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 Kraj reaguje na krizi pracovního trhu

Školy zřizované Olomouckým krajem vyslyšely přání zaměstnavatelů a od září nabídnou dva nové
obory, po kterých je na trhu práce velká poptávka. Montér suchých staveb má uspokojit firmy, jež
marně hledají schopné řemeslníky například na sádrokartonářské práce. Vlasovou kosmetiku zase
mohou začít studovat kadeřnice toužící po kvalifikovaném středním vzdělání. Olomoucký kraj bude
v novém školním roce pokračovat v podpoře polytechnického vzdělávání a řemesel. V jejím rámci
poskytne stipendia žákům vybraných učňovských oborů a technických oborů zakončených
maturitou. Učni jsou tímto způsobem podporováni od školního roku 2010/2011, žáci technických
oborů zakončených maturitou pak od školního roku 2014/2015.
Více informací zde:
Zdroj: Olomoucký kraj

 Olomoucký kraj podpoří studenty dalších učebních a maturitních oborů

I ve školním roce 2017/2018 bude Olomoucký kraj podporovat žáky vybraných učebních a
technických oborů zakončených maturitní zkouškou stipendii v rámci Podpory polytechnického
vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji. Předpokládaná alokovaná částka na stipendia z rozpočtu
Olomouckého kraje pro tento školní rok činí 6 806 000 korun. Cílem projektu je zvýšení zájmu žáků o
studium vybraných oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce a jejich motivace k lepším
výsledkům v oblasti vzdělávání i výchovy.
Více informací zde:
Zdroj: Olomoucký kraj

 Burza práce a vzdělávání v Olomouci se rozběhne 17. října

Na Burze práce a vzdělání se představí více než pět desítek nejvýznamnějších zaměstnavatelů z
Olomouckého kraje a své studijní obory nabídnou tři desítky středních a vysokých škol. Akce je
určena především zájemcům o práci, žákům posledních ročníků ZŠ, studentům SŠ a VŠ. Na
návštěvníky čeká také bohatý doprovodný program, jehož součástí budou odborné konzultace
možností práce v zemích EU, poradenství v hledání zaměstnání, výběru studijních oborů či
rekvalifikací a také rekvalifikacím, ale také aktivity popularizující vědu a soutěže pro žáky ZŠ a SŠ o
hodnotné ceny. Vstup je ZDARMA. Další podrobnosti naleznete na WWW.BURZAPAV.CZ.
Organizátory akce jsou Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Úřad práce ČR a Svaz
průmyslu a dopravy ČR.
Zdroj: KHK OK

KHK OK zařadila do Režimu Ukrajina 228 pracovníků, firmy chtějí ještě jednou tolik

Od počátku roku 2017 do konce července vyřídila Hospodářská komora ČR spolu s krajskými HK v
rámci vládního pilotního projektu na rekrutování pracovních sil z Ukrajiny celkem 3608 žádostí firem
o 8019 uchazečů o zaměstnání z Ukrajiny. Podle odhadu HK ČR už pracuje ve výrobě v ČR zhruba
třetina z nich. Jen Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje od října loňského roku
zpracovala 34 žádostí firem o celkem 228 pracovníků. Podle dotazníkového šetření KHK OK tyto již
zařazené firmy plánují v následujících měsících zažádat ještě o dalších 241 uchazečů. Největší
poptávka firem je po řemeslnících jako jsou truhláři, tesaři, omítkáři, štukatéři, podlaháři, kamnáři,
kameníci nebo malíři. Firmy postrádají ale i pekaře, cukráře, kuchaře, řezníky, švadleny, ošetřovatele
skotu, přetrvává vysoká poptávka po řidičích a kvalifikovaných dělnících elektrických a
energetických zařízení a skladnících.
Zdroj: KHK OK

