
 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 OO  OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ 

          KOMORA JESENÍK 

 

 

 

 

 

 

 

    

         

        OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ 

       KOMORA PŘEROV 

        

         OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ  

        KOMORA ŠUMPERK 

 

 

 

 

Vážení čtenáři, 

 

 v novém roce Vám přinášíme Občasník pro 

podnikatele v novém „kabátu“. Koncepce 

elektronického časopisu ovšem zůstává 

neměnná. I nadále pro Vás monitoruje dění v 

Olomouckém kraji v podnikatelském sektoru, 

ve spolupráci s hospodářskými komorami a s 

podporou Olomouckého kraje. Se stále ještě 

zimním počasím za okny doufám a věřím, že s 

horkým nápojem v teple kanceláře či domova 

Vám zpříjemní náš časopis čekaní na jaro. 

 

Anežka Kramářová 

pověřená ředitelka KHK OK 

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

     
02/2018 

 

 

http://www.hkol.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. února 2018 došlo ke změně místa      

pro vykonávání služby, týkající se ověřování certifikátů o původu zboží  

a   vystavování karnetů ATA v Olomouci. Na Krajské hospodářské komoře 

Olomouckého kraje tedy můžete využít nově i těchto služeb spolu s těmi 

stávajícími, kterými jsou MYTO CZ, Czech Point, Režim Ukrajina a služby 

poradenství spadající do projektu Business Point. 

 Těšíme se na Vás  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nové příklady dobré praxe na 

streamu „Překračujeme hranice 

Interreg V-A CZ/PL“ 

 

Dovolujeme si informovat všechny 

zájemce o výstupu programu 

přeshraniční spolupráce s Polskem, 

že na kanále Překračujeme hranice 

Interreg V-A CZ/PL byla zveřejněna 

nová videa s příklady dobré praxe. 

Doporučujeme jejich shlédnutí 

žadatelům hledajícím inspiraci při 

přípravě projektových žádostí. 

Více zde: 

Zdroj: Olomoucký kraj 

 

V Olomouci se konala unikátní 

konference „Vzdělávací systém 

v Olomouckém kraji pro trh 

práce“ 
 

Konference v rámci projektu Krajský 

akční plán rozvoje vzdělávání 

Olomouckého kraje k tématu 

Vzdělávací systém v Olomouckém 

kraji pro trh práce v 21. století 

proběhla 24. ledna 2018 pod 

záštitou hejtmana Ladislava 

Oklešťka.                                                                 

  

Více zde: 

Zdroj: Olomoucký kraj 

 

 

Zástupci podnikatelů včetně HK 

ČR se s premiérem na zrušení 

mýtného tendru nedohodli 

 

Zástupci podnikatelů včetně 

Hospodářské komory se na dnešním 

jednání s premiérem v demisi 

Andrejem Babišem a ministrem 

dopravy Danem Ťokem nedohodli 

na zrušení mýtného tendru. 

Hospodářská komora kritizuje 

zejména rozšíření zpoplatnění silnic 

I. třídy o dalších 910 km.                          

Více zde: 

Zdroj: HK ČR/KHK OK 

 

file:///C:/Users/Guest/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1VJRVQS1/favicon%5b2%5d.icohttps:/www.kr-olomoucky.cz/nove-priklady-dobre-praxe-na-kanale-prekracujeme-hranice-interreg-v-a-cz-pl-aktuality-7607.html
https://www.kr-olomoucky.cz/v-olomouci-se-konala-unikatni-konference-vzdelavaci-system-v-olomouckem-kraji-pro-trh-prace-aktuality-7559.html
http://www.khkok.cz/aktuality/zastupci-podnikatelu-se-s-premierem-na-zruseni-mytneho-tendru-nedohodli-podle-hospodarske-komory-politici-musi-zabranit-rozsi


 

 

 

 

 

  
Proces zaměstnávání Ukrajinců bude zase o kus efektivnější 

Rádi bychom Vás informovali o nejnovějším vývoji v problematice 

zaměstnávání cizinců z Ukrajiny českými firmami. A nutno říci, že je to vývoj 

veskrze pozitivní. 

