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

 

 

���� Zajímají Vás možnosti podnikání v Indii? 

Indii z nejrůznějších úhlů pohledů, které podnikatele mohou zajímat, bude možné poznat na akci 

připravované na 23. října 2013 Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje ve spolupráci 

s Indicko-českou smíšenou obchodní komorou. O exportních, obchodních i dalších příležitostech 

v Indii bude v olomouckém Clarion Congress Hotelu ve svých příspěvcích hovořit například 

velvyslanec Indické republiky h. e. V. Ashok, prezident Indicko-české smíšené obchodní komory 

Manjeet Malik, hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil či předseda představenstva KHK OK Ing. 

Bořivoj Minář. Více ZDE. 
Zdroj: KHK OK 

 

���� Seznamte se s Volgogradem 

Jednu z podnikatelského hlediska zajímavých oblastí – město Volgograd, přijedou v listopadu do 

Olomouce představit zástupci několika volgogradských firem. Delegace z města, které je dodnes 

důležitou dopravní křižovatkou mezi Dombasem, Sibiří, Kavkazem a Centrálním Ruskem, chce v 

Olomouckém kraji najít firmy pro další spolupráci. Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje 

proto společně s firmou Schwarz & Partner, zajišťující českou část pracovní cesty volgogradské 

delegace připravuje kulatý stůl a dvoustranná jednání zájemců o spolupráci. Setkání se uskuteční díky 

finanční podpoře Olomouckého kraje z projektu BusinessPoint.  
Zdroj: KHK OK 

 

 

���� Veletrh nestátních neziskových organizací Olomoucka 

Zástupce firem zvou pořadatelé na „Veletrh nestátních neziskových organizací Olomoucka“, který se 

koná 29. října 2013 od 10 do 14 hodin v Domě dětí a mládeže, tř. 17. listopadu 47 v Olomouci. Na 

veletrhu se zájemci mohou seznámit s neziskovými organizacemi působícími v nejrůznějších 

oblastech - od sociálních služeb po organizace věnující se volnočasovým aktivitám (sport, kultura), 

dětem a mládeži, rodinám i seniorům. Více ZDE. 
Zdroj: KHK OK 

 

���� Firma roku v Olomouckém kraji 

Ekonomický skóring a hlasy porotců rozhodly o tom, že titul Vodafone Firma roku 2013 Olomouckého 

kraje získala strojírenská společnost ZLKL z Loštic. Firma existuje už dvacet let a dnes dodává 

výhradně nadnárodním koncernům a několika z nich také konkuruje. Unikátem firmy je výroba auta 

pro vozíčkáře ELBEE. Více ZDE. 
Zdroj: KHK OK 

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=815&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=821&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=818&Itemid=19


 

���� Podpora integrace propouštěných zaměstnanců členských firem OHK Jeseník na trhu práce 

Okresní hospodářská komora Jeseník realizuje projekt, který v průběhu 2 let podpoří zaměstnance, 

kteří jsou nebo budou ve výpovědi z organizačních důvodů, a kterým končí smlouva na dobu určitou. 

Některé podniky se s probíhající globalizací trhu a důsledky ekonomické krize musí vyrovnat s novým 

jevem a tím je ohrožení jejich zaměstnanců nezaměstnaností, zejména v útlumových 

a restrukturalizovaných odvětvích. Více ZDE. 

Zdroj: OHK Jeseník 

 

 

 

���� „Tradiční řemesla na česko – polském příhraničí“ a „Vyrobeno pod horou děda Praděda“ 

V rámci projektu „Podpora rozvoje regionálních firem na česko – polském příhraničí“ uspořádala 

Okresní hospodářská komora Jeseník dvě akce na podporu regionálních firem. V sobotu 7. září 

proběhla akce „Tradiční řemesla na česko  - polském příhraničí“ a v sobotu 28. září další řemeslný trh 

„Vyrobeno pod horou děda Praděda“. Návštěvníci měli možnost navštívit stánky s tradiční Slezskou 

výrobou vánočních ozdob, bylinkový stánek, vyrobit si vlastní odznak či nakreslit vánoční baňku.  
Zdroj: OHK Jeseník 

 

���� Čeští podnikatelé se brání šikaně - posuďte sami 

Předkládáme Vám dopis firmy, která se setkala s problémem zneužívání insolvenčního zákona, máte 

podobně zkušeností? Předložme tento problém politikům a iniciujme návrh na změnu zákona. Vaše 

Komora má zákonodárnou iniciativu! Více ZDE.  
Zdroj: OHK Olomouc 

 

���� Olomoucká výrobní společnost ABO slaví 20 let od svého vzniku 

Olomoucká výrobní společnost ABO, která je největším producentem uzavíracích a zpětných klapek 

pro průmyslové použití v České republice. Dnes slaví 20 let od svého vzniku. Během své historie se 

společnost ABO transformovala z obchodní společnosti dodávající armatury a čerpadla na tuzemský 

trh ve výrobní společnost zaměřenou na výrobu speciálních provedení armatur a tzv. ‚high-

performance‘ klapek. V současné době patří ABO mezi špičku tuzemských výrobců armatur a 

kontroluje přibližně 40 % českého trhu s uzavíracími klapkami, které kromě České republiky dodává 

do více než 50 různých zemí světa prostřednictvím svých poboček a partnerů. Více ZDE.  
Zdroj: OHK Olomouc 

