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 Seminář pro podnikatele – jak motivovat k práci 

Okresní hospodářská komora Olomouc a  Firemní sociolog pořádají ve spolupráci s  Rotary 

klubem Olomouc seminář pro podnikatele o tom, jak motivovat k práci lidi, kterým se nechce. 

Pokud přijdete, nejen že se dozvíte jak na své zaměstnance, ale také přispějete na dobrou věc, 

výtěžek je věnován ve prospěch Hospice na Svatém Kopečku. Seminář je určen podnikatelům 

zodpovědným za vytváření firemní kultury a vedení. Lidem, kteří mají inspirovat ostatní k tomu, 

aby mohli efektivně vést a lidem, kteří osobně zodpovídají za vedení ve firmách. Více zde: 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Garden Food Festival už za pár dní 

Už zhruba za týden naváže Garden Food Festival na svou úspěšnou loňskou premiéru. Přípravy 

druhého ročníku festivalu dobrého jídla a pití pod širým nebem, který se letos uskuteční 14. - 15. 

května ve Smetanových sadech v Olomouci, jdou do finále. Na šest desítek restaurací, výrobců 

delikates, netradičních pokrmů, regionálních specialit či zdravé výživy včetně vinařů, malých 

pivovarů, klasických pivních značek a prémiových destilátů se již připravuje na akci. Podrobnosti 

na  www.gardenfoodfestival.cz  
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Seminář – nový zákon o veřejných zakázkách  

Okresní hospodářská komora Olomouc, ve spolupráci s advokátní kanceláří DOHNAL PERTOT 

SLANINA (doporučovaná kancelář v soutěži Právnická firma roku) pro Vás připravila seminář na 

téma nového zákona o veřejných zakázkách. Jedná se o přednášku právníků, kteří se na danou 

oblast dlouhodobě specializují v rámci advokátní kanceláře DOHNAL PERTOT SLANINA. Lektor 

Vám zároveň poradí, jak se problémům v zadávání i účasti ve veřejných zakázkách vyhnout.  

Více zde: 

 
    Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Veletrh aktivního a zdravého stylu Sport Expo  

Zveme Vás na veletrh aktivního a zdravého stylu Sport Expo, který se uskuteční u příležitosti 7. 

ročníku Mattoni půlmaratonu Olomouc 24. - 25. června 2016 v modernizovaném pavilonu A, 

Výstaviště Flora Olomouc. Více zde: 
    Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

 

http://www.firemni-sociolog.cz/cz/
https://www.facebook.com/rkolcity/?fref=ts
https://www.facebook.com/rkolcity/?fref=ts
http://www.hkol.cz/clanky/akce/seminar---jak-motivovat-zamestnance-k-praci.html
http://www.hkol.cz/clanky/akce/novy-zakon-o-verejnych-zakazkach---prakticky.html
http://www.hkol.cz/clanky/zpravy/moravia-sport-expo.html


 

 

 

 Erasmus pro mladé podnikatele nově i v Olomouckém klastru inovací  

Program EU Erasmus pro mladé podnikatele má od 1. února jediné mimopražské kontaktní místo 

v Olomouckém klastru inovací (OKI). Začínající podnikatelé z regionu, ale i zavedené firmy, se 

mohou zapojit do mezinárodního programu, který jim nabízí cenné zkušenosti a kontakty. 

Přinášíme Vám také postřeh účastníka Erasmu pana advokáta Mgr. Martina Začala. Více zde:  
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Novela zákona o významné tržní síle  

Už takřka měsíc platí novela zákona o významné tržní síle. Ten upravuje povinnosti odběratelů při 

uzavírání smluv s dodavateli potravin. Zákon má zabránit zneužití postavení odběratele při 

vyjednávání s dodavateli. Jaké změny tato novela přináší a co je potřeba řešit? Více zde: v  článku 

advokáta JUDr. Jakuba Dohnala, Ph.D. 

