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 Je z čeho vybírat. Kraj má nové a chutné potraviny 

Privilegovaným označením Výrobek Olomouckého kraje se může chlubit už 166 produktů, patnáct 

nových držitelů této známky kvality si ocenění převzalo v pátek 6. října na veletrhu OLIMA. Soutěž 

hejtmanství poprvé vyhlásilo v roce 2005, aby podpořilo výrobce prvotřídních potravin. Nově se 

ochrannou známkou Výrobek OK může pyšnit například ovčí jogurt z Brníčka na Zábřežsku, husí 

maso z Tovačova nebo karamelový koláč z Jeseníku. „Tato soutěž je užitečná nejen pro lidi, kteří 

kvalitní potraviny místních výrobců vyhledávají, ale i pro samotné podnikatele, kterým dává možnost k 

propagaci,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. 

Více informací zde:  

Zdroj: Olomoucký kraj 

 

 Kraj má talent a nadějnou budoucnost 

 

Už potřinácté se v úterý 17. října vyhlašoval Talent Olomouckého kraje. Školáci a studenti z celého 

regionu dokázali, že nadaných umělců, sportovců či vědců máme dostatek. Uznání si odnesli všichni, 

ti nejlepší z oceněných navíc díky podpoře kraje obdrželi ještě finanční odměnu. „Ocenění se udělovalo 

v humanitním, přírodovědném, technickém a dovednostním, uměleckém a sportovním oboru,“ uvedl 

Ladislav Spurný z oddělení krajského vzdělávání Olomouckého kraje. 

Více informací zde:  

Zdroj: Olomoucký kraj 

 

 

 KHKOK vás zve na seminář na téma Zaměstnávání cizinců mimo EU v praxi 

Řeší vaše společnost dlouhodobě nedostatek zaměstnanců v dělnických profesích? Lze na českém 

trhu práce získat zaměstnance, kteří tu nejsou či pracovat nechtějí? Jak je to s náborem zaměstnanců 

https://www.kr-olomoucky.cz/je-z-ceho-vybirat-kraj-ma-nove-a-chutne-potraviny-aktuality-7255.html
https://www.kr-olomoucky.cz/je-z-ceho-vybirat-kraj-ma-nove-a-chutne-potraviny-aktuality-7255.html
https://www.kr-olomoucky.cz/kraj-ma-talent-a-nadejnou-budoucnost-aktuality-7280.html
https://www.kr-olomoucky.cz/kraj-ma-talent-a-nadejnou-budoucnost-aktuality-7280.html


 

 

mimo EU? Odpovědi nejen na tyto otázky můžete získat dne 15. listopadu od 9:00 do 13:00 v budově 

Bea Centrum Olomouc na semináři pořádaném KHK OK. Budou vám zde předány praktické 

zkušenosti, jak lze řešit nábor mimo EU se zaměřením na země východního bloku a návod, jak 

připravit a realizovat projekt, který zabezpečí dostatek kvalitních zaměstnanců. 

Více informací zde: 
 Zdroj: KHK OK 

 

 

 Burza práce v Olomouci pomáhala těm, kteří se zajímají o svou budoucnost 

 

V pavilonu A na Výstavišti Flora v Olomouci proběhla v úterý 17. října od devíti hodin ráno do pěti 

hodin odpoledne Burza práce 2017. Akci spolupořádaly Krajská hospodářská komora Olomouckého 

kraje, Úřad práce a Svaz průmyslu a dopravy České republiky za mediální podpory Olomouckého 

kraje, TV Morava, Olomouckého deníku a Českého rozhlasu Olomouc. „Hospodářská komora ČR 

pořádá mnoho akcí, které pomáhají českým podnikatelům. Zejména pak v období, kdy máme fatální 

nedostatek pracovních sil. Pokračování investičních pobídek pro lákání a podporu montoven považuji, 

stejně jako čeští zaměstnavatele, za podivné a nepochopitelné. Každá dotace deformuje trh. 

Investičně podpořená montovna pak navíc velmi často odláká zaměstnance z okolních firem." Uzavírá 

viceprezident Minář.  

Více informací zde: 

 
Zdroj: KHK OK 

 

 

 Okno do světa výzkumu pro podnikatele 

 

KHKOK ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci - Centrem regionu Haná pro 

biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů 

(RCPTM) připravuje akci "Okno do světa výzkumu pro podnikatele". Na akci, která bude pro 

účastníky zdarma, jsou za RCPTM zváni zástupci firem specializujících se na farmaceutickou výrobu, 

výrobu potravinových doplňků, nátěrů, látek pro povrchové úpravy materiálů (včetně pigmentů a 

plniv do nátěrových hmot), chemickou výrobu a výrobu zdravotnického a lékařského materiálu. CRH 

vítá výrobce agrochemikálií a zájemce o rostlinné biotechnologie.  