 V Praze proběhne 12. 10. informační seminář o Interreg CENTRAL EUROPE

Dne 12. 10. 2017 proběhne v Praze informační seminář ke 3. výzvě programu Interreg CENTRAL
EUROPE. Výzva potrvá od 21. září 2017 a bude uzavřena 25. ledna 2018, přičemž tentokrát se uplatní
i tematické omezení (viz článek „NEW CALL COMES WITH A FOCUS“ na webstránce programu).
V souvislosti s jejím otevřením připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Národní koordinátor
v České republice, Národní informační den pro veřejnost z řad zájemců z ČR o účast ve 3. výzvě

programu. Tento celodenní seminář se uskuteční ve čtvrtek 12. října 2017 na Praze 8,
v konferenčním sálu Hotelu Alwyn. Registrace byla otevřena online 8. 9. 2017 v 13:00 hod. a bude
uzavřena 5. 10. 2017 ve stejném čase. Případné prodloužení termínu registrace průběžně
zveřejníme.
Více informací zde:
Zdroj: KHK OK/Olomoucký kraj

 Právní elektronický systém prošel Sněmovnou

Poslanci v pátek podpořili ve třetím čtení novelu zákona o Hospodářské a Agrární komoře ČR, která
umožňuje vznik Právního elektronického systému pro podnikatele. Zástupci Hospodářské komory ČR
rozhodnutí Sněmovny oceňují, protože právě PES je prvním krokem na cestě k odstranění
administrativní zátěže tuzemských podnikatelů a živnostníků. Každá velká firma i nejmenší
živnostník si díky tomuto projektu budou moci snadno a rychle na jednom místě ověřit všechny
povinnosti, které se týkají právě jejich odvětví a profese.
Více informací zde:

Zdroj: KHK OK/HK ČR

 Hospodářská komora ČR bude spolupracovat s Českým olympijským výborem

Hospodářská komora ČR navazuje na tradiční spolupráci s českým sportem a uzavřela strategické
memorandum s Českým olympijským výborem o vzájemné pomoci. Cílem memoranda je intenzivní
spolupráce, podpora sportu a propagace olympijských sportovních disciplín směrem k podnikatelské
veřejnosti. Hospodářská komora pomůže s hledáním českých exportních firem a zprostředkováním
jejich prezentace v Českém domě v rámci zimních olympijských her v korejském Pchjongčchangu v
roce 2018.
Více informací zde:
Zdroj: KHK OK/HK ČR

 OHK Jeseník a Město Jeseník připravují Veletrh pracovních příležitostí

Široká nabídka volných pracovních míst a prezentace studijních oborů. To vše bude připraveno pro
návštěvníky Veletrhu pracovních míst v Jeseníku (Hotel Slovan, Masarykovo nám., Jeseník), kterou
spolupořádají Okresní hospodářská komora Jeseník, Město Jeseník a Úřad práce Jeseník ve čtvrtek
12. 10. 2017 mezi 10.00 – 15.30 hodinou. Do Jeseníku se sjedou zaměstnavatelé z celého okresu a
širokého okolí. Poptávka bude zejména po technických profesích, cestovním ruchu a ve strojírenství.

Firmy budou hledat například řidiče nákladních aut a autobusů, opraváře automobilů, operátory,
skladníky, elektrikáře, brusiče, soustružníky, truhláře, konstruktéry, IT specialisty, prodavače,
pokladní, recepční, kuchaře, číšníky, svářeče, instalatéry, obchodní zástupce.
Více informací zde:
Zdroj: OHK/Jeseník

 Dne 21. 9. se uskuteční konference na téma Strategie rozvoje města Olomouce

Přijměte naše pozvání na konferenci s názvem Strategie rozvoje města Olomouce. Ta se uskuteční
dne 21. září v BEA Centru Olomouc od 15:00. Záštitu nad touto konferencí převzal primátor
statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. Okresní hospodářská komora Olomouc
má za cíl přispívat k hospodářskému rozvoji našeho regionu a být hlavním mediátorem mezi
veřejnou správou, podnikateli a také vzdělávacím systémem, který je ve vazbě na podobu
regionálního trhu práce zásadní. V tomto kontextu je nutné informovat relevantní aktéry o klíčových
novinkách.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Olomouc

