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Vážení čtenáři,
horké léto nám přineslo několik novinek. Další
možnost pro firmy ucházející se o
zaměstnance ze zahraničí, tentokrát Režim
ostatní státy- Srbsko. Jsme plně připravení
Vám pomoci dostat do České republiky i tyto
pracovníky.
Na OHK Prostějov již plně funguje ověřování
certifikátů o původu zboží a karnetů ATA a v
neposlední řadě právě finišujeme přípravy na
odbornou soutěž Talenty pro firmy (T-profi),
která bude poprvé letos součástí Burzy práce
a vzdělání v Olomouci.
Přeji Vám krásný zbytek léta.

Anežka Kramářová
Pověřená ředitelka KHK OK

Tento Občasník je realizován za podpory Olomouckého kraje z projektu Business Point.

Hejtmanství podpoří rozvoj chytrých měst
Hejtmanství bude jedním z partnerů memoranda o aktivitách v oblasti Smart City. Koncept takzvaných chytrých
měst má za cíl rozvoj moderních technologií v celém Olomouckém kraji s důrazem na město Přerov. Do projektu
se kromě tamní radnice a Smart City Clusteru zapojí i přerovská vysoká škola logistiky.
„Naší společnou snahou bude zajistit rozvoj inovativních technologií například v oblasti energetiky, bezpečnosti
nebo správy budov,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Koncept chytrých měst předpokládá růst sdílené dopravy, využívání sociálních sítí, stavbu inteligentních budov
nebo veřejně dostupné wifi. „Moderní technologie nám dávají nové možnosti, jak například vylepšit hromadnou
dopravu a snížit produkci CO2 a jeho vliv na životní prostředí,“ dodal Okleštěk.
Signatáři memoranda mají v regionu vytvářet podmínky pro podporu investic a vytvářet prostředí pro další rozvoj
nejen Přerova, ale i ostatních míst v regionu. Každý rok pak budou vyhodnocovat výsledky své práce.
Více:
Zdroj: Olomoucký kraj

Je tu další možnost pro firmy ucházející se o zaměstnance ze zahraničí!
Dovolujeme si vás informovat o nově schváleném programu zaměstnávání cizinců
pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii - Režim ostatní státy Srbsko. Tento program
byl vládou schválen koncem června s účinností od 13. srpna 2018. Roční kvóta pro tento
projekt je stanovena na 2000 Srbů/ ročně. Kompetence Krajské hospodářské komory
Olomouckého kraje v rámci projektu Režim ostatní státy Srbsko je totožná s projekty Režim
ostatní státy Mongolsko, Filipíny. Prosíme tedy všechny zájemce o zařazení do tohoto projektu,
aby se na nás obraceli pouze s žádostí o vystavení doporučení. Seznam všech ostatních
požadovaných dokumentů, které firma předkládá Ministerstvu průmyslu a obchodu, naleznete
v přiloženém dokumentu. Částka za vystavení doporučení byla stanovena na 1000 Kč, což platí i
pro ostatní dvě země.
Více:
Zdroj KHK OK

Zahraniční cesta do Gruzie a Ázerbájdžánu
Hospodářská komora České republiky byla pověřena organizací podnikatelské mise doprovázející ministryni
průmyslu a obchodu ČR Martu Novákovou na její 1. zahraniční cestu ve funkci ministryně průmyslu a obchodu a to
do Gruzie (Tbilisi, Batumi) a Ázerbájdžánu (Baku). Podnikatelská mise se uskuteční ve dnech 11. - 14. 9. 2018. K
přípravě první části mise v Ázerbájdžánu přizvala HK ČR ke spolupráci Komoru pro hospodářské styky se SNS.
Hlavním cílem doprovodné podnikatelské mise je posílení ekonomických vztahů mezi českými a gruzínskými resp.
ázerbájdžánskými exportéry, importéry a investory a upevnění již stávajících obchodních vazeb.
Záloha na účastnický poplatek činí 1.550,- EUR (pro členy HK ČR/Komory SNS) a 1.705,- EUR (pro nečleny HK
ČR/Komory SNS). Cena zahrnuje 3 x ubytování, podíl na místních transferech, podíl na cateringu, podíl na
pronájmech jednacích prostor, organizaci firemních jednání, asistenci pracovníků HK ČR a Komory pro hospodářské
styky se SNS (Ázerbájdžán) po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise. Pro firmy, které
účastnický poplatek nemohou uhradit v EUR, je stanoven ekvivalent v Kč, a to ve výši 39.520,- Kč, (člen HK
ČR/Komory SNS) resp. 43.470,- Kč (nečlen HK ČR/Komory SNS) resp. O této skutečnosti (placení v Kč) nás prosím
informujte a vyznačte v závazné přihlášce.
V případě Vašeho zájmu o účast nás kontaktujte na khkok@khkok.cz
Více:
Zdroj: KHK OK