Více informací zde:                                                                                                                         Zdroj: KHK OK 
 

 

 

 

 

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1343&Itemid=102
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 Horizont 2020 pro rok 2018-2020 nabývá konkrétních podob 

 

Evropská komise je v procesu zveřejňování návrhů 17 tematických sekcí programu Horizont 2020 – 

největšího výzkumného a inovačního programu v historii EU - na období 2018-2020. Dokumenty jsou 

k dispozici zde. Pro podnikatele relevantním programem je např. European Innovation Council (do 

tohoto programu přechází Nástroj pro MSP, Fast Track to Innovation, FET Open a Horizon 

Prizes) k němuž se výzvy otevírají 7. listopadu. O den později se bude v Praze v prostorách MPO 

konat seminář SME Instrument, kde budou mít žadatelé mimo jiné možnost konzultovat projekt 

s hodnotitelem nástroje pro MSP. Do 15. listopadu 2018 je také otevřen nominační proces na cenu 

pro nejlepší evropskou inovátorku 2018. Cena je určena pro podnikatelky, kterým se podařilo 

dosáhnout uvedení významné inovace na trh. Vítězka obdrží prémii ve výši 100 tisíc €.  

Více informací zde: 

Zdroj: KHKOK/Horizont 2020/Evropská komise 

 

 Podnikatelé chtějí, aby nová vláda uvolnila regulace a snížila odvodovou zátěž 

 

Celkem 77 % podnikatelů by si nejvíce přálo, aby vláda ustavená po volbách snížila jejich 

regulatorní a odvodovou zátěž. Zlepšit by měla ale také vymahatelnost práva a podmínky pro 

získávání kvalifikované pracovní síly. Vyplývá to z ankety Hospodářské komory mezi živnostníky a 

firmami napříč kraji i odvětvími. V rámci Komorového barometru měli podnikatelé vybrat pět z 

deseti možností, které by si nejvíce přáli od příští vlády. Na 77 % podnikatelů by si nejvíce přálo 

snížení regulatorní zátěže. Za překážky podnikání považují netransparentnost právního rámce, 

platební a jiné povinnosti v daňovém systému, administrativní a další činnosti přímo nesouvisející s 

podnikáním, ale i náročnou komunikaci mezi podnikatelem a státem nebo omezování podnikatelské 

svobody. 

Více informací zde: 

Zdroj: KHK OK/HK ČR 

 

 
 Poskytněte praxi a získejte posilu do týmu  
 

Projekt Cesta pro mladé propojuje studenty a firmy formou stáže, ze které těží obě dvě strany. 

Projekt Vzdělávání praxí naopak pomáhá při návratu na trh práce osobám nezaměstnaným a 

rodičům na/po rodičovské dovolené, osobám s nízkou kvalifikací, osobám starším 50 let nebo 

https://www.h2020.cz/cs
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-and-fti-2018-2020-check-draft-work-programme-1
https://www.h2020.cz/cs/vedouci-postaveni-evropskeho-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/akce/sme-instrument-seminar
https://www.h2020.cz/cs
https://www.h2020.cz/cs
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1342&Itemid=102


 

 

absolventům evidovaným na úřadu práce. Umožňuje jim získat povědomí o nových pracovních 

postupech a technologiích. Jako poskytovatelé stáže se mohou zapojit organizace z komerční, veřejné 

i neziskové sféry. Účast v projektech není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak 

firmám řadu výhod a v neposlední řadě i úhradu finančních nákladů. Oba projekty realizuje Fond 

dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Jsou 

financovány z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

Účastníkem projektů na straně zaměstnavatelů je i KHK OK.  

Více informací zde:                                                                                                   Zdroj: KHKOK/Cesta pro mladé/Vzdělávání praxí 

 

 

 Firma Koyo Bearings získala prestižní ocenění Bezpečný podnik 

 

Státní úřad inspekce práce na slavnostním předávání v pražském Kaiserštejnském paláci ocenil 

olomouckou firmu Koyo Bearings certifikátem Bezpečný podnik. Závod na výrobu ložisek v 

Bystrovanech, který své produkty vyváží především automobilovým zákazníkům do celého světa, se 

zařadil mezi pouhé dva podniky v Olomouckém kraji, které certifikaci vlastní.  Hodnocena byla hlavně 

kritéria bezpečnosti práce, pracovní podmínky, standardy zdravotní péče o zaměstnance, péči o 

životní prostředí či požární zabezpečení. 

