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 Rektor brněnského VUT ocenil práci vybraných středních škol Olomouckého kraje

Rektor vysokého učení technického v Brně ocenil aktivní práci ředitelů a pedagogů Slovanského
gymnázia v Olomouci, olomoucké Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické,
Gymnázia v Olomouci – Hejčíně, Gymnázia Jakuba Škody v Přerově a Gymnázia v Zábřehu. Absolventi
uvedených škol se v rámci hodnocení umístili mezi nejlepšími a získali nárok na jednorázové studijní
stipendium ve výši šest tisíc korun. Rektor brněnského Vysokého učení technického navíc ocenil i to,
jak Olomoucký kraj motivuje studenty ke studiu technických oborů a podporuje technickou orientaci
ve vzdělávání na středních školách v regionu.
Více informací zde:
Zdroj: Olomoucký kraj

 Už potřetí se konala konference, která firmám pomáhá inovovat

V Přerově se dne 17. května 2017 konal už 3. ročník Konference INOVACE PRAKTICKY. Jde o
úspěšnou akci pořádanou sdružením OK4Inovace s cílem podpory snadnějšího zavádění a zlepšování
inovačních procesů firem. A to díky praktickým informacím a zkušenostem, předávaným špičkovými
odborníky na inovace manažerům zúčastněných firem. V prostorách Vysoké školy logistiky (VŠLG), v
nichž byla konference sdružením OK4Inovace pořádána, se sešlo na osm desítek lidí, zejména
manažerů a odborníků zastupujících firmy s inovačním potenciálem z Olomouckého kraje, ale i z
dalších regionů. Program zahrnoval přednášky od známých odborníků na různé oblasti inovačních
procesů, dále krátké prezentace představitelů malých a středních firem, které již v inovacích dosáhly
konkrétních úspěchů, nakonec workshopy zaměřené na diskutování aktuálních inovačních problémů
firem účastníků.
Více informací zde:
Zdroj: Olomoucký kraj

 Od poloviny května firmy mohou hlásit svou účast na Burze práce a vzdělání v OK

Od

15. května mají firmy možnost hlásit se do dalšího ročníku Burzy práce a vzdělání

v Olomouckém kraji. Ta proběhne ve čtyřech městech Olomouckého kraje - nejprve 20. 9.
v Prostějově pak 5. 10. v Šumperku, 12. 10. v Přerově a konečně 17. 10. v Olomouci. Nabídku
zúčastnit se burz přednostně obdrželi zaměstnavatelé v Olomouckém kraji, kteří se zúčastnili
loňského ročníku. Nemohou se však na žádnou z burz přihlásit samy. Když školu do své přihlášky na
Burzu uvede zaměstnavatel, kterému na trhu práce chybí právě její absolventi, organizátoři ji přizvou
k účasti. Vyhrazují si však možnost z kapacitních důvodů upřednostnit školy, jejichž účast si vyžádalo
více zaměstnavatelů.
Více informací zde:
Zdroj: KHK OK

 V Ostravě se uskutečnila Krajská exportní konference, KHK OK spolupořadatelem

Dne 25. května se v Best western Hotel Vista v Ostravě uskutečnila Krajská exportní konference. Na
jejím pořádání se podílela společně s Hospodářskou komorou České republiky, Ministerstvem
zahraničních věcí ČR a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje také Krajská
hospodářská komora Olomouckého kraje. Konference navazovala na loňskou sérii Krajských
exportních konferencí a vystoupili na ní zástupci HK ČR, KHK OK, HKH MSK, Ministerstva
zahraničních věcí ČR, bank, pojišťovacích společností, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a dalších
významných aktérů v podpoře exportu. Podnikatelé zde získali komplexní informace ohledně
exportní problematiky, mohli se zapojit do diskuse a neformálně pohovořit s hosty konference.
Více informací zde:
Zdroj: KHK OK

 Nové podmínky pro vstup do Režimu Ukrajina, který administruje i KHK OK

Od 1. 6. 2017 dojde ke změně zpoplatnění služeb v rámci zařazení žádostí do projektu Režim
Ukrajina. Dne 1. května navíc vstoupily v platnost upravené podmínky pro zařazení do projektu.
Změnila se také délka doby, která uplyne od zařazení žádosti do Režimu do okamžiku stanovení
termínu, kdy budou pozváni firmou poptávaní pracovníci z Ukrajiny k pohovoru na Generální
konzulát ve Lvově. Tato doba činí k 1. 5. 2017 přibližně 4 měsíce. Režim Ukrajina je projektem
administrovaným převážně Hospodářskou komorou ČR a to v rámci koncepce navýšení kapacity
Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem
vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl

vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké
karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Krajská
hospodářská

komora

Olomouckého

je

jedním

z garantů

projektu

a

administrativně

zprostředkovává žádosti o zařazení do Režimu.
Více informací zde:
Zdroj: KHK OK/HK ČR