Staňte se Nejlepším Startupem 2018!
Unikátní příležitost, jak o sobě dát vědět a přilákat pozornost investorů právě teď mají začínající firmy,
ideálně se zaměřením na technologie a inovace. Do 30. října se mohou registrovat do soutěže Nejlepší
Startup roku, která je již tradičně vyhlašována v rámci podnikatelských soutěží Česká spořitelna Živnostník
roku a Vodafone Firma roku. Vítěz se může těšit na finanční příspěvek a přístup ke klíčovým investorům.
Přihlásit se může firma nebo živnostník s maximálně tříletou podnikatelskou historií, a to do 31. října 2018
zde:
Více:
Zdroj: KHK OK

Ukrajinští pracovníci jsou přínosem nejen pro zaměstnavatele
Ukrajinští pracovníci jsou přínosem nejen pro zaměstnavatele, ale i společnost. Přispívají na české důchody i zdravotní péči.
Hospodářská komora bude vyjednávat s vládou o zdvojnásobení ročních kvót
Více než 2 mld. Kč za rok přitečou státu z přímých a nepřímých daní a odvodů navázaných na zaměstnávání pracovníků
zařazených do vládního Režimu Ukrajina. Jen na důchodovém pojištění, z kterého se hradí současné důchody, tak spolu se
zaměstnavateli přispívají kolem 1 mld. Kč ročně. Každý Ukrajinec, který dosud získal práci přes tento režim, přispěje na
jednoho důchodce 440 korunami za rok. Tito pracovníci tak nejsou přínosem jen pro zaměstnavatele, jsou prospěšní pro
celou společnost. Vyplývá to z analýzy Hospodářské komory, která k tomu také zmapovala v novém šetření zkušenosti
zaměstnavatelů s programem a s pracovníky z Ukrajiny.
Podle tohoto šetření jsou zaměstnavatelé se zaměstnanci z Ukrajiny spokojeni, oceňují hlavně jejich pracovitost (82 %),
vstřícnost (41 %) a snadnou integraci do pracovního týmu (33 %). Více než dvě pětiny podnikatelů také uvedlo, že
zaměstnancům z Ukrajiny zvedlo mzdu, v průměru o 11 %, a to u malých, středních i velkých firem. Výjimkou nebyl ani růst
mezd o více než pětinu.
Hospodářská komora za dva roky vyřídila 3.110 žádostí o 17.367 kvalifikovaných pracovníků, v současnosti v ČR
prostřednictvím programu pracuje už 13.300 pracovníků. Jen za poslední rok Hospodářská komora vyřídila přes dva tisíce
žádostí firem o 11 tisíc zaměstnanců. Zájem firem o pracovníky z Ukrajiny se tak meziročně téměř zdvojnásobil, tento trend
bude podle odhadů Hospodářské komory kvůli napjatému trhu práce ještě zesilovat.
Více:
Zdroj: KHK OK

Slovenský živnostník hledá obchodního partnera z Olomouckého kraje
Obrátila se na nás slovenská firma/slovenský živnostník, který podniká ve výrobě papučí. Konkrétně hledá
firmu, která by mu „sekala“ vzory papučí a on by je potom kompletizoval.
Pokud znáte firmu, která by mohla vyhovět slovenské firmě a tím tak vyhovět i „přeshraničnímu“
businessu, kontaktujte nás na khkok@khkok.cz
Zdroj: KHK OK

