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

 

 

 Vyhlášení doplňující výzvy k poslední VI. výzvě projektu CzechAccelerator 2011 – 2014 

CzechAccelerator otevřel dne 18. 12. 2013 doplňující výzvu k VI. výzvě projektu, v rámci které jsou otevřeny 

destinace USA východní pobřeží, Singapur a Izrael. Projekt je určen pro inovativní české firmy, které chtějí 

rozvíjet své podnikatelské plány ve světových technologických inkubátorech, které hledají strategické 

a investiční partnery a obchodní kontakty v zahraničí. Více ZDE. 
Zdroj: CzechInvest/KHK OK 

 

 Ocenění při příležitosti 20. výročí HK ČR 

Hospodářská komora České republiky 3. prosince 2013 slavnostně předala ocenění při příležitosti 20. výročí 

od svého založení, zároveň však letos slaví i 120. výročí od svého vzniku. A právě toto jubileum bylo stěžejní 

pro zavedení tzv. Merkurovy medaile. Jedná se o systém oceňování osobností, institucí a organizací, které 

přispěly k podpoře podnikání a k činnosti HK ČR, ať již v zahraničí nebo v České republice. Na výzvu 

komorové sítě a společenstev HK ČR bylo celkem oceněno 135 členů, spolupracovníků a příznivců HK ČR.  Za 

OHK v Prostějově byli oceněni Ing. Emilie Hnízdilová /místopředsedkyně představenstva/, Ing. Jiří Vybíral 

/bývalý předseda představenstva/, Ing. Zdeněk Peichl /člen představenstva/, Miroslav Pišťák /primátor 

Statutárního města Prostějov/ a Helena Chalánková /ředitelka OHK/. 
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 Práce po padesátce 

Mnoho vyspělých zemí včetně České republiky se potýká se stárnutím populace. Nad problematikou 

stárnutí ve vazbě na zaměstnanost se zamýšlí dlouhodobě Okresní hospodářská komora Přerov. Letos 

realizuje zajímavý projekt s názvem „JOB after 50 – DUTCH MIRACLE“ (Práce po padesátce – holandský 

zázrak). Cílem projektu je přenést metody dobré praxe v oblasti podpory zaměstnávání starších osob z 

Nizozemí do ČR. Více ZDE. 
Zdroj: OHK Přerov 

 

 Hospodářské komory připravují 

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

21. 1. 2014 – Zdravotní pojištění 2014-2015  

28. 1. 2014 – Smlouva o dílo po účinnosti nového občanského zákoníku 

30. 1. 2014 – Nemocenské pojištění 2014  

11. 2. 2014 – Aktuální problematika nového občanského zákoníku, aneb na co si dát pozor  

25. 2. 2014 – Aktuality v oblasti pracovního práva s vazbou na nový OZ  

27. 2. 2014 – Důchodové pojištění aktuálně v roce 2014  
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 

http://www.czechaccelerator.cz/vyzvy
http://www.hkprerov.cz/aktuality/projekt-job-after-50/
http://www.ohkpv.cz/


 

 
 

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje a Okresní hospodářské komory Jeseník, Olomouc, 

Prostějov, Přerov a Šumperk přejí všem podnikatelům a čtenářům Občasníku úspěšný rok 2014. 
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