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 Nový dotační program Olomouckého kraje podpoří hospodaření v lesích

Program

na podporu lesních ekosystémů 2017. To je název dotačního programu, jehož

prostřednictvím Olomoucký kraj finančně přispěje na opatření a činnosti, které povedou k zachování
a zlepšení stavu lesů na území regionu. Hejtmanství na to vyčlenilo celkem sedm milionů korun. „Z
nového dotačního programu bude možno žádat o finanční podporu na ochranu lesních porostů výstavbu oplocenek a také na umělou obnovu opakovanou sadbou po nezdaru zalesnění způsobeného
suchem. Minimální výše dotace činí pět tisíc korun, maximální je limitovaná částkou 500 tisíc,“ řekl
Milan Klimeš, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství.
Více informací zde:
Zdroj: Olomoucký kraj

 Proběhla Konference samospráv Olomouckého kraje 2017

Zástupci měst a obcí z regionu se s vedením Olomouckého kraje setkali už podvanácté. Do sálu
Regionálního centra Olomouc jich dorazilo na sto devadesát. Zajímali se hlavně o dopravu, dotační
programy, odpadové hospodářství, sociální oblast a regionální rozvoj. Nejživější diskuse se rozvinula
kolem tématu dopravní obslužnosti a investic do oprav silnic II. a III. třídy. Řeč byla ale mimo jiné
také o tom, jak bude Olomoucký kraj, který už před časem inicioval vznik spolku Odpady
Olomouckého kraje, v budoucnu nakládat s odpady.
Více informací zde:
Zdroj: Olomoucký kraj

 Ve čtvrtek 27. dubna proběhlo 2. celorepublikové kolo soutěže T-Profi

V

hotelu AQUAPALACE v Praze Čestlicích proběhlo 2. celorepublikové finále odborné soutěže

Talenty pro firmy "T-Profi" 2017, na které nechyběla ani Krajská hospodářská komora Olomouckého
kraje. Cílem soutěže je zvýšit zájem o studium technických oborů u dětí základních a středních škol.
Celkem se utkalo 14 týmů - za každý kraj jeden. Týmy byly složeny z žáků 5. tříd základních škol,

středních škol, pedagogů a zástupců sponzora týmu. Olomoucký kraj v Praze reprezentovali žáci
Základní školy Náměšť na Hané Daniel Lón, Eliška Foukalová, Martin Polzer a pedagog Mgr. Filip
Strážnický; studenti Střední školy technické a obchodní Kosinova, Jarmila Chmelová, Stanislav Vrba,
Pavel Studený s učiteli Ing. Petrem Orságem a Mgr. Markem Krylem; zástupci společnosti Honeywell
Lukáš Gondek a Petr Mokroš a také vedoucí úřadu KHK OK, Anežka Kramářová DiS.. Soutěžící plnili
zadané úkoly s využitím polytechnické stavebnice. Vítězem se nakonec stal společný tým základní
školy z Nového města pod Smrkem a Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Liberci.
Více informací zde:
Zdroj: KHK OK

 V Hotelu Flora proběhlo setkání regionálních podnikatelů s thajským velvyslancem

Ve čtvrtek 20. dubna se uskutečnilo setkání zástupců podnikatelů z Olomouckého kraje se zástupci
ambasády Thajského království v čele s Jeho Excelencí, panem velvyslancem Narongem Sasitornem.
Akci iniciovalo Výstaviště Flora Olomouc, a.s. společně s Krajskou hospodářskou komorou
Olomouckého kraje. Program akce se skládal z prezentace hospodářského profilu Thajska,
představení účastníků setkání a následné diskuse. Thajsko v současné době implementuje novou
investiční strategii založenou na hospodářství s přidanou hodnotou. To má svou sázkou na lidský
rozvoj, ekonomický růst a podporu inovací vyvést Thajsko z tzv. pasti středního příjmu, jejímž rysem

je mimo jiné důraz na těžký průmysl. Tento proces bude vyžadovat i příliv zahraničního kapitálu a
právě to je příležitost pro české firmy zejména z oblastí strojírenství, odpadních technologií,
nanotechnologií či automobilového průmyslu.
Více informací zde:
Zdroj: KHK OK

 Šternberk je Městem pro byznys Olomouckého kraje

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí letos již podeváté podnikatelský potenciál měst a obcí
v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou
působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce,
dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.
Skvělé výsledky v obou hodnocených oblastech vynesly na první místo v Olomouckém kraji město
Šternberk. Pořadí se totiž vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Šternberk vděčí
vítězství v Olomouckém kraji výborným výsledkům jak v oblasti podnikatelského prostředí, tak v
přístupu veřejné správy.
Více informací zde:
Zdroj: KHK OK/mestoprobyznys.cz

 PES míří do poslanecké sněmovny

Počínaje rokem 2018 začnou mít podnikatelé ucelený přehled o tom, které povinnosti musí plnit
podle českých zákonů. Napříč politickým spektrem získala Hospodářská komora podporu pro
zavedení elektronického nástroje umožňujícího firmám a živnostníkům spravovat plnění jejich
povinností přes internet. Novinka, za níž stojí tvůrce CzechPointů, nyní míří na jednací stůl
Poslanecké sněmovny. Systém může podnikatelům ušetřit desítky miliard korun ročně.
Více informací zde:
Zdroj: KHK OK/HK ČR

 Nejlepšími manažery v ČR jsou Marta Nováková a Emil Beber

Absolutními vítězi 24. ročníku soutěže MANAŽER ROKU se stala předsedkyně představenstva
společnosti U & SLUNO, a.s. a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková a
předseda představenstva výrobního družstva KOVOBEL Emil Beber. Ocenění a blahopřání nejlepším
manažerům 20. dubna 2017 na pražském Žofíně předal premiér Bohuslav Sobotka a zástupci
vyhlašovatelů soutěže – prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslav Hanák, prezident

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) Jan Wiesner a prezident
České manažerské asociace (ČMA) Pavel Kafka.
Více informací zde:
Zdroj: KHK OK/manazerroku.cz

 Přiblížil se trest smrti právnických osob?

