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Tento Občasník je realizován za podpory Olomouckého kraje z projektu Business Point.  

  

 

Vážení čtenáři, 

 

přípravy burz práce ve všech okresních městech jsou 

již v plném proudu. V Olomouci to bude již 5. ročník a 

v rámci tohoto polokulatého výročí bude poprvé 

součásti Burzy práce a vzdělání v Olomouci i krajské 

kolo soutěže Hospodářské komory ČR Talenty pro 

firmy neboli (T-Profi). Žáci ZŠ, studenti SŠ a zástupci 

firmy z Ol kraje utvoří tým, který dle zadání na místě 

sestaví základní konstrukci zařízení na bázi 

polytechnické stavebnice, pro které paralelně vyrobí 

pohonnou jednotku. V časovém limitu cca 2 hodin 

tedy týmy postaví a zprovozní nový, funkční a 

pohyblivý model skutečného zařízení. Kdo bude 

nejpreciznější a nerychlejší? To se dozvíme na 

olomoucké burze . 
  
Za celým tým KHK OK Vám přejeme krásné léto plné 
rodinné pohody. 
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Český optický klastr se rozšiřuje o nové členy 

V prostorách společnosti Meopta-optika se v úterý 12. června uskutečnila členská schůze Českého optického 

klastru, jejímž hlavním bodem programu bylo vedle zhodnocení startu činnosti a diskuze o plánovaných aktivitách 

také rozhodnutí o přijetí nových členů. Klastr se tak rozšířil o další zájemce, kteří se chtějí podílet na budování 

centra pro inovace v optice ve střední Evropě a těžit ze společných projektů klastru. 

Novými členy Českého optického klastru (COC) se staly výzkumné i průmyslové subjekty působící v oblasti optiky, 

a to Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze, Fyzikální ústav Akademie věd ČR, 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita obrany v Brně a společnost Networkgroup s.r.o. 

Více zde: 

Město Termín Místo konání 

Přerov 25. 09. 2018 Hotel JANA Koliby 2 
Přerov 

Prostějov 02. 10 2018 Společenský dům 
Komenského 6, 
Prostějov 

Šumperk 04. 10. 2018 Dům kultury Fialova 3, 
Šumperk 
 

Jeseník 18. 10. 2018 Kaple Průchodní 3, 
Jeseník 

Olomouc 23. 10. 2018 Výstaviště Flora 
Olomouc – pavilon A 
Wolkerova 17, Olomouc 

Zdroj: KHK OK 

 

http://www.kr-olomoucky.cz/cesky-opticky-klastr-se-rozsiruje-o-nove-cleny-aktuality-7943.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jste živnostník nebo podnikatel, který by 

se rád zviditelnil v regionálním měřítku a 

třeba i uspěl na celostátní úrovni? Otevírá 

se jedinečná možnost, jak o osobě dát 

vědět, navázat přátelství i nové obchodní 

vztahy a rozjet tak vlastní byznys na plné 

obrátky. Právě v těchto dnech startují 

registrace do podnikatelských soutěží 

Vodafone Firma roku 2018 a Česká 

spořitelna Živnostník roku 2018, které 

budou probíhat až do 30. června 2018. 

Více: 

Zdroj: KHK OK 

 

 

Vítězem soutěže Podnikavá hlava je talentovaný vědec! 

Vítězem devátého ročníku soutěže Podnikavá hlava, kterou pořádá Vědeckotechnický 

park Univerzity Palackého (VTP UP), se stal Jakub Navařík. Porotu zaujal recyklací 

plastů pro použití ve 3D tisku. Titul Podnikatel v sukni získala Vladislava Závrská s 

projektem Knihář. Ocenění v kategorii Zdraví-Pohyb-Sport si převzal Jan Lavrinčík za 

projekt zdravotních pomůcek StoneBall a StoneTube. 