 

���� Firemní gender v Olomouckém kraji v praxi 

Okresní hospodářská komora Olomouc je partnerem projektu „Firemní gender v Olomouckém kraji v 

praxi“, reg. č. CZ.1.04/3.4.04/88.00081, jehož hlavním cílem je podpora a motivace zaměstnavatelů v 

Olomouckém kraji v uplatňování rovných příležitostí mužů a žen včetně slaďování pracovního a 

rodinného života. Součástí projektu jsou firemní genderové audity realizované v deseti firmách 

olomouckého a přerovského okresu stejně jako vzdělávací semináře a workshopy určené vrcholnému 

managementu firem.  Více ZDE. 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

 

http://ohk.jesenik.com/?cap=4139
http://hkol.cz/clanky/zpravy/cesti-podnikatele-se-brani-sikane---posudte-sami.html
http://hkol.cz/clanky/zpravy/olomoucka-vyrobni-spolecnost-abo-slavi-20-let-od-sveho-vzniku.html
http://www.centrum-vzdelavani.cz/rubriky/projekty/aktualni/firemni-gender/


 

 

���� Návštěva atašé Belgické republiky na OHK Olomouc 

Okresní hospodářskou komoru Olomouc navštívil dne 8. října 2013 atašé Belgického velvyslanectví 

Frederik De Potter. Byl mu představen region, historie, cestovní ruch a významné regionální firmy. 

Pan atašé De Potter načrtl možnosti další spolupráce a byly učiněny první kroky k navázání kontaktů 

mezi podnikateli z Olomouckého kraje a Belgie. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

���� Projekt Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech 

vyučovaných oborů  

OHK Olomouc společně se svým členem a dlouholetým partnerem OTC Olomouc s.r.o. realizuje 

projekt na vzdělávání pedagogů odborných předmětů z oborů strojírenství, elektrotechnika a 

telekomunikační technika, optika a stavebnictví. Projekt reaguje na opakující se požadavky 

zaměstnavatelů v Olomouckém kraji na zvýšení kvality odborných způsobilostí absolventů dalšího 

odborného vzdělávání na SOŠ zejména v oborech strojírenství, elektro a telekomunikační technika, 

optika a stavebnictví. Projekt je zaměřen na rozšíření kvalifikace 25 pedagogů SOŠ pro oblast dalšího 

vzdělávání dospělých a to v oblasti využití multimediálních interaktivních pomůcek, programů a v 

nových technických trendech v oborech strojírenství, elektrotechnika a telekomunikační technika, 

optika a stavebnictví. Získané znalosti použijí pedagogové pro obsahové a metodické inovace 

vzdělávacích modulů pro vyučované obory strojírenství, elektrotechnika a telekomunikační technika, 

optika a stavebnictví. Inovované vzdělávací moduly budou následně pilotně ověřeny a aplikovány do 

vzdělávacího procesu pro cílovou skupinu účastníků dalšího vzdělávání ve specializačním studiu k 

prohlubování znalostí a dovedností pro výkon činností na 4 zapojených školách. 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

 
 

 

���� Nositel tradice lidových řemesel roku 2013  

Významné ocenění Nositel tradice lidových řemesel získala Jarmila Vítoslavská, členka OHK Prostějov. 

Tento titul uděluje od roku 2001 každoročně vynikajícím lidovým výrobcům přímo Ministr kultury ČR. 

Toto ocenění vychází z projektu, který UNESCO nazvalo „Žijící lidské poklady", a jeho cílem je 

zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto 

dovednosti dalším následovníkům. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

���� Živnostník roku v Olomouckém kraji 

První místo v soutěži Živnostník roku 2013 v Olomouckém kraji získal Josef Sýkora z Loučan – výrobce 

dřevěných hraček. Svému řemeslu se věnuje již od roku 1988, velkým pomocníkem mu je jeho 

manželka. Hračky navrhuje a vyrábí podle nejlepších poradců, kterými jsou mu osoby nejzasvěcenější 

– děti. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 

 

 

http://hkol.cz/clanky/zpravy/navsteva-atase-belgicke-republiky-na-ohk-olomouc.html
http://www.ohkpv.cz/DesktopDefault.aspx?mod=909&itemID=896
http://www.ohkpv.cz/DesktopDefault.aspx?mod=909&itemID=895


 

 

���� Oborový den – Strojaři jsou stále v kurzu 

Dne 20. listopadu se uskuteční v prostorách SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov ve 

spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Prostějov, Úřadem práce ČR a významnými 

zaměstnavateli, akce s názvem „Strojaři jsou stále v kurzu“. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

���� Poznej průmysl Prostějovska! 