Zdroj: OHK Olomouc 

 Počítačová služba s.r.o. – Age management 

Členské organizace si začínají uvědomovat problematiku dopadu demografického stárnutí na trh 

práce, která začíná zvyšovat věkovou strukturu zaměstnanců. Počítačová služba s.r.o. jako 

regionální partner Age Management z.s. připravila cyklus workshopů s cílem seznámení zájemců 

z řad zaměstnavatelů i zaměstnanců s problematikou řízení s ohledem na věk, tedy s age 

managementem. Aktivity age managementu podporují pracovní schopnost zaměstnanců 

v jakémkoliv věku, věnují se otázkám zdraví, vzdělávání, motivaci, slaďování rodinného a 

pracovního života, ale i přizpůsobování pracovního prostředí. Pro zaměstnance připravuje poprvé 

v ČR unikátní kurz licencovaný Finským institutem pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách 

„Směrem k úspěšné profesní senioritě®“, který rozvíjí dovednosti pro řízení pracovní kariéry, 

zaměřuje se na možnosti prevence psychosociálních onemocnění a na podporu úspěšného 

stárnutí zaměstnanců tak, aby nedocházelo k předčasným odchodům do důchodu. Další 

informace najdete na webových stránkách www.centrum-vzdelavani.cz  
Zdroj: OHK Olomouc 

 

Dotace na vzdělávání zaměstnanců – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) 

Projekt POVEZ II navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit 

odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazuje na projekt POVEZ a nahrazuje projekt "Vzdělávejte 

se pro růst!", které se osvědčily jako nástroje podpory dalšího vzdělávání a posilování 

konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR. Více zde: 

Zdroj: OHK Prostějov 

 

Žáci ze Švehlovky reprezentovali kraj v celostátním finále soutěže Učeň instalatér 2016 

Ve dnech  19. - 22. 4. 2016 se uskutečnilo celostátní finále 19. ročníku soutěže odborných 

dovedností  Učeň Instalatér, které se koná v rámci doprovodného programu mezinárodního 

stavebního veletrhu IBF Brno. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR a pořadatelem Cech topenářů a instalatérů ČR. Letošní ročník soutěže je zařazen 

do Přehlídky České ručičky 2016. Více zde:         Zdroj: OHK Prostějov 

http://www.hkol.cz/clanky/zpravy/erasmus-pro-mlade-podnikatele-nove-i-v-olomouckem-klastru-inovaci.html
http://www.hkol.cz/clanky/zpravy/novela-zakona-o-vyznamne-trzni-sile.html
http://www.hkol.cz/clanky/zpravy/novela-zakona-o-vyznamne-trzni-sile.html
http://www.centrum-vzdelavani.cz/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/dotace-na-vzdelavani-zamestnancu-podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii-povez-ii/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/zaci-ze-svehlovky-reprezentovali-olomoucky-kraj-v-celostatnim-finale-souteze-ucen-instalater-2016/


 

 

 

T-Profi Talent pro firmy 

Na vynikajícím pátém místě v celorepublikovém kole soutěže T Profi, kterou připravila 

Hospodářská komora ČR, se umístil tým Olomouckého kraje složený z žáků Základní školy v 

Náměšti na Hané, olomoucké Střední školy technické a obchodní Kosinova a firmy Honeywell 

Aerospace. Více zde:  

               Zdroj: KHK OK/OHK Olomouc  

Firmy dohánějí chybějící energetické audity, hrozí jim milionové sankce  

Zákon, který ukládá podnikům novou povinnost, začal platit až na poslední chvíli. Stát proto v 

prvních měsících toleruje nedostatky a úředníci ne-budou ze své iniciativy zahajovat kontroly. 