 

Více informací zde: 

Zdroj: KHK OK/koyobearings.cz 

 

 

 

 

 

http://www.cestapromlade.cz/
http://www.cestapromlade.cz/
http://www.cestapromlade.cz/
http://www.koyobearings.cz/aktuality/ziskali-jsme-oceneni-bezpecny-podnik/
http://www.koyobearings.cz/aktuality/ziskali-jsme-oceneni-bezpecny-podnik/


 

 

 Dotace na program NEMOVITOSTI pro ITI (Olomouc) - I. výzva 

 

 Prokop Diviš míří do Olomouckého kr., podpoří elektrotechnické obory v Olomouci 

 

Olomoucký kraj má tradičně silné zastoupení tzv. elektro oborů. V letošním školním roce je to ale 

vůbec poprvé, co bude v kraji podpořena jedna ze škol Motivačním programem Prokopa Diviše. 

Tímto primátem se může pyšnit Střední škola technická a obchodní v Olomouci.  

Více informací zde: 

Zdroj: OHK Olomouc/Střední škola technická a obchodní Olomouc 

 

 

 OHK Olomouc a Koyo Bearings zahájili v regionu osvětu na téma tzv. průmyslu 4.0 

Česká republika jednou z nejprůmyslovějších zemí Evropy. Tradičně silný význam strojírenství a 

dalších průmyslových odvětví je také na Olomoucku. Budoucnost patří digitalizaci a automatizaci 

výrobních procesů a práci s vyšší přidanou hodnotou. Tzv. průmysl 4.0 ovlivňuje stále více i firmy 

v regionu a tento trend nelze ignorovat. Na půdě firmy KOYO Bearings v Olomouci proběhl první ze 

série workshopů programu „Firma40.cz“, který již úspěšně běží ve Zlínském kraji.  

Více informací zde: 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

 

Dne 13. října 2017 byla vyhlášena I. výzva programu podpory NEMOVITOSTI pro integrované 

územní investice. Dotaci je možné získat na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky 

nevyhovujících budov nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání. Datum zahájení příjmu 

žádostí o podporu je 20. října 2017 v 11 hodin. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 19. října 

2018 v 11 hodin. Plánovaná alokace výzvy činí 300 000 000 Kč. Podporovanými aktivitami jsou 

rekonstrukce objektu a revitalizace plochy pro vlastní podnikání.  

Více informací zde:  

 Zdroj: OHK Prostějov 

 

 Český výrobek podporuje české výrobky 

Společnost Český výrobek, která je členem Okresní hospodářské komory Přerov, v rámci svého 

dlouhodobého programu spustila od 2. 10. 2017 do 1. 12. 2017 zákaznickou soutěž na podporu 

prodeje českých výrobků.  Účelem akce je šíření osvěty týkající se českých výrobků, podpora turismu 

http://hkol.cz/prokop-divis-miri-poprve-take-olomouce/
http://hkol.cz/tema-tzv-prumyslu-4-0/
http://hkol.cz/tema-tzv-prumyslu-4-0/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/pozor-dotace-na-program-nemovitosti-pro-iti-olomouc-i-vyzva/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/pozor-dotace-na-program-nemovitosti-pro-iti-olomouc-i-vyzva/


 

 

a lázeňství v ČR, zvýšení povědomí o výrobcích s logem „Český výrobek“, určeným pro potravinářské 

i nepotravinářské produkty. Velké množství hodnotných cen věnovali do soutěže partneři a držitelé 

Certifikátu Český výrobek. Hlavní cenou je luxusní lázeňský pobyt v hotelu Spa Resort Sanssouci v 

Karlových Varech v hodnotě 42 000 Kč. 

Více informací zde: 

Zdroj: OHK Přerov 

 

 

 Hospodářské komory připravují 
 
 
 

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE  

15. 11. 2017 – Seminář o zaměstnávání cizinců mimo EU/ Ukrajinců/ v praxi,  více informací zde 

30. 11. 2017 - Okno do světa výzkumu pro podnikatele, více informací zde 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V OLOMOUCI 

8. 11. 2017 - Jednatel, manažer: právní a daňové know-how, více informací zde 

28. 11. 2017 - Seminář pro žadatele z OP PIK 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PROSTĚJOVĚ 

8. 11. 2017 - GDPR – Revoluce v ochraně osobních údajů, více informací zde 

 

21. 11. 2017 – Zdaňování mezd v roce 2017 a 2018, více informací zde 

23. 11.  2017 – Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2017 – 2018, více informací zde 

 

27. 11. 2017 – Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů 2017 a změny v účetní závěrce 

platné pro rok 2018, více informací zde 

 

30. 11. 2017 – Praktické uplatňování DPH v roce 2017, drobné změny v DPH v roce 2018, více 

informací zde  

 

4. 12. 2017 -  EET – 3. Fáze, více informací zde  
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