Více: 

KHK OK 

Seminář Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje 

a CÚ k původu zboží a mýtnému systému 

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje a vedení 

Celního úřadu pro Olomoucký kraj a společně uspořádali 

seminář s názvem „Původ zboží a mýto z pohledu Celního 

úřadu pro Olomoucký kraj“. Pozvání přijali dovozci, vývozci a 

zástupci okresních hospodářských komor z regionu. Akce se 

uskutečnila v sálu Gama v BEA centru v Olomouci a 

zúčastnilo se jí bezmála 20 zástupců subjektů. Vedoucí KHK 

Anežka Kramářová, DiS. přivítala hosty semináře a poté již 

specialisté celního úřadu z oddělení závazných informací 

přednesli aktuální informace nejen k problematice původu 

zboží, ale také k povolení schváleného vývozce, k 

certifikátům o původu zboží a k novinkám z této oblasti. 

Druhá část semináře patřila problematice mýta. Seminář byl 

ukončen společnou diskuzí, kde specialisté odpověděli na 

všechny dotazy a pomohli tak hostům objasnit spoustu 

problémů z jejich praxe. 

Více: 

Zdroj: KHK OK 

http://www.khkok.cz/aktuality/jedinecna-sance-pro-podnikatele-a-zivnostniky-prave-startuje-trinacty-rocnik-podnikatelskych-soutezi
http://www.khkok.cz/aktuality/vitezem-souteze-podnikava-hlava-je-talentovany-vedec
http://www.khkok.cz/aktuality/seminar-krajske-hospodarske-komory-olomouckeho-kraje-a-cu-k-puvodu-zbozi-a-mytnemu-systemu


 

 

 

 

 

 

 

 

K významnému 25. výročí svého novodobého působení Hospodářská komora ČR nadělila sobě, ale 

zejména širokému okruhu zájemců o historii obchodních komor, cechů a společenstev historickou 

publikaci mapující jejich působení v posledních 150 letech. V novodobé historii České republiky je 

Komora nejvýznamnějším, ze zákona pak jediným reprezentantem podnikatelské sféry s bohatým 

regionálním zastoupením ve všech krajích České republiky. Knihu je možno zakoupit zde: 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

Zveme Vás na Mattoni ½Maraton Olomouc, který se bude konat dne 23. 6. 2018, na kterém se i naše hospodářská komora 

aktivně partnersky podílí. Zažijte spolu s námi úžasnou sportovní atmosféru, udělejte něco pro své zdraví a doběhněte si pro 

medaili! Ať už poběžíte sami, sestavíte firemní tým nebo vezmete celou rodinu, aktivní podvečer si jistě užijete. 

Vzdálenost 3 km 

 dm rodinný běh - Vezměte celou vaši rodinu, děti, babičky, dědečky i kočárky a přijďte se proběhnout nebo jen projít na 

nesoutěžní rodinný běh. Zvládne ho každý a navíc vás čeká neopakovatelná atmosféra velkého mezinárodního závodu. 

Úžasný zážitek pro děti, zahřátí vašich svalů před závodem a pro všechny medaile v cíli, jako pro správné závodníky! 

 

 Vzdálenost 21, 098 km 

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc - Běhání přináší každému jedinečnou možnost překonávat sám sebe. Připravit se, 

vytrvat a dokončit půlmaraton je jedinečný vzrušující zážitek, který musí každý zažít! Přijďte si užít senzační 

atmosféru jednoho z nejoblíbenějších půlmaratonů v České republice. 

 2Run (10+11 km) - Rozdělte si půlmaraton na půl! První ze štafety odstartuje spolu s běžci půlmaratonu a zaběhne 10 

km. Finišman to dotáhne na vzdálenost půlmaratonu. 

 Štafeta - Dejte dohromady štafetu 4 lidí, přátel, kolegů z práce a zaregistrujte se na štafetový běh. První tři běžce čeká 

5 km, posledního 6 a kousek. 