Nové rozhodnutí vlády ČR výrazně zkrátí dlouhé čekaní podnikatelů na 

pracovní síly z Ukrajiny. I nadále bude žádosti vyřizovat Generální konzulát ve 

Lvově, nově mu ale s touto agendou bude skrze svoji agenturu pomáhat také 

ministerstvo zahraničních věcí. K rychlejšímu transferu pracovníků přispěje i 

personální posílení na ministerstvu vnitra. Takto nastavený systém by měl 

začít fungovat již během následujících tří měsíců. 

Garantem Režimu stále zůstává kromě HK ČR, ostatních KHK a RHK i Krajská 

hospodářská komora Olomouckého kraje. Žádost totiž klient nejdříve podává 

skrze garanta, který provádí první kontrolu a v případě, že shledá všechny 

aspekty žádosti v pořádku, přichází řada na ministerstva a GK ve Lvově.  Více 

zde: 

Zdroj: KHK OK 

 

 

 

Univerzita Palackého hledá podnikavé hlavy, již podeváté 

pomůže začínajícím podnikatelům s rozjezdem firmy  

Nové kontakty, zkušenosti, zpětnou vazbu od mentorů, 80 tisíc korun do 

startu podnikání a potenciál získání investice. K tomu kancelář na rok zdarma. 

To vše si pro vítěze devátého ročníku soutěže Podnikavá hlava připravil 

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěžící z řad 

úplných začátečníků i zkušených podnikatelů mohou své originální nápady 

přihlašovat od 1. března. 

Stačí, když se zájemci do 30. dubna zaregistrují na webových stránkách 

www.podnikavahlava.cz a sepíšou svůj podnikatelský záměr. 

Více zde:  

Zdroj:  KHK OK                                                   

   

 

 

Krajská hospodářská komora 
Olomouckého kraje si Vás ve spolupráci 
s firmou AUTOCONT CZ dovoluje 
pozvat na seminář s workshopem 
"GDPR - LAST MINUTE", který se 
uskuteční 29.3.2017 od 8:30 - 13:30, v 
BEA centru Olomouc s.r.o., tř. 
Kosmonautů 1288/1. 
V případě, že bude větší množství 
dotazů na lektora, je možné workshop 
prodloužit do 14:30.  
 
Seminář Vám pomůže zorientovat se 

v požadavcích GDPR, vysvětlí detaily 

na příkladech z dobré praxe a hlavně 

představí konkrétní možnosti a 

způsoby, jak se s tímto nařízením 

vypořádat. 

V rámci workshopu budou probrána 

typická doporučení, která firma 

Autocont identifikovala na základě 

zjištění v reálném prostředí firem a 

budou představena praktická řešení 

situací. Formou diskuze se lektor bude 

věnovat konkrétním technologickým 

nástrojům, systémům a vhodnosti 

jejich využití v prostředí účastníků 

workshopu. 

Více zde: 

Zdroj: KHK OK 

 

http://www.khkok.cz/aktuality/rezim-ukrajina
http://www.khkok.cz/aktuality/rezim-ukrajina
http://www.khkok.cz/aktuality/proces-zamestnavani-ukrajincu-bude-zase-o-kus-efektivnejsi
http://www.khkok.cz/aktuality/proces-zamestnavani-ukrajincu-bude-zase-o-kus-efektivnejsi
http://www.podnikavahlava.cz/
http://www.khkok.cz/aktuality/univerzita-palackeho-hleda-podnikave-hlavy-jiz-podevate-pomuze-zacinajicim-podnikatelum-s-rozjezdem-firmy
http://www.khkok.cz/konference-seminare-xxx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OHK Jeseník a CzechPoint 

se stěhují!! 

 

Od 1. 3. 2018 mění OHK Jeseník 

své sídlo! Nově bude kancelář 

přestěhována do nových prostor 

Střední školy stavební a strojní 

na ulici Dukelská 1240 

v Jeseníku. 

Zdroj: OHK Jeseník 

 

 

14dubna 2018 proběhne 

Další ročník Veletrhu 

 pracovních příležitostí

 

Akce proběhne v Kapli v Jeseníku 

v Průchodní ulici. 

Veletrh proběhne pod záštitou 

Města Jeseník a Úřadu práce. 

