
 

 

OBČASNÍK PRO PODNIKATELE 

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje 

 
 
  
 

 

 
 

 
 
 
 

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

 

 Konzultační den Slovenské republiky s obchodním radou Velvyslanectví Slovenské republiky 

Ve středu 26. března se od 14 hodin uskuteční „Konzultačního dne Slovenské republiky s obchodním radou 

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze Ing. Ivo Hanušem“. V rámci tohoto konzultačního dne bude 

obchodní rada každému ze zájemců k dispozici zhruba 30 minut, během kterých budou moci zástupci dané 

firmy individuálně hovořit o svých plánech, možnosti spolupráce se slovenskou stranou či o svých 

problémech při již existujícím podnikání na Slovensku. Více informací, a možnost přihlásit se na akci, 

můžete získat na e-mailu seminare@khkok.cz.  
Zdroj: KHK OK 

 

 Zúčastněte se doprovodné podnikatelské mise do Kostromské oblasti 

Do Kostromské oblasti, která je součástí Ruské federace, se v termínu 20. až 24. května vydají na základě 

pozvání tamního gubernátora zástupci Olomouckého kraje. Při této příležitosti organizuje Krajská 

hospodářská komora Olomouckého kraje doprovodnou podnikatelskou misi.  Pokud máte zájem zúčastnit 

se této mise k rozvíjení existujících, či navázání nových kontaktů s firmami a podnikateli v Kostromské 

oblasti, více informací získáte ZDE. 
Zdroj: KHK OK 

 

 OHK Olomouc chystá několik seminářů na podporů podnikání  

Okresní hospodářská komora Olomouc ve spolupráci s bankovními domy připravuje setkání čtyř 

bankovních ředitelů na OHK Olomouc zaměřené na financování pro malé, střední i velké podnikatele. 

Pokud máte zájem o více informací, sledujte internetové stránky a facebook OHK Olomouc. Ve spolupráci 

s Českou exportní bankou v rámci projektu Asistenční centrum pro podporu podnikání žen se uskuteční 

seminář na téma „Podpora českých manažerek a podnikatelek“, pomoc ČEB při exportu a s UniCredit Bank 

ČR a. s., jejím ředitelem Ing. Luďkem Remešem, financování podnikatelských záměrů. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Právní poradna zaměřená na nový občanský zákoník a rozhodčí soud 

Ve středu 12. března se od 13 do 16 hodin bude konat Právní poradna zaměřená na nový občanský 

zákoník a rozhodčí soud za účasti JUDr. Petra Poledne, Ph. D., jejíž hlavními tématy budou soudní x 

rozhodčí řízení, změny v rozhodčím řízením související s novým občanským zákoníkem, arbitrabilita, 

sjednávání rozhodčí smlouvy, stálé rozhodčí soudy x rozhodčí řízení ad hoc, rozhodčí řízení a  ze 

spotřebitelských smluv, rozhodnutí v rozhodčím řízení, přezkum rozhodčího nálezu, řízení o zrušení 

rozhodčího nálezu, výkon rozhodčí nálezu a novinky v rozhodčím řízení od 1. ledna 2014. Více informací o 

semináři naleznete ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 
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 Seminář o typech prodeje a jejich klíčových charakteristikách 

Okresní hospodářská komora Olomouc pořádá ve středu 9. dubna od 10 hodin seminář s názvem Základní 

tipy na zvýšení produktivity podniku. Účastnici této akce se dozví o typech prodeje a jejich klíčových 

charakteristikách, základech řízení procesu práce se zákazníky a klíčových ukazatelích výkonnosti pro 

prodejce. Hlavním účelem tohoto semináře je seznámit účastníky s jednoduchými postupy v každodenní 

činnosti, častých chybách a způsobech, jak nepřijít o zákazníka. Více informací o semináře naleznete ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 TORAY slavnostně zahájila v nové hale výrobu tiskových desek pro bezvodý ofset  

V prostorách společnosti Toray Textiles Central Europe s.r.o. v Prostějově se dne 29. ledna 2014 

uskutečnilo oficiální otevření nové výrobní haly pro výrobu tiskových desek pro bezvodý tisk. Tuto slavnost 

navštívili velmi významní hosté, mezi které patřili velvyslanec Japonska v ČR Tetsuo Yamakawa, náměstek 

ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka, hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, primátor města 

Prostějova Miroslav Pišťák, president Toray Industries Akihiro Nikkaku, zástupci Okresní hospodářské 

komory v Prostějově a zástupci dalších místních úřadů, agentury Czechinvest a také dodavatelských firem, 

které spolupracovaly na hladkém rozjezdu tohoto nového výrobního provozu. Spuštěním nové výrobní 

linky v Prostějově posiluje japonská společnost TORAY své vedoucí postavení mezi dodavateli tiskových 

desek pro bezvodý ofset. Používaná technologie je jedinečná a moderní, k životnímu prostředí velmi 

šetrná forma vysoce kvalitního tisku. V rámci TORAY group jsou tyto tiskové desky vyráběny pouze ve 

dvou státech – průkopnickém Japonsku a České republice jako první svého druhu v Evropě. Bylo vytvořeno 