Okresní hospodářská komora Olomouc ve spolupráci s Advokátní kanceláří Pečený, Fučík, Langer
připravila seminář k novele zákona č. 183/2016 Sb. Advokát Ivan Langer představil novelu zákona,
která nabyla účinnosti 1. 12. loňského roku a přinesla zásadní změny pro každou firmu – dramaticky
se zvyšuje počet trestných činů, které mohou být přičitatelné právnické osobě, a ta za ně může být
postižena. Na semináři byly také zmíněny možné sankce a tresty, případně postup v trestním řízení.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Olomouc

 Umíte si udržet zaměstnance a zároveň je motivovat k práci?

Okresní hospodářská komora Olomouc ve spolupráci s Rotary Klubem Olomouc City uspořádala
seminář na téma největší problémy s lidmi a jejich řešení. Hlavním hostem byl PhDr. Vojtěch Bednář
– firemní sociolog. Účastníci semináře se mohli formou volné diskuze pobavit nad některými
problémy, které trápí firmy, jejich management a personalisty. Současným problémem č. 1 je
nedostatek personálu a jeho nedílnou součástí je také otázka jeho udržení. Nelze řešit problémy
náboru, pokud se současně neřeší problémy retence a fluktuace.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Olomouc

 Okresní hospodářská komora Olomouc představuje nové sídlo i nové webové stránky

Okresní

hospodářská komora Olomouc nyní sídlí v moderních prostorách, které jsou dobře

dopravně dostupné a s odpovídající parkovací kapacitou v bezprostřední blízkosti, což byl jeden
z hlavních motivů stěhování. Nové sídlo je nyní dobře viditelné z frekventované tř. Kosmonautů a
navíc má k dispozici širší nabídku kongresových sálů pro vzdělávací akce komory a setkávání
podnikatelů a zástupců firem. OHK Olomouc ve stejný den, tedy 3. dubna, spustila také zkušební verzi
nových webových stránek. Přes web se půjde přímo hlásit na akce komory. Nyní běží měsíční
zkušební provoz, nicméně stránky už můžete navštěvovat na adrese www.hkol.cz.
Zdroj: OHK Olomouc

 V Praze se konalo Mezinárodní železniční fórum a konference 2017

Ve dnech 22. – 24. března 2017 proběhl v Clarion Congress Hotel Prague již 6. ročník mezinárodní
železniční konference tentokrát pod sloganem „Udělejme Evropskou železnici snadnější“, pod
záštitou ERA (Agentury EU pro železnice), Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
Ministerstva dopravy České republiky, UIC (Mezinárodní železniční unie), UNIFE (Asociace
evropského železničního průmyslu), společného podniku Shift2Rail, OSŽD (Organizace spolupráce
železnic) a CER (Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury). Konferenci také
podpořilo 12 partnerů zejména z řad mezinárodních organizací. Letošního ročníku konference se
zúčastnilo 240 účastníků z 27 zemí, včetně 46 vysoce postavených představitelů z předních
železničních společností a organizací.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Olomouc/www.irfc.eu

 Hanácky glétováni

Zveme všechny příznivce Hané na historicky šesté udílení "Hanáckyho stavovskyho gléto", které se
koná pod záštitou Mgr. Františka Jury, náměstka hejtmana Olomouckého kraje. "Glétováni" se
uskuteční v pátek 19. května 2017 v 17 hodin v kulturním domě v Loučanech. Účelem tohoto projektu
je vyhledávat šikovné řemeslníky z oblasti Hané a ty ocenit za jejich činnost tzv. "Hanáckym
stavovskym glétem". Oceněný má pak právo užívat logo "Hanácké vérobek". Projekt je dílem
občanského sdružení Šikulky u Sýkorek z Loučan. OHK Prostějov je partnerem projektu.
Zdroj: OHK Prostějov

 OHK Přerov se podílí na realizaci evropského projektu Otec a syn v EU

Okresní hospodářská komora Přerov ve spolupráci se dvěma zahraničními partnery z Itálie a
Nizozemí realizuje projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem Otec a syn v EU. Minulý týden ve
dnech 20. 4. - 21. 4. 2017 proběhlo další projektové setkání partnerů, tentokrát v italské Catanii.
Programem jednání bylo nastavit metodologii pro závěrečné vyhodnocení vzdělávacího programu a
seznámit se s jednotlivými výstupy projektu v každé z partnerských zemí.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Přerov

Hospodářské komory připravují

Okresní hospodářská komora Olomouc
3. 5. 2017 - Setkání zástupců podnikatelů a firem s vedením města Šternberk a OHK Olomouc
(navazuje na Setkání zástupců podnikatelů a firem s vedením města Litovel, které se uskutečnilo 25.
4. a na Setkání s vedením města Uničov o den později), více informací zde

Okresní hospodářská komora Prostějov
10. 5. 2017 - Setkání personalistů v Prostějově, více informací zde
11. 5. 2017 – Seminář: BOZP a pracovně-lékařské služby ve světle legislativních změn, více informací
zde
23. 5. 2017 – Seminář: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – dramatické změny anebo
kosmetické úpravy
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