Pozvánku s přihláškou naleznou 

firmy na stránkách 

www.ohk.jesenik.com 

Více zde: 

Zdroj: OHK Jeseník 

 

 

 

OHK Jeseník - připravujeme: 

14.3.2018 – GDPR -  Ochrana osobních údajů – Jeseník, zasedací místnost FÚ 

Jeseník 

24.5.2018 – DPH – Ing. Václav Benda 

31.5.2018 – Fakturace – Tomáš Líbal 

Více zde: 

Zdroj: OHK Jeseník 

 

 

Exportní příležitosti pro České firmy 

Bezplatný seminář o exportních příležitostech, které se českým firmám nabízejí v Rusku a Bělorusku 
proběhl 1. února v Olomouci. Seminář se uskutečnil ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí a 
Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje s podporou z projektu Business Point. Zájem ze 
strany podnikatelů o tyto oblasti je značný, což dokazovala účast semináře. Jeho součástí byly 
prezentace a konzultace s diplomaty ze zastupitelských úřadů v Rusku a Bělorusku. Za KHK OK na akci 
vystoupil také její předseda a viceprezident Hospodářské komory ČR, Bořivoj Minář, Olomoucký kraj 
reprezentovala Marta Novotná. 

Zdroj: KHK OK 

 

http://www.ohk.jesenik.com/
http://www.ohk.jesenik.com/?cap=4137
http://www.ohk.jesenik.com/?cap=12582


 

 

 

  

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) získala na přelomu roku jako první vysoká škola v ČR akreditaci profesně 

zaměřeného studia. Národní akreditační úřad pro vysoké školství schválil akreditace pro magisterský program 

Ekonomika a management a bakalářský program zaměřený na informační a komunikační technologie (ICT). MVŠO 

doposud udělovala bakalářský titul v tříletém studijním programu Ekonomika a management. Od příštího 

akademického roku 2018/2019 mohou studenti po absolvování navazujícího dvouletého magisterského studia získat i 

titul inženýr v oboru ekonomiky a managementu. 

Více zde: 

Zdroj: Moravská vysoká škola Olomouc/OHK Olomouc 

Business ples ve znamení smokingů, červeného koberce, ale i neotřelé zábavy 

Business ples se již od počátku příprav netajil velkými ambicemi zapsat se do tradiční olomoucké plesové mapy. Nyní je 

již jasné, že se to povedlo, a dokonce více než výrazně. Již samotné působivé entree s červeným kobercem, špalírem 

reprezentativních hostesek a hemžícími se fotografy jasně naznačil společenský statut akce. Vše působivě, ale bez 

snobství a v duchu kvalitní zábavy. Živá hudební produkce, přítmí, slavnostní atmosféra, dvacítka pohledných hostesek 

v krásných šatech z produkce Sandry Švédové a bezmála deset fotografů. Černé limuzíny, personál otevírá dveře a lidé 

přicházejí po červeném koberci. S trochou nadsázky se mohou cítit jako opravdové oskarové celebrity v Las Vegas. V 

sále pak mají možnost potkat nejen své známé, ale také držitelky titulů české miss, Petra Salavu a další celebrity ze 

showbusinessu i „tradičního businessu“. 

Více zde: 

Zdroj: OHK Olomouc 

Právní poradna: Legal point Arrows a OHK Olomouc 

OHK Olomouc připravila pro podnikatele další projekt pro podporu jejich podnikání. Člen OHK Olomouc, poradenská 

skupina Arrows, bude pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci v sídle OHK konzultovat s objednanými členy jejich 

základní právní a daňové dotazy. Tyto konzultace jsou pro členy OHK Olomouc bezplatné a mohou se týkat jak oblasti 

práva, tak daní. Poradci: JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., advokát, Ing. Richard Sokol, daňový poradce. 