50 nových pracovních míst, která jsou v současné době již obsazena. Celkově společnost TTCE s.r.o. v 

Prostějově zaměstnává okolo 300 zaměstnanců. Více informací ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 Jak podnikat – podpora firemní gramotnosti 

OHK v Prostějově je partnerem projektu s názvem „Jak podnikat-podpora firemní gramotnosti“. Projekt je 

zaměřen na podporu firemní a finanční gramotnosti žáků Obchodní akademie Prostějov a pro žáky 

základních škol partnerů projektu – ZŠ Kollárova Prostějov a ZŠ Dr. Horáka Prostějov. V rámci projektu se 

žáci seznámí s problematikou podnikání – předpoklady k podnikání, základními pojmy, právní úpravou, 

možnostmi podnikání FO a PO, tvorbou podnikatelského záměru, podnikovými činnostmi, marketingem, 

managementem, hospodařením firmy. Výuka bude realizována i prostřednictvím e-learningového modulu. 

Žáci se v rámci projektu zúčastní exkurzí v místních firmách a navštíví veletrh fiktivních firem v Olomouci. 

Projekt je realizován v období 1. 8. 2013 – 31. 12. 2014. Mezi klíčové aktivity projektu patří tvorba 

výukových materiálů a e-learningu, pilotní ověření modulu na podporu firemní gramotnosti a přenášení 

znalostí do praxe. 

 

 

 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 Jak na zahraniční obchod v podmínkách nového Občanského zákoníku 

Nový základní a komplexní pohled na zahraničně obchodní činnost v podmínkách platnosti a účinnosti 

nové právní úpravy občanského práva nebo i mezinárodního práva soukromého získáte na semináři 

Zahraniční obchod v podmínkách nového Občanského zákoníku, který se uskuteční 18. března v Přerově. 

Seminář je určen pro subjekty, podnikající v mezinárodním obchodě, pokud pro tvorbu příslušných smluv 

nepoužívají služeb právních kanceláří nebo i pro zaměstnance větších firem, kteří se na tvorbě smluv 

podílejí. Více informací získáte ZDE. 
Zdroj: OHK Přerov 

http://www.hkol.cz/clanky/akce/zakladni-tipy-na-zvyseni-produktivity-podniku.html
http://www.ohkpv.cz/DesktopDefault.aspx?mod=909&itemID=919
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 Datové schránky prakticky 

Pro stávající uživatele datových schránek a také nové uživatele, zejména pro zaměstnavatele, včetně 

OSVČ, pro které bude platit od 1. 1. 2015 zákonná povinnost elektronické komunikace se správou 

sociálního zabezpečení je určen seminář s názvem Datové schránky prakticky, který se uskuteční 15. 

dubna. Na semináři se dozvíte, jaká jsou práva a povinnosti uživatelů datových schránek, jak s datovou 

schránkou pracovat, jak a proč využívat doplňkové služby datových schránek a jaké jsou výhody využívání 

datové schránky. Více informací získáte ZDE. 
Zdroj: OHK Přerov 

 

 Podnikatelem roku 2013 v kraji je Cyril Svozil 

Majitel firmy Fenix Trading zabývající se výrobou elektrických topných systémů Cyril Svozil je podnikatele 

roku 2013 v Olomouckém kraji. Výsledky soutěže byly před pár dny zveřejněny v Olomouci. O triumf 

usilovalo sedm finalistů soutěže. Skupinu Fenix tvoří sedm firem zabývajících se výrobou a prodejem 

elektrických topných systémů. Daří se jim vyvážet výrobky do více než 50 zemí světa. Krajské kolo soutěže 

Podnikatel roku se letos uskutečnilo poosmé. Záštitu nad ní převzal hejtman Olomouckého kraje Jiří 

Rozbořil. Pořadatelem akce je společnost EY podporovaná Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého 

kraje ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností. 
Zdroj: OK 

 

 Hospodářské komory připravují 

 

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

26. 3. – Konzultační den Slovenské republiky s obchodním radou Velvyslanectví Slovenské republiky 

20. - 24. 5. – Doprovodná podnikatelská mise do Kostromské oblasti 
Zdroj: KHK OK 

 

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

12. 3. – Právní poradna zaměřená na nový občanský zákoník a rozhodčí soud 

9. 4. – Základní tipy na zvýšení produktivity podniku 

Připravuje se:  

Setkání čtyř bankovních ředitelů zaměřené na financování pro malé, střední i velké podnikatele, Podpora 

českých manažerek a podnikatelek“, pomoc ČEB při exportu, Financování podnikatelských záměrů. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

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

27. 3. – Efektivní propagace firmy v zahraničí 

2. 4. – DPH v roce 2014 

11. 4. – Obchodně právní problematika v Německu 

Připravuje se:  

Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce, Setkání personalistů, Setkání manažerů s představiteli města 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

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

18. 3. - Zahraniční obchod v podmínkách nového Občanského zákoníku 

15. 4. - Datové schránky prakticky 
Zdroj: OHK Přerov 
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