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tento občasník je realizován a financován za podpory Olomouckého kraje

z projektu BusinessPoint

► SOŠ podnikání a obchodu Prostějov otvírá nový obor  Podnikání v pohřebnictví

Tříleté dálkové nástavbové studium v oboru Podnikání v pohřebnictví bude poprvé zahájeno v září 2013 na

půdě Střední odborné školy podnikání a obchodu (člen OHK v Prostějově). Společně s Gymnáziem ve Světlé

nad Sázavou jsou to dvě jediné školy v celé ČR, které tento úzce specializovaný vzdělávací obor vyučují.

Přihlášku pro školní rok 2013/2014 lze podat do konce srpna. Více zde ...
Zdroj: OHK v Prostějově

► Na veletrh EMO v Hannoveru zdarma s delegací z Olomouckého kraje

Zájemci o účast na veletrhu EMO se mohou stát součástí delegace firem z Olomouckého kraje. Delegáti díky

spolupráci organizátorů veletrhu a Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje získají vedle vstupu

zdarma i řadu dalších výhod, které jim umožní plně využít všech možností veletrhu. Veletrh EMO zaměřený

na zpracování kovů se koná ve dnech 16. – 21. 9. 2013. Na veletrhu představí více než 2 000 firem pod

heslem „Inteligence ve výrobě" své produkty, řešení a služby spojené s kovem jako materiálem. Více zde ...
Zdroj: KHK OK

► Exkurze do výrobního závodu BMW v Dingolfingu

Dvoudenní návštěvu výrobního závodu BMW v Dingolfingu (Německo, Bavorsko) pořádá Okresní

hospodářská komora Olomouc. Podnikatelé budou mít možnost navštívit výrobní haly závodu s odborným

průvodcem a vidět celý výrobní proces automobilu od počátku až po ujetí prvních metrů nového automobilu.

Zájemci mohou zasílat závazné přihlášky do 2. 8. 2013 na emailovou adresu info@hkol.cz. Více zde ...
Zdroj: OHK Olomouc

► Pomozte Střední průmyslové škole v Přerově

Díky nedávné akci "Den otevřených dveří pro podnikatele," která se uskutečnila na Střední průmyslové škole

v Přerově, byla dohodnuta spolupráce školy, OHK Přerov a podnikatelů. Pro SPŠ Přerov tato akce přinesla

možnost vypracování seznamu potřebného technického vybavení pro žáky, s jehož pořízením mohou firmy

pomoci. Firmám, které se zapojí, by chtěla SPŠ Přerov nabídnout dlouhodobou spolupráci. Jednalo by se o

propagaci spolupracujících firem v prostorách školy, předpokládá se kooperace v oblasti zajišťování praxe

studentů a v oblasti propagace technických oborů za účelem zvýšení kvality potenciálních zaměstnanců na

technických pozicích. Více zde ...
Zdroj: OHK Přerov
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► Ruské vízum je možné získat i přes generální konzulát Ruské federace v Brně

Podnikatelé z Olomouckého kraje nemusí vyřizovat víza do Ruska jen přes velvyslanectví Ruské federace v

Praze. Žádost o vízum mohou podat také na generálním konzulátu Ruské federace v Brně. (Více informací

zde ... ) Zástupcům našeho regionu tuto informaci sdělil generální konzul Ruské federace Andrej Šaraškin

v průběhu své nedávné návštěvy Olomouckého kraje.

Zdroj: KHK OK

Olomoucká Raiffeisenbank nedávno otevřela své pobočkové sídlo a backoffice v novém multifunkčním

komplexu CPI City Center. Oficiálně tak zahájila provoz první, kancelářské části CPI City Center Olomouc,

která leží v sousedství budovy krajského úřadu. Více zde ...
Zdroj: OHK Olomouc

► Pilotní program pomůže financovat rozjezd začínajících podnikatelů

Česká spořitelna ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českomoravskou záruční a rozvojovou

bankou jako jediná banka na trhu administruje program Inostart, který má za cíl usnadnit rozjezd malých,

začínajících firem. Více zde ...
Zdroj: OHK Olomouc

► Úspora energií pro podnikatele

Projekt na úsporu energií připravila Okresní hospodářská komora Olomouc společně s obchodními partnery

(Erste corporate banking  Česká spořitelna, Evropská investiční banka). Podnikatelé mají možnost za

zvýhodněných podmínek ušetřit nemalé finanční prostředky na osvětlení. Více zde ...
Zdroj: OHK Olomouc

► Novela pomůže jako nástroj proti druhotné platební neschopnosti

Prosadit novelu obchodního zákoníku č. 179/2013, která s účinností od 1. července zavádí do českého

právního řádu směrnici EU o opožděných platbách, se po dlouhém úsilí podařilo Hospodářské komoře