Více zde: 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

http://hkol.cz/mvso-otevira-nove-studijni-programy/
http://hkol.cz/business-ples-ve-znameni-smokingu/
http://hkol.cz/pravni-poradna-legal-point-arrows/


 

 

  

OHK Olomouc - připravujeme: 

8.3.2018  - Právní poradna Legal point Arrows - http://hkol.cz/pravni-poradna-legal-point-arrows/ 

14.3. 2018 - Pracovní právo efektivně – praktické školení pro podnikatele - 
http://hkol.cz/udalost/pracovni-pravo/ 

26.3.2018 -  Volební shromáždění delegátů OHK Olomouc - http://hkol.cz/shromazdeni-delegatu-26-3-
2018/ 

 Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

Dotační možnosti pro podnikatele ITI Olomoucké aglomerace 

v rámci OP PIK 

Zajímají Vás dotační příležitosti pro podnikatele? Slyšeli jste už o možnostech čerpání dotace z OP PIK v 

rámci integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA)? Máte investiční záměr, pro 

který chcete čerpat dotaci? Vyplňte Dotazník pro žadatele! Více o ITI OA na http://www.olomoucka-

aglomerace.eu/uvod 

Pokud vyplníte Dotazník pro žadatele a předběžný záměr (http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/), 

pomůžete nám zjistit zájem mezi podnikateli o dotace z ITI OA a zároveň nastavit alokaci jednotlivých 

výzev dle potřeb podnikatelského sektoru Olomoucké aglomerace. Jednotlivé výzvy budou vyhlašovány 

na základě zájmu dle vyplněných předběžných projektových záměrů na webu ITI OA, nastavení výzev lze 

přizpůsobit požadavkům předkladatelů. 

V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat tematické koordinátory: 

Ing. et Ing. Jitka Gregorová, email: jitka.gregorova@olomouc.eu tel.: 731 695 498 

Bc. Ondřej Lakomý, email: ondrej.lakomy@olomouc.eu tel.: 721 740 460 

Dále upozorňujeme zájemce o OP PIK, kteří chtějí požádat o dotaci a mají připravený integrovaný 

projekt v rámci výzev č. 26 Školicí střediska a č. 27 Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového 

vlastnictví, že od 8. 2. 2018 od 10:00 hod. je možné předložit projektový záměr přes webovou aplikaci 

ITI OA. 

Zdroj: OHK Prostějov 

 

http://hkol.cz/pravni-poradna-legal-point-arrows/
http://hkol.cz/udalost/pracovni-pravo/
http://hkol.cz/shromazdeni-delegatu-26-3-2018/
http://hkol.cz/shromazdeni-delegatu-26-3-2018/
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod
http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/
mailto:jitka.gregorova@olomouc.eu
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Občasník pro podnikatele Vydavatel: Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje; www.khkok.cz; 
Šéfredaktor: Anežka Kramářová DiS.; Redakční rada: ředitelé všech hospodářských komor v kraji; 

       Za obsah článků, inzerátů, PR článků a autorská práva k nim zodpovídají jejich zadavatelé či přispěvatelé 

Obnovení původních limitů pro výdajové paušály je na dobré cestě i díky 

aktivnímu přístupu Hospodářské komory 

Podnikatelé mají podnikat, ne papírovat. A právě proto stát zavedl výdajové paušály, které mají živnostníkům usnadnit 
výpočet daně a ulehčit jim tak od papírování. Vloni ale parlament navzdory smyslu paušálů a kritice Hospodářské 
komory limity výdajových paušálů bezdůvodně snížil na polovinu. Hospodářská komora apeluje na vládu, aby na svém 
jednání k návrhu občanských demokratů opětovně vrátit limity paušálů na původní hodnoty přistupovala nadstranicky 
a vyhověla tak živnostníkům, kterým snížení limitů zkomplikovalo podnikání. 

Více zde: 

Zdroj: HK ČR/OHK Prostějov 

 

 OHK Prostějov - připravujeme: 

28.3.2018 - Pracovnělékařské služby – novinky  

/přednáší Robert Křepinský/ 

9.5.2018 -  Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi  

/přednáší Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D./ 

 

Další připravované semináře na témata: 

Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce  

/přednáší Mgr. Radek Havran – OIP pro OK a MSK/ 

DPH pro začátečníky /přednáší Ing. Olga Hochmannová/ 

Více zde: 

Zdroj: OHK Prostějov 

 

http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/obnoveni-puvodnich-limitu-pro-vydajove-pausaly-je-na-dobre-ceste-i-diky-aktivnimu-pristupu-hospodarske-komory/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/seminare/