                                                            
Více: 

https://www.komora.cz/produkt/hospodarska-komora-ceske-republiky-vcera-dnes-1850-2017/
https://www.runczech.com/cs/akce/mattoni-1-2maraton-olomouc-2018/zavody/dm-rodinny-beh/index.shtml?utm_source=partner&utm_medium=newsletter&utm_campaign=OL19&utm_term=ohk&utm_content=cz&utm_source=%C4%8Clenov%C3%A9+OHK+Olomouc&utm_campaign=cb65541ef4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_15&utm_medium=email&utm_term=0_bf3c4882bf-cb65541ef4-
https://www.runczech.com/cs/akce/mattoni-1-2maraton-olomouc-2018/zavody/mattoni-1-2maraton-olomouc/index.shtml?utm_source=partner&utm_medium=newsletter&utm_campaign=OL18&utm_term=ohk&utm_content=cz&utm_source=%C4%8Clenov%C3%A9+OHK+Olomouc&utm_campaign=cb65541ef4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_15&utm_medium=email&utm_term=0_bf3c4882bf-cb65541ef4-
https://www.runczech.com/cs/akce/mattoni-1-2maraton-olomouc-2018/zavody/2run-1011-km/index.shtml?utm_source=partner&utm_medium=newsletter&utm_campaign=OL18&utm_term=ohk&utm_content=cz&utm_source=%C4%8Clenov%C3%A9+OHK+Olomouc&utm_campaign=cb65541ef4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_15&utm_medium=email&utm_term=0_bf3c4882bf-cb65541ef4-
https://www.runczech.com/cs/akce/mattoni-1-2maraton-olomouc-2018/zavody/mattoni-1-2maraton-olomouc-stafeta/index.shtml?utm_source=partner&utm_medium=newsletter&utm_campaign=OL18&utm_term=ohk&utm_content=cz&utm_source=%C4%8Clenov%C3%A9+OHK+Olomouc&utm_campaign=cb65541ef4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_15&utm_medium=email&utm_term=0_bf3c4882bf-cb65541ef4-
https://www.runczech.com/cs/akce/mattoni-1-2maraton-olomouc-2018/index.shtml?utm_source=Členové+OHK+Olomouc&utm_campaign=cb65541ef4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_15&utm_medium=email&utm_term=0_bf3c4882bf-cb65541ef4-


 

 

Střední škola technická a obchodní v Olomouci byla na začátku aktuálního školního roku jako jediná v 

Olomouckém kraji zapojena do Motivačního programu Prokopa Diviše. Žáci celkem tří elektro oborů plnili 

v průběhu roku náročná kritéria a ve středu 25. dubna v 10:00 (v aule školy) si tři nejlepší z každého oboru 

odnesli finanční ocenění. V celkovém součtu je to přes sto tisíc korun. Za první místo šestnáct tisíc, druhé 

jedenáct a bronzová příčka je oceněna sedmi tisíci.   

Více:             Zdroj: OHK Olomouc 

OHK Šumperk – připravujeme: 

14. 6. 2018 - Seminář: EXCEL PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ 

Ing. Jiří Špaček, Ph.D.                                                                        

Více zde: 

 

26. 6. 2018 - Seminář: NÁKUPNÍ DOVEDNOSTI 

Petr Karkovský 

Více zde: 

 

6. 9. 2018 - Seminář: „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ A PRAKTICKY“  

– ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ NABÍDEK – PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE 

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. 

Více zde: 

 

http://hkol.cz/pres-sto-tisic-korun-si-jiz-tuto-stredu-odnesou-nejlepsi-studenti-elektrotechniky-v-kraji/
https://www.ohk-sumperk.cz/seminar-excel-pro-stredne-pokrocile/
https://www.ohk-sumperk.cz/seminar-nakupni-dovednosti/
https://www.ohk-sumperk.cz/seminar-verejne-zakazky-aktualne-a-prakticky/