Krajská delegace z Olomouckého kraje pocestuje do provincie Fujian
V měsíci září se vybraní zástupci z Olomouckého kraje zúčastní veletrhu China International Fair for
Investment nad Trade (CIFIT), který se bude konat ve městě Xiamen v Číně. Jedná se o největší veletrh v Číně
se zaměřením na podporu investic, obchodní spolupráce a prezentace cestovního ruchu. V delegaci nebude
chybět ani zástupce Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Anežka Kramářová, která bude
prezentovat činnost hospodářské komory v České republice. Na letošním jubilejním 20. ročníku veletrhu bude
expozice České republiky zaměřena také na stoleté výročí založení Československa. I ve spojitosti s touto
výpravou se dne 17. října 2018 uskuteční ojedinělá akce pořádána právě Krajskou komorou ve spolupráci s
Univerzitou Palackého a Konfuciovým institutem – Jak si nezavřít dveře k obchodování s Čínou?

FINANCE PRO ROZVOJ VAŠEHO PODNIKÁNÍ: ITI OA (Integrované územní investice Olomoucké aglomerace)
Firmy z Olomoucké aglomerace mohou využít zvýhodněný přístup k dotacím!
ITI OA jsou nástrojem, který je určen pro rozvoj a zvýšení inovační výkonnosti podnikání v Olomoucké aglomeraci.
V rámci tohoto nástroje je pro podnikatele a firmy rezervováno 1,26 miliardy korun, které jsou rozděleny dle
tematického zaměření.
Mezi aktuální výzvy, do kterých je možné se přihlásit, patří APLIKACE (do konce srpna 2018) a INOVACE – PATENT
(do konce září 2018).
Ke konci roku 2018 a začátku roku 2019 budou vyhlašovány další výzvy ITI Olomoucké aglomerace. Výzvy jsou
vyhlašovány na základě zájmu a také je možné prodiskutovat podmínky jednotlivých výzev, tak aby více vyhovovali
subjektům v Olomoucké aglomeraci.
Máte-li projekt, který zapadá do jedné z výše podporovaných oblastí, vyplňte předběžný záměr (zde) nebo
kontaktujte zástupce ITI OA na e-mailu iti@olomouc.eu / tel. čísle 588 488 773 a podílejte se s námi na jejich
přípravě.
Více informací o ITI OA se také dozvíte na webových stránkách http://www.olomoucka-aglomerace.eu
Více:
Zdroj: KHK OK

KHK OK připravujeme:
Říjen 2018 – Jak si nezavřít dveře k obchodováním s Čínou?
10. 10. 2018 – Jak na online marketing a HR v roce 2019
23. 10. 2018 – Burza práce Olomouc a vzdělání

Slavnostní zahájení stálé výstavy a řemeslné tvorby - HANÁCKÁ AMBASÁDA
Zveme všechny příznivce hanáckých řemeslníků ke slavnostnímu zahájení stálé výstavy
jejich tvorby spolu s dílnou a možností si řemesla vyzkoušet. Vše společně pod
jednotným názvem „Hanácká ambasáda“.
Otevření proběhne dne 15. září 2018 v 16 hodin v prostorách zámeckého parku Čechy
pod Kosířem s níže uvedeným programem.








Zahájení v 16.00 hodin
Hanácká óda – první věta
Slosovatelná anketa o ceny
Dražba kompletní edice hanácké měny „Hangroš“
Vyhlášení ankety
Prohlídka ambasády
18–19 hodin, zpíváme si pro radost

Více:
Zdroj: OHK Prostějov

Burza práce a vzdělání 2018 v Šumperku

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 od 9 do 17 hodin se bude konat již 4. ročník Burzy
práce a vzdělání v Šumperku. Vystavují významní zaměstnavatelé regionu
společně se středními a vysokými školami, které s nimi spolupracují.
Více informací o akci naleznete v plakátu 2018 a letáku pro ZŠ a SŠ 2018.
Více:

Zdroj: OHK Šumperk

OHK Šumperk připravujeme:
30. 8. 2018 - Seminář: „EXCEL PRO MÍRNĚ AŽ STŘEDNĚ POKROČILÉ“
Ing. Jiří Špaček, Ph.D.
Více:
29. 8. 2018 - Seminář: „MS WORD A MS OUTLOOK“
Ing. Jiří Špaček, Ph.D.
Více:
6. 9. 2018 - Seminář: „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ A PRAKTICKY“
– ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ NABÍDEK
– PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Více:
4. 10. 2018 - Burza práce a vzdělání 2018 v Šumperku
Více:

