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Úvodní slovo 

 

Vážení čtenáři, 
 

rok 2017 se podle čínského horoskopu nesl ve znamení "ohnivého kohouta" a lidé narození právě 

v tomto znamení se vyznačují důvěryhodností, výrazným smyslem pro dochvilnost a zodpovědnost 

při práci. V KHK OK jsme se přesně těmto charakteristikám snažili dostát. A měli jsme dost napilno.  

KHK OK byla kromě svých běžných aktivit organizátorem či partnerem řady významných akcí a 

podílela se také například na vyjednávání Sektorové dohody pro textilní, oděvní, kožedělný a 

obuvnický průmysl v Olomouckém kraji.  

Zprostředkovali jsme také setkání zástupců podnikatelů z Olomouckého kraje se zástupci 

ambasády Thajského království v čele s Jeho Excelencí, panem velvyslancem Narongem 

Sasitornem. Thajsko v souvislosti se svou novou investiční strategií lační po zahraničním kapitálu a to 

by mohla být šance pro české firmy. Předseda představenstva KHK OK a viceprezident HK ČR, Ing. 

Bořivoj Minář, zase hájil zájmy tuzemských podnikatelů při obchodních cestách. Například po Iráku a 

Kurdistánu, kde podepsal dohodu o spolupráci mezi KHK OK a Federací kurdistánských komor.  

Říjen se nesl v duchu již tradiční Burzy práce, kterou jsme pořádali ve spolupráci s Úřadem práce a 

Svazem průmyslu a dopravy České republiky a její návštěvnost v Olomouci činila přes dva tisíce 

návštěvníků. Profily firem z Olomouckého kraje si ostatně můžete prohlédnout ve zbrusu novém již 

čtvrtém vydání publikace Významné firmy Olomouckého kraje, na kterém jsme pracovali 

společně s Olomouckým krajem. Obrovský potenciál má spojení podnikatelského prostředí se světem 

výzkumu a vědy, což jsme demonstrovali spolu s vědci z Univerzity Palackého v Olomouci v rámci 

akce „Okno do světa výzkumu pro podnikatele“. 

Intenzivně nyní také pracujeme na nových webových stránkách, které budou pro podnikatele 

mnohem přehlednější a užitečnější. 



 

 

Rok 2017 se nyní chýlí ke svému konci a já bych Vám při té příležitosti chtěla poděkovat za 

spolupráci a důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2018 Vám popřát za celý tým KHK OK hodně 

zdraví, štěstí a spoustu osobních i pracovních úspěchů 

Anežka Kramářová 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



 

 

 
 Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje je tu 

Pomyslný „deštník“ nad regionálním trhem práce, který propojuje oblasti zaměstnavatelů, 

zaměstnanců, nezaměstnaných i vzdělavatelů a vzdělávaných, se rozevřel v Teritoriální pakt 

zaměstnanosti Olomouckého kraje (dále jen TPZ OK). Ten by měl být díky spolupráci významných 

aktérů trhu práce prevencí proti růstu nezaměstnanosti a také pomoci nastavit strukturu 

zaměstnanců tak, aby se co nejlépe setkávala nabídka s poptávkou na trhu práce. 

Více informací zde:  

Zdroj: Olomoucký kraj 

 

 Firmy si vyměňovaly své zkušenosti ze zavádění Průmyslu 4.0 

 

Kdy se firmě vyplatí robotizovat, automatizovat a digitalizovat své procesy? Jaké jsou s tím spojené 

náklady a obtíže? Je to efektivní cesta k řešení problému s nedostatkem lidských zdrojů? O těchto 

otázkách diskutovali představitelé desítky významných firem z Olomouckého kraje na setkání, které 

pod názvem Innovation Experience už popáté pořádalo sdružení OK4Inovace. Tato setkání probíhají 

na různá témata vždy na půdě některé z velkých výrobních společností, tentokrát dne 5. prosince 

2017 na téma robotizace a automatizace v uničovské pobočce mezinárodní firmy Miele technika. 

Více informací zde:  

Zdroj: Olomoucký kraj 

 

 

 Vyšlo již čtvrté vydání publikace Významné firmy Olomouckého kraje 

Krajská hospodářská komora připravila společně s Olomouckým krajem již čtvrtou edici publikace 

Významné firmy Olomouckého kraje. Počátky této iniciativy s cílem podporovat zaměstnanost a 

podnikání v kraji sahají do roku 2008. V publikaci jsou prezentovány firmy ze všech průmyslových 

odvětví z celého Olomouckého kraje. Pro zájem nejen ze strany tuzemských podnikatelů, ale i 

zahraničních partnerů, se ukazuje také jako výborný prezentační prostředek na zahraničních misích 

obchodních zástupců.  