 Olomoucké dopravní fórum jako unikátní diskuzní platforma

Přinášíme Vám jedinečnou diskuzní platformu, na které se můžete zeptat na vše, co se týká dopravy.
Díky účasti všech významných aktérů zcela jistě dostanete relevantní odpověď na jakýkoliv dotaz.
Vybraní řečníci Vás na úvod seznámí s aktuálním stavem a plány dopravní infrastruktury (zejména ve
vazbě na okres Olomouc), včetně např. možnosti využití objektů nádraží a budov v majetku SŽDC pro
veřejné účely i podnikání. Jedním z cílů fóra je také získání zpětné vazby od podnikatelů a zástupců
samospráv.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Olomouc

 Velký třesk v Olomouci (průmysl 4.0) a exkurze Koyo Bearings ČR

OHK Olomouc zve na workshop, který v Olomouci představí inovativní myšlenky expertů z
nejrůznějších oblastí vztahující se k průmyslu 4.0. Mezi hlavní témata patří digitalizace procesů ve
firmách, zavádění automatizovaných výrobních linek, budoucnost modulárních staveb nebo příklad
realizace průmyslové revoluce ve společnosti Siemens. Akce se uskuteční 4. října a je spojena
s exkurzí v inovativní firmě Koyo Bearings Česká republika.
Více informací zde:

Zdroj: OHK Olomouc

 Burza práce a vzdělání již 20. září 2017 v Prostějově

Jedinečnou

šanci kontaktovat na jednom místě a během jediného dne několik desítek

zaměstnavatelů budou mít lidé 20. září 2017 v Prostějově. V tento den proběhne ve Společenském
domě na ulici Komenského 6 v Prostějově od 9 do 17 hodin Burza práce a vzdělání. Vstup i veškeré
poradenství budou zdarma. Na organizaci této akce se spolupodílí Úřad práce ČR, Okresní
hospodářská komora v Prostějově a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Spolupořadatelem je Statutární
město Prostějov. Burza je určena široké veřejnosti. Jejím cílem je představit významné
zaměstnavatele a jejich nabídku volných pracovních míst.
Více informací zde:
Zdroj: OHK Prostějov

 Hospodářské komory připravují

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE
27. 9. 2017 – Seminář o OBECNÉM NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, tzv. GDPR, více
informací zde
17. 10. 2017 – BURZA PRÁCE, více informací zde

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA OLOMOUC
15. 9. – JOBfest, více informací zde
18. 9. – Seminář K EVROPSKÝM DOTAČNÍM PROGRAMŮM, více informací zde
20. 9. – Konference o GDPR, více informací zde
21. 9. – Seminář: VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK, více informací zde
4. 10. – Seminář KOMUNITNÍ PROGRAMY EU, více informací zde
5. - 8. 10. – OLIMA CUP 2017, více informací zde

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PROSTĚJOV
18. 9. 2017 - NOVÉ NAŘÍZENÍ EU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, tzv. GDPR (přednáší JUDr. Jakub
Dohnal, Ph.D.)
20. 9. - BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ 2017 V PROSTĚJOVĚ

26. 9. - PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB ZE
TŘETÍCH ZEMÍ V ČR (přednáší Ing. Ladislav Kožíšek)
11. 10. - VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ VE FIRMÁCH (přednáší Eliška Vyhnánková)
12. 10. - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018 V PRAXI (přednáší Ing. Antonín Daněk)
23. 11. - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 2017 – 2018 (přednáší Ing. Karel Kvítek)
27. 11. - ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ 2017 A ZMĚNY V ÚČETNÍ
ZÁVĚRCE PLATNÉ PRO ROK 2018 (přednáší Tomáš Líbal)
30. 11. - PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2017, DROBNÉ ZMĚNY ZDPH V ROCE 2018
(přednáší Ing. Olga Hochmannová)
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