 MZV pořádalo za podpory KHKOK seminář o exportování do Thajska a Barmy

Dne 29. května uspořádalo v olomouckém Hotelu Clarion Ministerstvo zahraničních věcí společně
s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje seminář odkrývající možnosti exportu
českých firem do dvou zemí jihovýchodní Asie – Thajska a Myanmaru (dříve Barma). Akce se kromě
zástupců firem (potenciálně) vyvážejících do těchto států účastnili i ekonomičtí diplomaté z ambasád
v Thajsku i Barmě, Jan Špiler a Renata Brandstätterová; ředitel Odboru ekonomické diplomacie
Ministerstva zahraničních věcí, Marek Svoboda; vedoucí úřadu Krajské hospodářské komory
Olomouckého kraje, Anežka Kramářová; vedoucí oddělení pojištění teritoriálních rizik ve společnosti
EGAP, Michal Janků; a představitel partnera projektu, kterým je Komerční banka, Pavel Němčík. Po
samotném semináři pak probíhaly individuální konzultace zástupců firem s obchodními rady.

Zdroj: KHK OK/MZV

 Prezidentem Hospodářské komory znovu zvolen Vladimír Dlouhý

Prezidentem Hospodářské komory ČR se na druhé funkční období stal její dosavadní šéf Vladimír
Dlouhý. Rozhodli o tom delegáti na XXIX. sněmu Hospodářské komory ČR v pražském TOP Hotelu.
Delegáti Hospodářské komory ČR rozhodli o svém prezidentovi na další tři roky jednoznačně.
Vladimíra Dlouhého podpořilo 220 z 246 hlasujících. O prezidentský post se letos neucházel žádný
jiný kandidát. Prezidium Hospodářské komory je kompletní. Delegáti 29. Sněmu HK do vedení nově
zvolili dvě ženy. Viceprezidenty se stali Irena Bartoňová Pálková, Roman Pommer, Michal Štefl,
současná prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková a také předseda
představenstva KHK OK, Bořivoj Minář, kterému tímto úřad komory gratuluje. Po 24 letech z prezidia
Hospodářské komory odchází Zdeněk Somr, který se rozhodl letos na funkci do vedení Hospodářské
komory nekandidovat. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý jej proto navrhl na čestného
prezidenta.
Více informací zde:
Zdroj: KHK OK/HK ČR

 Firmám a živnostníkům se otevírá šance, jak o sobě dát vědět

svým zákazníkům

Právě

v těchto dnech startují registrace do dvanáctého ročníku soutěže pro živnostníky a

podnikatele Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku 2017. Přihlašování do soutěže
bude probíhat do 30. června 2017. Učinit tak mohou malé a střední firmy působící v České republice s
nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou
minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle
právních předpisů. V roce 2016 tak učinilo rekordních 6 716 podnikatelů a živnostníků. Krajská kola
budou letos opět výjimečnou možností přilákat regionální klientelu, udělat si představu o místním
podnikatelském prostředí, rozvíjet své podnikání a propojovat myšlenky. Proběhnou od 14. září 2017
do 22. října 2017. Nejlepší z každého kraje postoupí do celorepublikového finále, v němž bude
udělena cena Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku 2017.
Více informací zde:
Zdroj: KHK OK/firmaroku.cz

 Olomoucké KOYO Bearings má svého zástupce mezi nejlepšími v ČR

Při slavnostním předávání cen soutěže Manažer roku 2016 na pražském Žofíně se mezi nejlepších
10 manažerů v České republice probojoval i ředitel olomouckého závodu na výrobu ložisek Petr
Novák. Je zároveň jediným zástupcem Olomouckého kraje v tomto žebříčku. Pro Olomoucký kraj i pro
samotnou firmu to znamená dobrou vizitku. V kraji jsou schopní technici a má širokou strojírenskou

tradici. Ovšem podobně jako v ostatních firmách vnímají i v Koyo Bearings jejich nedostatek na trhu
práce. Ovšem věří, že díky úzké spolupráci se školami i s ostatními podniky v kraji se situaci podaří
postupně zlepšovat.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Olomouc

