Ateliér olomouckého umělce
Ladislava Jalůvky a v průběhu večera bude připravena řízená degustace moravského vína od společnosti Víno
REK a raut ve formě švédských stolů. Více informací zde.
Zdroj: OHK Olomouc

Potřebuje Vaše dítě doučování? ETIAM Vám pomůže
Za podpory Okresní hospodářské komory v Olomouci se druhého ledna 2015 otevře první škola zaměřená na
doučování předmětů základních a středních škol. Škola ETIAM bude doučovat žáky základních a středních škol
dle jejich individuálních potřeb. Kolektiv školy tvoří studenti a absolventi vysokých škol i zkušení kantoři
s praxí. Výuka probíhá v příjemném prostředí v centru Olomouce v Pavelčákově ulici. Více zde.
Zdroj: OHK Olomouc

 Trochu netradičně - REIKI
Zajímavý příběh člověka, který v sobě objevil "dar", jež by se dal bezesporu zařadit do těch, které se vymykají
lidskému chápaní. Na své podnikatelské dráze se Daniel Šnábl dostal do stádia, kdy jeho živnost začala
stagnovat a starostí kolem podnikání přibývat. Tato skutečnost ho donutila se na věci ve svém životě začít
dívat z trochu jiného úhlu pohledu. Opustit své dosavadní podnikatelské aktivity, které ho přestaly naplňovat,
a začínal se věnovat alternativní medicíně, která ho (teoreticky) zajímala již od útlého dětství. Více zde.
Zdroj: OHK Olomouc

Připravujeme na další rok přednášku profesora Zeleného
Profesor Milan Zelený je česko-americký ekonom, který se zabývá zejména obory produktivity práce, teorií
řízení, podnikovou ekonomikou a multikriteriálním rozhodováním. „Dnešní svět nepotřebuje politiky, ale
schopné a tvůrčí starosty – řešitele problémů. Svět nepotřebuje více byrokratů a manažerů, ale co nejvíce
vůdčích osobností a podnikatelů. Staré podniky a staré technologie je třeba přenechat jejich přirozenému
osudu – ne je uměle zachraňovat, dotovat, podporovat a stimulovat penězi daňových poplatníků, proti jejich
zájmu a bez jejich souhlasu. Jen tak vytvoříme nový prostor pro nové lidi, nové výrobky, produkty,
technologie a řešení nových problémů.“ Více zde.
Zdroj: OHK Olomouc

 J. Rakušan: Pro úspěšné nasazení ERP systému je nutná fundovaná znalost procesů
Německá společnost Berghof Systeme je v Evropě proslulá vývojem softwarového řešení, která jsou
orientována na zvýšení hospodárnosti výrobních procesů. Jde především o systémy adaptivní regulace, které
využívají pokročilých metod a algoritmů z oblasti technické kybernetiky. Společnost působí také na českém
trhu, a to prostřednictvím dceřiné firmy IS Berghof, jejímž jednatelem je Jiří Rakušan. Ten poskytl CVIS.CZ
exkluzivní rozhovor, jehož znění naleznete zde.
Zdroj: OHK Olomouc

Okresní hospodářská komora Přerov již 20 let podporuje podnikatele
V letošním roce uplynulo 20 let od založení Okresní hospodářské komory v Přerově. Při této příležitosti jsme
požádali ředitelku úřadu komory paní Andreu Hošťálkovou o shrnutí činnosti této instituce a o připomenutí
významných událostí v uplynulých dvaceti letech činnosti komory, ke kterým patří např. činnost Společného
slovensko-českého hospodářského výboru mezi Hospodářskou komorou ČR Praha (HK ČR) a Slovenskou
obchodní a průmyslovou komorou Bratislava nebo činnost Regionálního informačního místa CzechTrade. Celý
rozhovor naleznete zde.

 Mezinárodní projekt BE ENTREPRENEUER
Okresní hospodářská komora Přerov realizuje mezinárodní projekt společně s dalšími 7 partnerskými
organizacemi ze 7 zemí Evropské Unie. Hlavním cílem projektu je vybrat a evaluovat již realizované projekty v
oblasti odborné přípravy a vzdělávání v oblasti podnikání vyvinuté v rámci programu celoživotního učení. Tyto
inovované projekty budou zveřejněny ve vytvořené on-line knihovně. Začátkem prosince hostila Okresní
hospodářská komora partnery projektu v Přerově, na pravidelném projektovém jednání, kterého se účastnili
všichni partneři projektu. Projekt vstupuje do druhé poloviny své realizace, a tak všichni zúčastnění řešili
úkoly pro následující období a také došlo na zhodnocení uplynulého období realizace. Bližší informace k
projektu zde.
Zdroj: OHK Přerov

 Job after 50 - DUTCH MIRACLE
Okresní hospodářská komora Přerov dokončila realizaci projektu „Job after 50 - DUTCH MIRACLE“ (Práce po
padesátce - HOLANDSKÝ ZÁZRAK). Projekt reaguje na problematiku stárnutí populace a jeho výsledky
přinášejí možná řešení, která přispějí ke zlepšení pozice starších zaměstnanců ve firmách. Více informací zde.

Zdroj: OHK Přerov

 Standardy činností spojených s provozem vápenických pecí typu MAERZ firmy VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. úspěšně ukončila v říjnu letošního roku realizaci výše uvedeného projektu. Projekt
byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu. Obsahem projektu byla především realizace specifického vzdělávání zaměstnanců pro
potřeby VÁPENKY VITOŠOV s.r.o., jedinečného výrobce přípravy suroviny pro vápenické pece mokrou
úpravou vápenců a jediného v ČR vyrábějícího vápenné brikety. Cílem projektu bylo vzdělávání zaměstnanců
zaměřené na prohloubení, rozšíření a zvýšení kvalifikace dělníků a THP zaměstnanců (mistři, směnoví technici,
zaměstnanci obchodu a nákupu, zaměstnanci dopravy a expedice, konstruktéři). Více zde.
Zdroj: KHK OK

 OHK Šumperk uspořádala závěrečnou konferenci k projektu Genderové audity ve členských firmách
V konferenční místnosti Hotelu Elegance v Šumperku proběhla Závěreční konference k projektu „Genderové
audity ve členských firmách OHK Šumperk“. Cílem konference bylo seznámit účastníky a další zájemce s
danou problematikou z řad dalších, do projektu nezapojených firem, s výsledky auditů provedených v
zapojených firmách. Více informací na webu okresní komory zde.
Zdroj: OHK Šumperk

Přání do nového roku
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Okresní hospodářská komora Jeseník, Okresní hospodářská
komora Olomouc, Okresní hospodářská komora Prostějov, Okresní hospodářská komora Přerov a Okresní
hospodářská komora Šumperk Vám přejí vše nejlepší a mnoho pracovních úspěchů v novém roce 2015.

 Hospodářské komory připravují
Okresní hospodářská komora Jeseník (www.ohk.jesenik.com):
3. 2. 2015 Daně z příjmů PO a FO
19. 2. 2015 Občanský zákoník
24. 2. 2015 Novelizace zákonů o DPH
Okresní hospodářská komora Olomouc (www.hkol.cz):
18. 12. 2014 Tradiční předvánoční setkání členů a přátel OHK Olomouc
Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):
27. 1. 2015 – Praktické zkušenosti s NOZ - řešení aktuálních právních problémů podnikatelů a obchodních
společností
18. 2. 2015 – Uplatňování DPH v roce 2015
27. 2. 2015 – Důchodové pojištění 2015
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