Tak by se dala charakterizovat snaha Asociace Radost z Prostějova, sdružující rodiny s postiženým 

dítětem, aby mohla dětem ukázat zdejší výroby na vlastní oči, případně si něco doslova i ohmatat, 

přivonět atmosféře a zvukům přímo na místě.  Osobní setkání s denní realitou pracujících ve svém 

okolí jim dává nenahraditelný přehled o dovednostech zdejších lidí. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

���� Seminář „Prodej zboží do zahraničí“ 

Okresní hospodářská komora Přerov připravila odborný seminář na téma „Prodej zboží do zahraničí“ 

v rámci projektu BusinessPoint, který je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje. Seminář 

se uskuteční 30. 10. 2013 v Přerově. Lektorem semináře je JUDr. Jiří Babiš, odborník na obchodně-

právní vztahy v mezinárodním obchodě, přepravě a zasilatelství, včetně sporů, který má dlouholeté 

zkušenosti v oblasti celních předpisů včetně celních předpisů EU a DPH v zahraničním obchodě. 

Program semináře a přihláška ZDE. 
Zdroj: OHK Přerov 

 

���� Nizozemské zkušenosti s podporou zaměstnávání osob starších 50 let 

Okresní hospodářská komora Přerov si Vás dovoluje pozvat na workshop Nizozemské zkušenosti s 

podporou zaměstnávání osob starších 50 let. Jedná se o první pracovní seminář v mezinárodním 

projektu JOB after 50 - DUTCH MIRACLE (Práce po 50 – HOLANDSKÝ ZÁZRAK). Projekt společně 

realizuje OHK Přerov a nizozemská organizace TechPeople z Rotterdamu. Cílem aktivit projektu je 

přenos dobré praxe v podpoře zaměstnávání osob starších 50 let z Nizozemska do ČR. Hlavní náplní 

workshopu bude prezentace závěrů Srovnávací analýzy situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory 

zaměstnávání osob starších 50 let a posouzení využitelnosti nástrojů podpory v ČR. Workshop se 

koná 22. října 2013 v Přerově, více ZDE.  

 
Zdroj: OHK Přerov 

 

���� Vysoké školy mají zájem o spolupráci s podnikateli  

Mimořádnou příležitost pro podnikatele z regionu opět nabízí Olomoucký kraj za podpory ROP 

Střední Morava v rámci projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji - II. etapa“. Projekt je 

zaměřen na prvotní spolupráci podnikatelských subjektů s vysokými školami, které na základě výzvy 

Olomouckého kraje projevily zájem o spolupráci v projektu. Více ZDE. 
Zdroj: OK 

 

 

 

 

http://www.ohkpv.cz/DesktopDefault.aspx?mod=909&itemID=894
http://www.ohkpv.cz/DesktopDefault.aspx?mod=909&itemID=893
http://www.hkprerov.cz/kalendar-akci/20131030-seminar-prodej-zbozi-do-zahranici/
http://www.hkprerov.cz/kalendar-akci/20131022-nizozemske-zkusenosti-s-podporou-zamestnavani-osob-starsich-50-let/
http://www.kr-olomoucky.cz/vysoke-skoly-maji-zajem-o-spolupraci-s-podnikateli-aktuality-2360.html


 

 

���� Hospodářské komory připravují 

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

23. 10. Business to India 

6. 11. Setkání podnikatelů Olomouckého kraje s obchodním radou Ruské federace v ČR 

20. 11. Britský den v Olomouckém kraji 

Konec listopadu - Seznamte se s Volgogradem 

Začátek prosince – Setkání podnikatelů se zástupci institucí 
Zdroj: KHK OK 

 

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

3. 12. DPH, závěr roku a změny v roce 2014 - přednáší Ing. Dagmar Fitříková 

19. 12. Roční vyúčtování zdaňování mezd za rok 2014, očekávané změny v budoucích letech  

- přednáší Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc  
Zdroj: OHK Jeseník 

 

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

15. 11. Důchodové pojištění – přednáší Bc. Taťána Sojková 

18. 11. Uplatňování DPH v roce 2013 – přednáší Ing. Dagmar Fitříková 

20. 11. Oborový den – Strojaři jsou stále v kurzu 

27. 11. Daň z příjmu PO a FO – přednáší Ing. Karel Kvítek 

5. 12. Roční zúčtování mezd – Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

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

16. 10. Jak se bavit s finančními investory – přednáší Michael Rostock – Poplar, Jakub Křížek 

17. 10. Implementace CRM systému – přednáší Martina Václavíková 

23. 10. Efektivní propagace firmy v zahraničí – přednáší Mgr. Jan Bruštík MBA, Br. Jiří Holeček 

31. 10. SPIN – efektivní prodej – přednáší Martina Václavíková 

14. 11. Uplatňování DPH v roce 2013 - přednáší Ing. Dagmar Fitříková 
Zdroj: OHK Přerov 
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