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 Olomoucký kraj opět podpoří začínající včelaře, navýší celkovou částku v programu

O více než sto devadesát tisíc korun navýší v tomto roce Olomoucký kraj finanční prostředky, které
jsou určeny na podporu začínajících včelařů v regionu. Začátkem června o tom na svém zasedání
rozhodli krajští radní. O dotaci mohli zájemci žádat od konce března do poloviny dubna. V tomto
termínu hejtmanství obdrželo téměř osm desítek žádostí. Všechny podmínky nakonec splnilo 62 z
nich. Původně mělo být mezi žadatele rozděleno 400 tisíc korun. Kvůli velkému zájmu ale Rada
Olomouckého kraje tuto částku navýšila na konečných 590 483 korun. Dotace stejně jako v loňském
roce pomohou začínajícím včelařům s trvalým bydlištěm v Olomouckém kraji, kteří dosud nevlastnili
žádné včelstvo. Grantový program počítá také se včelaři, kteří byli nuceni zlikvidovat svá včelstva na
pokyn orgánů Státní veterinární správy.
Více informací zde:
Zdroj: Olomoucký kraj

 Podnikavou hlavu vyhrál autor cestovního filtru na vodu

Vítězem

osmého ročníku soutěže Podnikavá hlava, kterou pořádá Vědeckotechnický park

Univerzity Palackého, se stal Radek Oborný. Porotu zaujal cestovním filtrem na vodu, který se dá
připojit ke kohoutku nebo na sprchu. Inženýr membránových technologií z Olomouce a jeho týmový
kolega Robin Rijnbeek z Nizozemska získali 80 tisíc korun do startu podnikání a potenciál získání
investice, k tomu kancelář a konzultace s odborníky na rok zdarma. Titul Podnikatel v sukni získala
Jana Kajzarová s přírodní kosmetikou pro zvířata. Ocenění v kategorii Zdraví-Pohyb-Sport si převzal
Karel Mikota za aplikaci pro trenéry. Soutěž Podnikavá hlava je určena budoucím, začínajícím i
zkušeným podnikatelům. V minulosti jí prošlo více než 300 soutěžících. Do letošního ročníku soutěže
se registrovalo 52 soutěžících, z toho 23 zaslalo své podnikatelské plány. Do finále se probojovalo 10
z nich. Tři vybraní finalisté budou mít 11. listopadu možnost prezentovat své nápady před stovkami
účastníků olomoucké konference o podnikání UP Business Camp.
Více informací zde:
Zdroj: Olomoucký kraj

 Třiadvacátý titul Vesnice roku Olomouckého kraje putuje do Vápenné

Za vítěze mezi 15 přihlášenými obcemi vybrala hodnotitelská komise Vápennou. Obec, která je
vstupní branou do regionu Rychleb směrem od Jeseníku, má 1250 obyvatel. Hodnotitelskou komisi
zaujala nejen svým vzhledem, ale také třeba spolkovým životem či zpřístupněním turisticky
zajímavých lokalit. Druhé místo obsadil Bělotín a na třetí příčce skončily Haňovice. Každá z obcí
dostane od Olomouckého kraje prémii v podobě sto tisíc korun. Přihlášené obce byly hodnoceny v
oblastech, jako jsou koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o
stavební fond a obraz vesnice. Hodnotila se také občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory
energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci i péče o krajinu a připravované
záměry nebo informační technologie. Slavnostní předání ocenění v krajském kole soutěže se tradičně
uskuteční ve vítězné obci. Letos tomu bude v pátek 28. července ve Vápenné. Do celostátního kola
pak postoupí za každý kraj jedna obec. Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže
proběhne 16. září 2017 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
Více informací zde:
Zdroj: Olomoucký kraj