Více informací zde: 
 Zdroj: KHK OK 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.kr-olomoucky.cz/teritorialni-pakt-zamestnanosti-olomouckeho-kraje-aktuality-7375.html#.Wha7FunJ9Ww.facebook
https://www.kr-olomoucky.cz/teritorialni-pakt-zamestnanosti-olomouckeho-kraje-aktuality-7375.html#.Wha7FunJ9Ww.facebook
https://www.kr-olomoucky.cz/firmy-si-vymenovaly-sve-zkusenosti-ze-zavadeni-prumyslu-4-0-aktuality-7437.html
https://www.kr-olomoucky.cz/firmy-si-vymenovaly-sve-zkusenosti-ze-zavadeni-prumyslu-4-0-aktuality-7437.html
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1353&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1353&Itemid=102


 

 

 

 K Sektorové dohodě pro textilní průmysl přistoupil i živnostník roku Koutný 

Práce na Sektorové dohodě pro textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl v Olomouckém kraji 

se finalizuje a v horizontu týdnů by mělo dojít k jejímu podpisu. Účast již přislíbilo 11 firem 3 střední 

a 1 vysoká škola.  Zatím posledním přistoupivším je firma živnostníka roku, Ing. Pavla Koutného – 

Koutný spol. s.r.o.. Ing. Pavla Koutného ml. jsme se při této příležitosti zeptali na jeho pohled na 

současnou situaci v tomto odvětví průmyslu v českém prostředí, které je už bezpodmínečnou 

součástí globalizovaného světa… 

Více informací zde: 
Zdroj: KHK OK 

 

 

 KHK OK pozvala podnikatele na přehlídku prvotřídní práce vědců z UP 

 

Ve čtvrtek 30. listopadu uspořádala Univerzita Palackého v Olomouci – Centrum regionu Haná pro 

biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů ve 

spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje akci s názvem „Okno do světa 

výzkumu pro podnikatele“. Pracovníci špičkových detašovaných vědeckých center Univerzity 

Palackého v rámci této akce prezentovali výsledky své práce podnikatelům s cílem navázat budoucí 

vzájemnou spolupráci formou spolupodílení se na procesu designu produktů, jejich testování a 

poskytnutí licence. V úvodní části přednáškového programu vystoupil i viceprezident Hospodářské 

komory ČR a předseda představenstva KHK OK, Ing. Bořivoj Minář, který akcentoval relevanci této 

iniciativy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací zde:                                                                                                                         Zdroj: KHK OK 

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1354&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1354&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1350&Itemid=102


 

 

 

 

 Stát se vyjádřil k problému vysílání občanů 3. zemí za prací do ČR přes jiné země EU 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR, Státní úřad inspekce práce, Ministerstvo vnitra, 

Policie ČR – Služba cizinecké policie a Celní správa ČR vydaly společné stanovisko k problematice 

vysílání občanů třetích států do ČR zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské 

unie. Pro ukrajinské občany, kteří jsou zaměstnáni v jiném členském státu Evropské unie a jsou svým 

ZAHRANIČNÍM ZAMĚSTNAVATELEM VYSLÁNI DO ČESKÉ REPUBLIKY, aby zde poskytli SLUŽBU 

českému podnikateli nebo firmě, zákon stanovuje výjimku. Budou-li v České republice poskytovat 

službu po dobu nepřesahující 90 dnů, nepotřebují povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou ani 

modrou kartu ani žádné další pobytové oprávnění. 

Více informací zde: 

Zdroj: KHK OK/HK ČR 

 

 Do R. Ukrajina v listopadu zařazeno 1000 uchazečů, čtvrtina nedorazila k pohovoru 

 

Z 1000 žadatelů, kteří obdrželi pozvánku k pohovoru na Generálním konzulátě ve Lvově, se 23 % 

nedostavilo k pohovoru. Další čtvrtina uchazečů se pak dostavila s neúplnou žádostí. Nejčastějšími 

nedostatky jsou chybějící doložení vztahu vlastníka nemovitosti a ubytovatele (v případech kdy 

ubytovatel sám vlastníkem není) a absence dokladu o vzdělání, pokud to pracovní zařazení cizince 

vyžaduje (originál dokladu + ověřená kopie s překladem). Jedním z Garantů Režimu Ukrajina je i 