 Role Rozhodčího soudu v české justici

Cesta, jak se dobrat svých práv v obchodních sporech, bývá často dlouhá a trnitá. V běžném soudním
řízení může trvat několik let, než případ rozhodne soud prvního stupně. Pak navíc často následuje
odvolání či další opravné prostředky a řízení se dále protahuje. Soudní rozhodnutí proto mnohdy
přichází z praktického hlediska příliš pozdě, popřípadě jeho kvalita neodpovídá potřebám praxe či
obchodní realitě. Ve spolupráci s Rozhodčím soudem Hospodářské Komory ČR a Agrární Komory ČR
a ELSA Olomouc jsme uspořádali přednášku na téma majetkové a doménové spory. Hlavním
přednášejícím byl Mgr. Ing. Tomáš Sýkora, člen předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Olomouc

 Mezinárodní multioborový veletrh Czech Republic Business

Mezinárodní multioborový veletrh Czech Republic Business Expo 2017 se uskuteční v termínu 12. 14. září 2017 v Olomouci. Akce se koná za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury
CzechTrade a Hospodářské komory ČR s cílem propagovat kvalitní české výrobky a služby a za
účelem podpory bilaterální obchodní spolupráce. Veletrh si také klade za cíl podporovat především
malé a střední podniky s potenciálem exportu ze všech regionů ČR a přilákat široké spektrum
zahraničních podnikatelů, kteří mají zájem prohloubit stávající a navázat nová obchodní partnerství
právě s českými podnikateli.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Olomouc/crpexpo.com

 OHK v Prostějově má své zastoupení v představenstvu Hospodářské komory ČR

Představenstvo Hospodářské komory České republiky je řídícím orgánem HK ČR, rozhoduje o všech
záležitostech, pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím řádem či usnesením sněmu hospodářské
komory vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory.

Představenstvo má 34 členů /včetně prezidenta a 5 viceprezidentů/, kteří jsou voleni sněmem vždy
na dobu tří let. Představenstvo komory svolává prezident komory nejméně čtyřikrát za rok.
Představenstvo komory zejména připravuje podklady pro jednání sněmu komory a zajišťuje výkon
jeho usnesení; odpovídá za hospodaření s majetkem komory; rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí
prezidenta a viceprezidenta komory a jmenuje a odvolává tajemníka úřadu komory. Jedním z
ostatních členů představenstva se nově stal po volbě na 26. sněmu HK ČR dne 16. 5. 2017 předseda
OHK v Prostějově, JUDr. Bohuslav Švamberk. Gratulujeme a přejeme úspěchy v nové funkci.
Zdroj: OHK Prostějov

 Přerov dává šanci rodičům

Okresní hospodářská komora Přerov společně s partnerem Duha Klub Rodinka realizují projekt
DÍTĚ A PRÁCE v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Tento projekt podporuje rodiče dětí do
6 let věku, kteří se vracejí na trh práce. První etapa projektu, do které se zapojilo celkem 11
maminek, se úspěšně blíží ke svému konci. Účastnice se v rámci motivačního programu naučily
spravovat své finance, harmonizovat rodinný a pracovní život, osvěžily si znalosti z výpočetní
techniky a získaly nové poznatky z oblasti trhu práce. Ve volbě rekvalifikačních kurzů měly účastnice
jasno a zvolily si Mzdové účetnictví se základy personalistiky a Personalistiku. Celkem 6 z nich dělí od
získání certifikátu závěrečná zkouška dle akreditace MŠMT. Další etapa projektu proběhne na
podzim, a to od září 2017, kdy plánujeme zapojit minimálně 10 rodičů, kteří pečují o dítě do 6 let
věku a plánují návrat na trh práce.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Přerov

Hospodářské komory připravují

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE
1. 6. 2017 – Seminář o tom, jak vést obchodní jednání s Číňany, více informací zde
17. 10. 2017 – Burza práce, více informací zde

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA OLOMOUC
2. 6. 2017 - Dvojí kvalita výrobků prodávaných v rámci jednotného trhu Evropské unie z pohledu
nekalých obchodních praktik, práva soutěžního a práva průmyslového vlastnictví, více informací zde
10. 6. 2017 - Československo-čínská komora - 1st Czech-Slovak-Chinese Investment & Trade Forum,
více informací zde
14. 6. 2017 - Jak správně řešit reklamace, více informací zde

20. 6. 2017 - Program AEO: vstupenka do klubu VIP exportérů - více informací zde
28. 6. 2017 - Seminář: Změna značky a bezpečnost firemních dat, více informací zde
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