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 Burza práce a vzdělání v Olomouckém kraji
Při burze se na jednom místě představí firmy, kterým dlouhodobě chybí kvalifikovaná pracovní síla
v určitých profesích, a střední a vysoké školy, na kterých je možné nedostatkové vzdělání získat.
V Olomouckém kraji proběhnou v roce 2015 tři burzy – v Přerově (více informací naleznete také v článku
OHK Přerov níže), Olomouci a Šumperku. Účast na burze může být prospěšná tomu, kdo hledá práci,
přemýšlí o tom, jak si doplnit nebo změnit vzdělání, vybírá pro své dítě a spolu s ním perspektivní obor
vzdělání, věnuje se poradenství k volbě povolání nebo se zajímá o pracovní trh. Burza je otevřená široké
veřejnosti a účast na ní je bezplatná. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK

 Networkingové setkání podnikatelů ve sportovním duchu
OHK Olomouc připravuje ve spolupráci s Best Sportcentrum Olomouc networkingové setkání podnikatelů
ve sportovním duchu, které se uskuteční dne 5. listopadu 2015 od 17 hod. Zveme členské i nečlenské
firmy k diskuzi a pobavení. Závazná přihláška do 23. 10. 2015. Více ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Seminář Špičkové technologie ve stavebnictví
OHK Olomouc připravuje 4. a 26. listopadu 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

 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

 Podnikatelé debatovali u kulatého stolu k tématu nerovného odměňování žen a mužů
Okresní hospodářská komora Olomouc uspořádala 7. října Kulatý stůl k tématu nerovného odměňování
žen a mužů, kterého se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů, hospodářské komory, podnikatelského svazu a
odborů, kteří společně s Lucií Obrovskou z Kanceláře veřejného ochránce práv a Janou Válkovou ze
společnosti GIC NORA prodiskutovali téma nerovného odměňování žen a mužů. Jako výstup této debaty
vznikl poziční dokument určen především klíčovým aktérům/kám z řad tvůrců/kyň politik, zástupců/kyň
politických stran a médií, zabývající se možnými způsoby, jak předcházet nerovnému odměňování žen a
mužů v České republice. Více ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Exkurze do výrobního závodu automobilky Hyundai a pivovaru Radegast
Okresní hospodářská komora Olomouc uspořádala 13. října pro zájemce z řad podnikatelů další exkurzi,
tentokráte určenou zejména pro všechny milovníky aut a znalce technologie dobrého piva. V rámci
exkurze mohli zájemci nahlédnout do výrobního závodu automobilky Hyundai a pivovaru Radegast. Více
ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Technika má zelenou – závěrečná konference
Dne 23. 9. 2015 se v nádherných prostorách Louckého kláštera ve Znojmě uskutečnila závěrečná
konference projektu Technika má zelenou, na které bylo přítomno 100 účastníků. V rámci projektu se
napříč šesti kraji realizovaly polytechnické dílničky, na nichž se paní učitelky z mateřských školek učily od
profesionálních řemeslníků vybranému řemeslu - práce s recyklovanými materiál, paličkování, práce s
voskem, výtvarné techniky, práce s ruční výrobou výšivek, práce se dřevem, práce s pedigem. Tyto svoje
poznatky dále předávaly dětem ve svých mateřských školkách. Byl tak naplněn hlavní cíl projektu
– podpora a rozvoj řemesel a technického cítění již na půdě mateřinek. V rámci projektu byly také
realizovány vzdělávací semináře, tuzemské a zahraniční stáže. Zahraniční stáže byly realizovány na
Slovensku, v Litvě, Lotyšsku, Norsku a Itálii. Na konferenci byla představena realizace projektu a záměr
jeho rozšíření v budoucnu z důvodu jeho velkého úspěchu a přínosu pro rozvoj pedagogických pracovníků.
Zástupkyní MŠMT byla diskutována aktuální témata v předškolním vzdělávání z pohledu MŠMT a
zástupkyní České školní inspekce předneseno téma Předškolní vzdělávání v ČR z pohledu ČŠI. Projekt byl
realizován Unií zaměstnavatelských svazů ČR v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a
financován z Evropského sociálního fondu. Okresní hospodářská komora v Prostějově byla jedním ze čtyř
partnerů. Projekt byl realizován v období od 1. 6. 2014 – 30. 9. 2015.
Zdroj: OHK Prostějov

 Nominace OHK v Prostějově vyšla - umělecký kovář z Kostelce na Hané nejlepším živnostníkem roku
Ve čtvrtek 8. října 2015 se uskutečnilo v Olomouci slavnostní vyhlášení krajských výsledků soutěže
Vodafone firma roku 2015 a Česká spořitelna živnostník roku 2015. Mezi živnostníky porotu nejvíce zaujal
umělecký kovář Ivo Stawaritsch z Kostelce na Hané, kterému lásku k řemeslu vštípil jeho otec. Právě
založení vlastní dílny v roce 1992 bylo splněným snem hlavně pro pana Stawaritsche staršího. Okresní
hospodářská komora v Prostějově nominuje do této soutěže každým rokem nejlepší firmy a živnostníky
regionu. Více ZDE.
Zdroj: OHK Prostějov