 Nový systém notifikace firem v provozu

Dovolujeme

si Vám předat informaci o systému Notifikace firem, který zavedla Asociace

technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), začleněné živnostenské společenstvo
Hospodářské komory České republiky, autorizované pro obor technických bezpečnostních služeb.
Systém Notifikace firem umožní orientovat se na trhu firem, které dodávají bezpečnostní technologie.
Stále

aktualizovaný

seznam

notifikovaných

firem

je

veřejně

přístupný

na

http://www.gremiumalarm.cz/pod odkazem: Notifikované firmy. Na Vaše případné dotazy Vám
odpoví

sekretariát

AGA

na

kontaktech:

tel:

266

721

540,

602

403

939,

e-mail:

info@gremiumalarm.cz.
Zdroj: KHK OK / gremiumalarm.cz

 Podnikatelé se pod záštitou HK ČR vydali na misi do Japonska

Tři desítky podnikatelů odletěly v pondělí 26. června na pětidenní podnikatelskou misi do Japonska
pořádanou Hospodářskou komorou ČR. Delegace složená ze zástupců vědecko-výzkumných center
zaměřujících se například na léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění, firem
zabývajících se digitalizací procesů ve výrobě, zástupců českých univerzit a meziuniverzitního

vědeckého centra, ale i firem působících v oblasti leteckého a obranného průmyslu, doprovodila
premiéra Bohuslava Sobotku a ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka na jejich pracovních
cestách po Zemi vycházejícího slunce.
Více informací zde:
Zdroj: KHK OK / HK ČR

 HK ČR připravila užitečné příručky pro podnikatele

Hospodářská

komora České republiky připravila sérii příruček, které podnikatelům objasní

základní otázky nejčastějších kontrol podnikatelů ze strany státu, a to i v souvislosti s nově účinnými
zákony (například zákon o elektronické evidenci tržeb). Jednotlivé příručky přehledně shrnují
nejdůležitější momenty kontrol státních orgánů. První ze série příruček obsahuje základní informace
a mimo jiné shrnuje průběh kontroly, oprávnění kontrolních orgánů i kontrolovaných osob
(podnikatelů). Druhá příručka se zaměřuje na konkrétní oblast, a to na oblast daňové kontroly. Třetí
publikace je věnována tématu jak se firmy mají připravit na aktivaci nových pravidel ochrany
osobních údajů, která nastane 25. května 2018. V posledním dokumentu se můžete seznámit se
stanoviskem HK ČR k problematice zakládání soukromých klubů k obcházení zákona jakožto možné
reakce na nově platný zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek (dále „zákon o ochraně“), který nabyl účinnosti dne 31. 5. 2017.
Více informací zde:
Zdroj: KHK OK/HK ČR

 Absolventi učebních oborů vykazují rostoucí kvalitu

Dne 21. 6. byl vyhodnocen šestý ročník soutěže o nejlepší odborné práce absolventů učebních
oborů. Soutěž vyhlašuje Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR. Oproti
minulému ročníku se zvýšil počet přihlášených prací ze 76 na 119. Autoři nejlepších prací převezmou
na podzim ocenění z rukou prezidenta HK ČR. Do soutěže byly letos přihlášeny práce z deseti oborů:
Kadeřník, Kuchař – číšník ve třech zaměřeních (Kuchař, Číšník, Pohostinství), Cukrář, Operátor
skladování, Montér suchých staveb, Umělecký kovář a zámečník, Podkovář a zemědělský kovář a
Umělecký keramik, který se letos v soutěži objevil poprvé. Nejvíc žáků soutěžilo v oboru Kadeřník
(27), následoval Kuchař – číšník pro pohostinství (21) a další gastronomické obory. Letos vzrostl
počet prací i v oboru Operátor skladování (10).
Více informací zde:
Zdroj: KHK OK/HK ČR

 Olomoucký BEA InfoHUB je určen pro mladé v regionu

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Olomouc
(OHK) představila v areálu BEA campusu InfoHUB – moderní prostor pro studenty a veřejnost k práci
s informacemi. Na ploše 228 m2 se nachází zázemí pro coworking (tj. sdílené prostory pro týmovou či
samostatnou práci), poradenství, připojení do českých i mezinárodních elektronických informačních
databází, kopírovací služby a tradiční knihovna se zahraničními i domácími ekonomickými knihami a
časopisy. Nově otevřený prostor je určen k aktivnímu rozvoji kariéry studentů MVŠO a dalších
vysokoškolských studentů z regionu včetně talentované mládeže ze středních a základních škol.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Olomouc/MVŠO