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, která zpracovává žádost zájemců o zařazení do 

Režimu a následně jej zasílá na příslušná ministerstva. Zákonná lhůta, kdy je o žádosti rozhodováno, 

nicméně začíná až dnem podání úplné žádosti na GK Lvov ministerstvem vnitra 

Více informací zde: 

Zdroj: KHK OK/HK ČR 

 

 

 Hydroizolace, obklady, to byly hlavní témata 3. ročníku Akademie MAPEI pro školy 

 

Okresní hospodářská komora Olomouc ve spolupráci s odborníky z firmy MAPEI spol. s r. o. 

připravila seminář pro pedagogy a studenty stavebních oborů s tematikou špičkových technologií ve 

stavebnictví. Studenti nástavbového studia Střední školy polytechnické v Olomouci se zúčastnili 3. 

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1355&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1352&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1352&Itemid=102


 

 

 Prostějovsko má rekordně nízkou nezaměstnanost  

 OHK Přerov dokončuje s nizozemskými a italskými kolegy projekt Otec a syn v EU 

ročníku Akademie MAPEI. Hlavním tématem akademie bylo téma přípravy podkladu, hydroizolace, 

lepení a spárování obkladů a dlažeb. 

Více informací zde: 

 Zdroj: OHK Olomouc 

 

 Událost plesové sezony: Business ples nabídne tanec, celebrity i zajímavé osobnosti 

Vtipný Jakub Kohák, krásná Eva Decastelo, Vašo Patejdl s hity Elánu, sexy Tereza Kerndlová, Tonya 

Graves a další známé české osobnosti. Letošní plesová sezona v Olomouci má horkou novinku. 

Ta se zcela jistě stane mimořádnou událostí. Business ples, který pořádá tým pod vedením Okresní 

hospodářské komory a digitální agentury ESMEDIA Interactive, si klade za cíl být více než 

jen “klasický regionální” ples. To vše nejen díky zvučným jménům a kvalitnímu programu. Ples 

26. ledna v NH hotelu nabídne koncept, který na jinak bohaté plesové mapě Olomouce doposud nebyl.  

Více informací zde:  
Zdroj: OHK Olomouc 

  

 

K 30. 11. 2017 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v okrese Prostějov rekordně nízkého čísla – a to 

2,4 %. Průměrná nezaměstnanost v celé ČR přitom činí 3,4 %. Pro srovnání s ostatními regiony 

Olomouckého kraje: Olomouc – 3,6 %, Šumperk – 4 %, Přerov – 5 % a Jeseník – 5,5 %. Tento stav 

nezaměstnanosti nicméně stěžuje situaci místním firmám, které chtějí nabírat nové zaměstnance. 

Bohužel již nemají kde brát. Za největší bariéry pro podnikání v roce 2018 podnikatelé považují 

nedostatek kvalifikované pracovní síly, administrativní zátěž a vůbec vysokou míru státní regulace. 

Více informací zde:  

 Zdroj: OHK Prostějov 

 

 

Okresní hospodářská komora Přerov ve spolupráci se dvěma zahraničními partnery z Itálie a 

Nizozemí úspěšně dokončuje projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem Otec a syn v EU. 

V listopadu proběhlo v Přerově poslední setkání partnerů projektu. Pro zahraniční partnery projektu 

připravila Okresní hospodářská komora v Přerově ve spolupráci se Střední školou gastronomie a 

služeb Šířava prohlídku výukových prostor partnerské školy, partneři měli také možnost nahlédnout 

do praktických dílen školy.  Současně se dne 1. 11. 2017 uskutečnila závěrečná konference k projektu.  

Více informací zde:             Zdroj: OHK Přerov 

http://hkol.cz/3-rocnik-akademie-mapei/
http://hkol.cz/3-rocnik-akademie-mapei/
http://hkol.cz/mimoradna-udalost-plesove-sezony-business-ples/
http://hkol.cz/mimoradna-udalost-plesove-sezony-business-ples/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/prostejovsko-ma-rekordni-nezamestnanost/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/prostejovsko-ma-rekordni-nezamestnanost/
http://www.hkprerov.cz/projekty/father-and-son-in-eu/
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http://www.hkprerov.cz/projekty/father-and-son-in-eu/
http://www.hkprerov.cz/projekty/father-and-son-in-eu/