České republiky. Přijatá novela by měla významně napomoci podnikatelům, kteří byli dosud vystaveni

dlouhému čekání na splatnost odměny za jimi řádně poskytnuté zboží či služby. Nemalá část těchto firem se

v důsledku tohoto jevu dostala do druhotné platební neschopnosti a v mnohých případech tyto firmy končily

v insolvenci. Více zde ...
Zdroj: KHK OK
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► Nově otevřený multifunkční komplex CPI Center nabízí prostory k pronájmu

http://www.brno.mid.ru/index_cs.html
http://www.kr-olomoucky.cz/olomoucky-kraj-chce-prilakat-vice-ruskych-turistu-aktuality-2079.html
http://hkol.cz/clanky/zpravy/novy-multifunkcni-komplex-cpi-city-center-zahajil-svou-cinnost.html
http://hkol.cz/clanky/zpravy/pilotni-program-pro-financovani-zacinajicich-podnikatlu-od-ceske-sporitelny-as.html
http://hkol.cz/clanky/zpravy/financovani-projektu-generujici-uspory-energii.html
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=793&Itemid=19
http://www.brno.mid.ru/index_cs.html
http://www.kr-olomoucky.cz/olomoucky-kraj-chce-prilakat-vice-ruskych-turistu-aktuality-2079.html


► Stáže ve firmách z pohledu poskytovatele

Dnešní nepříznivá ekonomická situace dopadá na každého a souvisí s ní i poměrně vysoká nezaměstnanost.

Firmy jsou tudíž opatrné a nejraději by si uchazeče o práci „otestovaly a zaučily“ předem. „Projekt Stáže ve

firmách – vzdělávání praxí, který realizuje Fond dalšího vzdělávání v rámci Operačního programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, proto považuji za velmi efektivní a oboustranně prospěšný,“ říká

ředitelka OHK Jeseník Jana Franková. Projekt zprostředkovává firmám stážisty, což je výhodné i pro

samotného stážistu z důvodu možnosti získat praxi a nové dovednosti. Podrobnosti o projektu Stáže ve

firmách zde ...
Zdroj: OHK Jeseník

► Hospodářské komory připravují

Občasník pro podnikatele

Vydavatel: Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Jeremenkova 40B, Olomouc 772 00

email:khkok@khkok.cz; www.khkok.cz; Šéfredaktor: Mgr. Jitka Janečková Moťková; Redakční rada: ředitelé všech hospodářských komor v kraji; Za

obsah článků, inzerátů, PR článků a autorská práva k nim zodpovídají jejich zadavatelé či přispěvatelé

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

5.9. Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele v roce 2013 (ve spolupráci s KHS OK)

10.9. Nový občanský zákoník, aneb praktické změny ve smluvním právu v roce 2014

15.11. Důchodové pojištění

18.11. Uplatňování DPH v roce 2013

Okresní hospodářská komora Přerov (www.hkprerov.cz):

11.9. Zahraniční obchod s vybranými výrobky podléhajícími spotřebním daním

12.9. – 13.9. Řízení a hodnocení pracovního výkonu

17.9. Nový občanský zákoník, aneb praktické změny ve smluvním právu v roce 2014

18.9. Strategie v personálním řízení nejen pro HR manažery

25.9. Obchodník moderní doby
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Okresní hospodářská komora Jeseník (http://www.ohk.jesenik.com/):

7.9. Prodejní výstava „VYROBENO POD HOROU DĚDA PRADĚDA“ v Bělé pod Pradědem (v rámci akce

„JESENICKÉ DOŽÍNKY“) od 10  19 hod.

28.9. Prodejní výstava TRADIČNÍ ŘEMESLA NA ČESKO – POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ na Masarykově

náměstí v Jeseníku (v rámci akce „Výročí 100 let Gymnázia Jeseník“) od 10  19 hod.
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Okresní hospodářská komora Olomouc (http://www.hkol.cz/):

7.10. Seminář „Jak motivovat bez peněz“

Druhá polovina října 2013 Návštěva výrobního závodu BMW v Dingolfingu v Německu

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (http://www.khkok.cz/):

18.8.  20.8. 2013 Veletrh Styl a Kabo v Brně, šest indonéských firem nabízí možnost spolupráce firmám z

textilního průmyslu v našem regionu (v případě zájmu kontaktujte KHK OK)

24.10. nebo 31.10. 2013 (bude upřesněno) Pracovní setkání s velvyslancem Indické republiky

Listopad/prosinec 2013 Seminář "Příklady dobré praxe"

Do konce roku 2013 Návštěva ruského obchodního rady Alexandra Vladimiroviče Turova (v jednání)

http://www.stazevefirmach.cz/
http://www.ohkpv.cz/DesktopDefault.aspx
http://www.ohk.jesenik.com/
http://www.hkol.cz/
http://www.stazevefirmach.cz/
http://www.khkok.cz/
http://www.ohk.jesenik.com/
http://www.hkol.cz/
http://www.ohkpv.cz/DesktopDefault.aspx
http://www.hkprerov.cz/
http://www.stazevefirmach.cz/