Více než tři čtvrtiny tuzemských firem nestihly provést povinný energetický audit. Ten jim k 5. 

prosinci loňského roku uložila novela zákona o hospodaření energií, která vstoupila v platnost jen 

o pár měsíců dříve, a sice v červenci. Většina velkých společností, jichž se nová povinnost týká, se 

nevydala ani alternativní cestou, tedy certifikací dle normy ISO 50001. Více zde: 
Zdroj: OHK Šumperk 

 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští příjem žádostí o zařazení do projektu Ukrajina 

Jednodušší vstup až 500 technických specialistů umožní projekt Zvláštní postupy pro vysoce 

kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, který dne 9. listopadu 2015 schválila vláda ČR. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, které je pověřeno přijímáním a posuzováním žádostí o zařazení do projektu, 

tak může ihned začít s jeho realizací. Vláda ČR schválila projekt „Zvláštní postupy pro vysoce 

kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“, jehož cílem je dosáhnout časových úspor při přijímání a 

vyřizování žádostí pro specialisty z Ukrajiny. Více zde: 

Zdroj: OHK Šumperk 

 Přehled slev na daních 

OSVČ mohou při vyplňování daňového přiznání u daně z příjmu fyzických osob využít celou řadu 
slev. Většinu zvýhodnění je možné uplatňovat měsíčně, jen slevu na manžela či manželku při 
ročním zúčtování. Významné bonusy existují i u ostatních daní. Jejich shrnutí včetně informací o 
letošních novinkách i užitečný přehled slev za zdaňovací období 2015 Více zde: 

Zdroj: OHK Šumperk 

 

 Vyplatí se u dani z příjmu výdajové paušály? I letos jsou změny 

Termín odevzdání daňového přiznání se blíží a mnozí podnikatelé řeší zásadní otázku: uplatnit u 

daně z příjmu fyzických osob výdaje paušálem nebo využít daňovou evidenci. Komu se paušály 

ještě vyplatí a kdo je naopak uplatnit nemůže? I letos se živnostníci dočkali změn. Přestože osob 

samostatně výdělečně činných, využívajících výdajové paušály ubývá, stále jde zhruba o půl 

milionu poplatníků. Paušály se až do roku 2010 postupně navyšovaly. Díky tomu jsou dnes 

nástrojem, s jehož pomocí může řada OSVČ výrazně ušetřit na dani z příjmu i sociálním a 

zdravotním pojištění. A jaké jsou jejich další výhody? Především administrativní jednoduchost a 

úspora času při vyplňování daňových přiznání. Více zde: 

Zdroj: OHK Šumperk 

 

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1176&Itemid=19
http://www.ohk-sumperk.cz/firmy-dohaneji-chybejici-energeticke-audity-hrozi-jim-milionove-sankce/
http://www.ohk-sumperk.cz/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-spousti-prijem-zadosti-o-zarazeni-do-projektu-ukrajina/
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vyuzivate-slevy-na-danich-nabizime-jejich-prehled-73690.html
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vyplati-se-u-dani-z-prijmu-vydajove-pausaly-i-letos-jsou-zmeny-52648.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_carousel


 

 

 

 Nová vyhláška o cestovních náhradách – stručný přehled sazeb 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo pro rok 2016 novou vyhlášku o cestovních náhradách. 

Stručný přehled nových „sazeb“ u tuzemského stravného a pohonných hmot naleznete zpracován 

Více zde: 

Zdroj: OHK Šumperk 

 
 Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 

Zastupitelé Olomouckého kraje na svém zasedání projednávali hodnocení plnění cílů regionálního 

rozvoje za rok 2015.  Hodnocení za rok 2015 zahrnuje informace o činnostech za více než 2,8 

miliard korun, které loni kraj použil na podporu rozvoje regionu.  V roce 2015 Olomoucký kraj 

realizoval 151 investičních projektů a dalších 189 neinvestičních aktivit. V loňském roce také 

rozdělil přes 2 300 dotací z rozpočtu Olomouckého kraje. Více zde: 

Zdroj: Olomoucký kraj 

 Zajištění veřejných soutěží na autobusové dopravce 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 29. dubna 2016 materiál „Zajištění veřejných soutěží 

na autobusové dopravce v Olomouckém kraji, jehož obsahem je například i „Typová smlouva o 

veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje pro ostatní oblasti. Pro všechny zvolené oblasti z hlediska soutěží 

na autobusové dopravce (Jesenicko, Šumpersko Sever, Šumpersko Jih, Zábřežsko, Mohelnicko, 