 Mezinárodní projekt BE ENTREPRENEUER
Okresní hospodářská komora Přerov realizuje v letech 2014 - 2015 mezinárodní projekt společně
s dalšími 7 partnerskými organizacemi ze 7 zemí Evropské Unie. Hlavním cílem projektu bylo vybrat
a evaluovat již realizované projekty v oblasti odborné přípravy a vzdělávání v oblasti podnikání vyvinuté v
rámci programu celoživotního učení. Tyto inovované projekty jsou nyní zveřejněny ve vytvořené on-line
knihovně, na webových stránkách projektu www.b-entrepreneur.eu. Začátkem prosince 2015 se bude
konat v Madridu závěrečná konference projektu, kterého se zúčastní všichni partneři projektu a také
zástupce Okresní hospodářské komory Přerov. Bližší informace k projektu ZDE.
Zdroj: OHK Přerov

 Burza práce a vzdělání
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Okresní hospodářská komora Přerov a Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště
Přerov, pořádají prezentační akci firem a škol "Burza práce a vzdělání Přerov 2015", která se bude konat
15. října 2015 na Výstavišti v Přerově. Cílem akce je především podpořit technické vzdělávání, oslovit
potenciální studenty technických škol a potenciální zaměstnance firem. Součástí akce bude také
doprovodný program, např. Poradenství Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Přerov (volná místa,
volba povolání, rekvalifikace, jak efektivně hledat zaměstnání apod.) Bližší informace podá Martin Dýčka
na e-mailu hkprerov@hkprerov.cz.
Zdroj: OHK Přerov

 S OHK Přerov se vzděláte v oblasti sociálních sítí, DPH v zahraničním obchodě a dozvíte se jak
na obchod s německými partnery
OHK Přerov připravila v říjnu a listopadu hned několik seminářů. První z nich se uskuteční
22. října a prozradí jak na sociální sítě a jejich marketingové praktiky k podnikání. Na semináři se
seznámíte s tím, jak fungují sociální sítě, čím jsou zajímavé, jak s nimi pracovat, proč a jak komunikovat
přes sociální sítě, čeho se vyvarovat, sociální sítě a zaměstnanci. Dozvíte se také jak změřit úspěšnosti na
sociálních sítích či základy monitoringu sociálních sítí. Více ZDE. Další seminář se zabývá tématikou DPH
v zahraničním obchodě. Cílem semináře je dát malým a středním podnikatelům či pracovníkům větších
firem, kteří uzavírají příslušné smluvní vztahy, základní informace o uplatňování právních předpisů o DPH v
mezinárodním Do obsahu semináře jsou také zařazeny podmínky uplatňování předpisů o DPH v případech
postupných obchodů, kdy do obchodních operací vstupují jak subjekty z EU, tak i subjekty ze třetích zemí.
Uskuteční se 29. října a více informací naleznete ZDE. Poslední z připravovaných seminářů se uskuteční 2.
listopadu a jeho název zní Workshop o problematice obchodního styku s německými partnery. Obsahem
semináře bude výměna zkušeností s ohledem na vyslání pracovníků do Spolkové republiky Německo, styk
s německými úřady ve spojení s pracovněprávními povoleními, rozdíly mezi německým a českým
insolvenčním řízením. Více ZDE.
Zdroj: OHK Přerov

 Hospodářské komory připravují
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (www.khkok.cz):
15. 10. 2015 - Burza práce a vzdělání v Přerově
20. 10. 2015 - Burza práce a vzdělání v Olomouci
03. 11. 2015 - Burza práce a vzdělání v Šumperku
Okresní hospodářská komora Olomouc (www.hkol.cz):
05. 11. 2015 - Networkingové setkání podnikatelů ve sportovním duchu
04. 11. a 26. 11. 2015 - Seminář Špičkové technologie ve stavebnictví
Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):
22. 10. 2015 - Veřejné zakázky z praktického pohledu s důrazem na novelizaci zákona o veřejných zakázkách účinnou
od 6. 3. 2015 a nový zákon o zadávacích řízeních
05. 11. 2015 - Zdravotní pojištění
13. 11. 2015 – Hanácky glétování
24. 11. 2015 - Důchodové pojištění
Okresní hospodářská komora Přerov (www.hkprerov.cz):
22. 10. 2015 - Využití sociálních sítí a jejich marketingové praktiky k podnikání
29. 10. 2015 - DPH v zahraničním obchodě
02. 11. 2015 - Workshop o problematice obchodního styku s německými partnery
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