 Návštěva politické delegace z čínské provincie Guangdong

OHK

Olomouc byla partnerem prvního ročníku česko-slovensko-čínského investičního a

obchodního fóra. Pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana a hejtmana Olomouckého
kraje Ladislava Oklešťka ho organizovala Česko-slovensko-čínská komora ve spolupráci se
společností Fondesy Consulting. Vedle zástupců Česko-slovensko-čínské komory (v čele s jejím
prezidentem Romanem Spáčilem), Statutárního města Olomouce (primátor Antonín Staněk) a
Olomouckého kraje (Pavel Šoltys, náměstek hejtmana) se fóra zúčastnila také politická delegace z
města Yangjiang (provincie Guangdong) v čele s ředitelem stálého výboru lidového kongresu tohoto
města Chen Xiaoshanem.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Olomouc/Česko-Slovensko-Čínská komora

 Jak správně řešit reklamace

Ve spolupráci organizace GLE o.p.s, Okresní hospodářské komory Olomouc a Advokátní kanceláře
Pelikán Krofta Kohoutek proběhl dne 14. 6. 2017 v prostorách BEA Campusu Olomouc v rámci
pravidelného cyklu vzdělávacích seminářů pro podnikatele seminář Jak správně řešit reklamace –
řešení reklamací a další povinnosti podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli. Seminář podnikatele
seznámil s platnou právní úpravou v oblasti prodeje zboží a služeb, konkrétně v oblasti správného
vyřizování reklamací a souvisejícími povinnostmi ve vztahu ke spotřebiteli.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Olomouc/GLE o.p.s.

 Jak vstoupit do klubu VIP exportérů

Ve spolupráci s celními úřady pro Olomoucký a Jihočeský kraj uspořádala Olomoucká hospodářská
komora exportní seminář na téma získání certifikátu AEO. Udělení povolení AEO (Authorized
Economic Operator) poskytuje výhody nejenom certifikovaným společnostem, ale rovněž celním
správám v rámci celé EU. Status AEO nabízí zjednodušení procedur na obou zúčastněných stranách.
Hlavním přednášejícím byl major Ing. Jiří Martiš, vedoucí oddělení AEO Celního úřadu pro Jihočeský
kraj, který je kompetentním orgánem pro udělení AEO podle celního kodexu Unie.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Olomouc

 Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv. GDP – seminář 18. 9. v Prostějově

Zásadní novinka v legislativě, kterou je nové nařízení Evropské unie tzv. GDPR (General Data
Protection Regulation) neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které doplňuje Zákon o
ochraně osobních údajů, vstoupí v účinnost 25. května 2018 a přinese dosud největší revoluci v
ochraně osobních údajů pro celou EU. Zavádí přesná pravidla, ale i velké sankce za jejich porušování.
Dotkne se každého, kdo jakýmkoli způsobem shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů
(např.: internetových obchodů, výroby a služeb, bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví, ale i
veřejné správy). OHK v Prostějově připravuje na toto téma ve spolupráci s advokátní kanceláří
DOHNAL PERTOT SLANINA seminář, který Vás seznámí s obsahem nového evropského nařízení
GDPR a se související legislativou a zajistí, abyste byli včas připraveni. SEMINÁŘ se uskuteční 18.
ZÁŘÍ 2017 od 10:00 – 12:30 hodin v Prostějově (Národní dům, Vojáčkovo nám. 1). Vzhledem k
aktuálnosti tématu očekáváme o seminář zvýšený zájem, proto doporučujeme, rezervovat si místa v
kanceláři OHK již nyní.
Zdroj: OHK Prostějov

 Hospodářské komory připravují

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE
27. 9. 2017 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR
17. 10. 2017 – Burza práce, více informací zde

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA OLOMOUC
28. 7. 2017 - Exkurze Volkswagen Slovakia – Více informací zde
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