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

 

 Projekt „Podpora regionálních firem na česko – polském příhraničí 

Projekt Podpora rozvoje regionálních firem na česko - polském příhraničí je prodloužen do 30. 9. 2015. Díky 

tomu se podaří uspořádat třetí ročník jarmarku „Vyrobeno pod horou Děda Praděda“, dvě podnikatelská 

setkání, výjezd na veletrh do Polska a zaměstnanci úřadu se budou vzdělávat v polském jazyce. Více informací 

ZDE. 
Zdroj: OHK Jeseník 

 

 Projekt Podpora integrace propouštěných zaměstnanců členský firem OHK Jeseník na trhu práce je 

prodloužen do 31. 5. 2015  

Zaměstnancům, kterým končí smlouva na dobu určitou, nebo jsou ve výpovědní lhůtě, nabízíme kvalifikační a 

rekvalifikační kurzy, počítačové kurzy, výuku jazyku. Zájemci se mohou hlásit na emailu ohk@jesenik.com. 

Zaměstnavatelé mohou v průběhu vzdělávacích aktivit dostat proplaceny mzdové náklady. Projekt je 

financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 

rozpočtu ČR. Více informací ZDE. 
Zdroj: OHK Jeseník 

 

 

 

Znalecké e-poradenství v oblasti stavebnictví 

Potřebujete poradit v oblasti stavebnictví a jeho technicko-právní problematice? Ve spolupráci se soudním 

znalcem, panem Ing. Jaroslavem Pejzlem, Vám přinášíme projekt e-poradenství, kde můžete získat odpovědi 

na své otázky zcela zdarma. Více informací ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

  

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu  

Okresní hospodářská komora Olomouc pořádá 25. Února ve spolupráci se společností Ernst & Young seminář 

pro širokou podnikatelskou veřejnost, majitele a akcionáře společností. Cílem je seznámit účastníky volnou a 

srozumitelnou formou s finanční a právní problematikou spojenou s prodejem a nákupem firmy. Více 

informací ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

Pět tipů na prosazení změn u svých zaměstnanců 

Potřebujete u svých zaměstnanců prosadit změnu? Potřebujete, aby se přizpůsobili novým podmínkám, které 

pro ně nemusí být příjemné? Očekáváte houževnatý odpor? Seznámíme vás s pěti tipy, které jej pomohou 

překonat. Více informací ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

http://www.ohk.jesenik.com/
mailto:ohk@jesenik.com
http://www.ohk.jesenik.com/
http://hkol.cz/clanky/zpravy/znalecke-e-poradenstvi-v-oblasti-stavebnictvi.html
http://www.hkol.cz/clanky/akce/jak-dobre-prodat-nebo-spravne-koupit-firmu.html
http://hkol.cz/clanky/zpravy/pet-tipu-na-prosazeni-zmen-u-svych-zamestnancu.html


 

Pozvánka na 8. reprezentační ples Okresní hospodářské komory Olomouc 

OHK Olomouc se svými členy a partnery pořádá 8. reprezentační ples, který se uskuteční dne 7. 3. 2015 od 

19:00 hod v Armádním domě Olomouc. Více informací ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

Pozvánka na shromáždění delegátů OHK Olomouc 2015 

Jménem představenstva OHK Olomouc si Vás dovolujeme pozvat na Shromáždění delegátů Okresní 

hospodářské komory Olomouc. Shromáždění se bude konat ve čtvrtek 2. dubna 2015. Více informací ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

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. Hlavním cílem projektu je podpora polytechnického vzdělávání 

pedagogických pracovníků mateřských škol. V MŠ jsou nyní realizovány interaktivní dílničky zaměřené na 

rozvoj potencionálu řemesel a technického cítění a připravují se stáže v zahraničí pro vzájemnou výměnu 

zkušeností v oblasti podpory polytechnického vzdělávání a rozvoj osobnostního růstu v partnerských 

organizacích. Více informací ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 Restaurant Day 

Dne 15. února od 11 hodin ve Společenském domě Prostějov pořádá Okrašlovací spolek města Prostějova ve 

spolupráci s účastnicemi kurzu Okresní hospodářské komory v Prostějově - Od kočárku k podnikání a pod 

záštitou Zdravého města Prostějov Restaurant Day. Těšit se můžete na masové dobroty, ručně dělané 

čokoládové pralinky, cibulády, sushi a spousty dortíků. Nebudou chybět speciality z alternativní kuchyně. 

Vystoupí prostějovská skupina SebeRevolta. Více informací ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 Hospodářské komory připravují 

 

Okresní hospodářská komora Jeseník (www.ohk.jesenik.com):  

12. 2. Novelizace zákonů o dani z příjmů PO a FO 

19. 2. Občanský zákoník 

24. 2. Novelizace zákonů o DPH 
 

Okresní hospodářská komora Olomouc (www.hkol.cz):  

25. 2. Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu 

7. 3.   8. reprezentační ples 
 

Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):  

15. 2. Restaurant Day 

18. 2. Praktické zkušenosti s novým Občanským zákoníkem 

20. 2. Důchodové pojištění 2015 – ELDP 2015 

18. 3. Uplatňování DPH v roce 2015 

23. 4. Obchodně-právní problematika v Německu 
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