Šternbersko a Uničovsko, Litovelsko, Prostějovsko Severozápad, Prostějovsko Jihovýchod, 

Přerovsko Sever, Přerovsko Jih, Hranicko a Lipnicko, Olomouc Severovýchod, Olomouc Jihozápad) 

bude vypsána soutěž na zajištění dopravní obslužnosti autobusovými dopravci a to v pěti 

etapách, které budou realizovány v letech 2016 a 2017. Viz zde: Důvodová zpráva veřejná 

v dokumentu - Zajištění veřejných soutěží na autobusové dopravce v Olomouckém kraji 

Zdroj: Olomoucký kraj 

 

 

Podnikatel roku 2015 

Společnost EY pod záštitou Jiřího Rozbořila, hejtmana Olomouckého kraje, vyhlásila vítěze 

soutěže EY Podnikatel roku 2015 Olomouckého kraje. Stal se jím Petr Gross, majitel a jednatel 

společnosti Ing. Petr Gross s.r.o. Soutěž organizuje společnost EY ve spolupráci s Olomouckým 

krajem a zájmovým sdružením OK4Inovace. Slavnostní vyhlášení proběhlo v prostorách Divadla 

na Šantovce. V Olomouckém kraji byl regionální vítěz vyhlášen již podesáté. Loni zvítězil David 

Dostál, majitel a generální ředitel společnosti PAPCEL, a.s. Více zde: 
           Zdroj: Olomoucký kraj 

 
 

 Projekt Otec a syn v EU 

Okresní hospodářská komora Přerov ve spolupráci se dvěma zahraničními partnery z Itálie a 

Nizozemí realizuje projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem Otec a syn v EU.  

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cestovni-nahrady-v-roce-2016-vse-co-potrebujete-vedet-72546.html
https://www.kr-olomoucky.cz/strategie-rozvoje-uzemniho-obvodu-olomouckeho-kraje-aktuality-5434.html
https://www.kr-olomoucky.cz/prvni-krok-pro-zajisteni-verejnych-soutezi-na-autobusove-dopravce-aktuality-5444.html
http://www.kidsok.cz/data/upload/files/DZ-Zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD%20ve%C5%99ejn%C3%BDch%20sout%C4%9B%C5%BE%C3%AD%20na%20autobusov%C3%A9%20dopravce%20v%20Olomouck%C3%A9m%20kraji.doc
http://player.abradio.cz/player/19/44/


 

 

Cílem projektu Otec a syn v EU je podporovat uplatnění praktických podnikatelských zkušeností 

ve  vzdělávání mezi studenty středních odborných škol.  

V současné chvíli proběhly ve všech partnerských zemích otevřené konference pro studenty 

zapojených škol, na kterých byl studentům představen projekt, jeho aktivity a cíle. Probíhá 

dotazníkové šetření mezi studenty s cílem vytvořit vhodný inovativní vzdělávací program pro 

studenty. Inovativní mezigenerační vzdělávací program se bude skládat z 10 témat, jednotlivé 

semináře budou testovány v jedné třídě s cca 10 účastníky. Lektory ve vzdělávacím programu 

budou skuteční úspěšní podnikatelé nikoli učitelé. Po ukončení pilotního ověření vzdělávacího 

programu bude vydána Publikace metod předávání zkušeností a publikace pro začínající 

podnikatele. Bližší informace: http://www.hkprerov.cz/projekty/father-and-son-in-eu/    

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Zdroj: OHK Přerov                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

 Hospodářské komory připravují 

 

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje  

20. 9.2016  Burza práce a vzdělávání 2016, Výstaviště Flora Olomouc 

Okresní hospodářská komora Jeseník  

Okresní hospodářská komora Olomouc   

 

Okresní hospodářská komora Prostějov   

24. 5. 2016 Zákoník práce v roce 2016 z pohledu inspektorátu práce 

Okresní hospodářská komora Přerov 

Okresní hospodářská komora Šumperk 
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