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Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje 

 Olomoucký kraj poskytne finanční podporu začínajícím včelařům 

 
 
  
 

 

 
 

 
 
 
 

Tento občasník je realizován a financován za podpory Olomouckého kraje z projektu BusinessPoint 

 
 Technické soutěže přitahují děti k technickému vzdělání a podnikání v oboru  
 

Zapojili se do žákovské soutěže a dnes už mají zákazníky. Tříčlenný tým školáků z olomoucké ZŠ 

Zeyerova uspěl loni v soutěži Hra s elektromotory, v níž vymyslel deskovou hru na téma 

elektromotorů. Během dalšího půl roku – už ve spolupráci s profesionály – zdokonalili školáci design 

a začali s výrobou „na koleni“. Zatím vyrobili prvních dvacet kusů hry, ale už mají první zájemce o 

koupi. Svůj projekt prezentovali na konferenci Inovace vzdělávání v Olomouckém kraji, kterou dne 

14. února 2017 pořádalo v Olomouci sdružení OK4Inovace ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 

Univerzity Palackého, Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc. 

Více informací zde: 
Zdroj: Olomoucký kraj 

 
 Olomoucký kraj i letos podpoří polytechnické a řemeslné vzdělávání 
 

Také v roce 2017 se Olomoucký kraj zaměří na podporu vybraných učňovských a technických oborů 

zakončených maturitní zkouškou. V rozpočtu je na takzvaná stipendia a podporu středních škol 

vyčleněno 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 

 
 

 

 

Mezi začínající včelaře v Olomouckém kraji bude v letošním roce rozdělena částka 400 tisíc korun. 

Pravidla pro poskytnutí dotace projednali na svém posledním zasedání krajští radní. 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 

 

https://www.kr-olomoucky.cz/jak-pritahnout-deti-z-olomouckeho-kraje-k-technickemu-vzdelavani-stovky-z-nich-slysi-na-souteze-a-primestske-tabory-pro-kutily-aktuality-6359.html
https://www.kr-olomoucky.cz/olomoucky-kraj-i-letos-podpori-polytechnicke-a-remeslne-vzdelavani-na-strednich-skolach-v-regionu-aktuality-6298.html
https://www.kr-olomoucky.cz/olomoucky-kraj-poskytne-zacinajicim-vcelarum-financni-podporu-aktuality-6344.html


 

 

 Nové dávky a sociální výhody jsou rizikem pro státní rozpočet, hrozí zvyšování daní 

 KHK OK vás zve na 8. ročník Olomouckého půlmaratonu 

 Soutěž Podnikavá hlava letos odstartovala už svůj osmý ročník 

 

 Aktualizovaná příručka pro podnikání zohledňuje změny v legislativě 

 

V příručce naleznete základní informace k podnikání dle aktuální legislativy jako například přehled 

pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy, rozdíl mezi OSVČ a obchodní 

společností, nebo vzor smlouvy o dílo včetně podrobného komentáře, což je v praxi řemeslníků 

nejčastější typ smluvního vztahu. 

Více informací zde: 
Zdroj: KHK OK/HK ČR 

 

 

 

 

Na program schůze 21. února zařadila vláda další z řady materiálů z dílny MPSV, které se dotýkají 

oblasti pracovního práva a sociální politiky. Jedná se o analýzu variant navýšení dávek 

nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti. Hospodářská komora upozorňuje, že 

návrhy na zavádění nových dávek a různých sociálních a zaměstnaneckých výhod mohou vést k tlaku 

na zvyšování daní a pojistných odvodů. Návrhy MPSV jsou navíc předkládány veřejnosti a vládě 

nekoncepčně. 

Více informací zde:  
Zdroj: KHK OK/HK ČR 

 

 

 

 

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje si Vás jako partner akce dovoluje pozvat na již 

osmý ročník sportovně-kulturní události – Olomoucký 1/2Maraton 2017. Akce, která se koná v rámci 

běžeckého seriálu RunCzech 2017, proběhne v sobotu 24. června 2017. Závod je nejstarším 

mimopražským závodem RunCzech běžecké ligy a získal nejvyšší ocenění -  zlatou známku kvality od 

Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF). V letošním roce očekáváme na startovní čáře přes 

9700 běžců z více než 45 zemí světa. 

Více informací zde:  

Zdroj: KHK OK/OHK Olomouc/runczech.com 

 

 

 

Dne 1. února ráno byla oficiálně odstartována soutěž Podnikavá hlava. Ta je letos již poosmé určena 

pro všechny podnikavce, kteří by rádi rozjeli svou vlastní firmu, ale chybí jim peníze, kontakty, 

zkušenosti nebo patřičné know-how. Soutěž pořádá Univerzita Palackého v Olomouci pod záštitou 

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1268&Itemid=19
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1268&Itemid=19
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1282&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1281&Itemid=102


 

 

 Blíží se spuštění druhé vlny elektronické evidence tržeb 

 10. společenský ples OHK Olomouc 

 Pavel Koutný podnikatelem roku Olomouckého kraje  

Olomouckého kraje a za finanční podpory generálního partnera České spořitelny – poskytovatele 

služby Erste Corporate Banking. 

Více informací zde: 

Zdroj: KHK OK/OHK Olomouc/podnikavahlava.cz 

 

  

 

Pavel Koutný, jednatel a spolumajitel oděvní firmy Koutný spol. s r.o. se stal jedenáctým držitelem 

krajského titulu EY Podnikatel roku Olomouckého kraje. Soutěž organizuje společnost EY pod 

záštitou MUDr. Oty Košty, hejtmana Olomouckého kraje a ve spolupráci se zájmovým sdružením 

OK4Inovace. Slavnostní vyhlášení proběhlo v prostorách Divadla na Šantovce. V Olomouckém kraji 

byl regionální vítěz vyhlášen již pojedenácté. Loni zvítězil Petr Gross, majitel a jednatel společnosti 

Ing. Petr Gross s.r.o. 

Více informací zde: 

Zdroj: KHKOK/Olomoucký kraj 

 

 

Dne 23. února proběhl již druhý seminář k elektronické evidenci tržeb. Jeho průběhem obchodníky 

prováděla Ivana Jurníčková, vedoucí oddělení evidence tržeb FÚ pro Olomoucký kraj, semináře se 

zúčastnila také ředitelka Finančního úřadu Barbora Bubeníčková. V další fázi od 1. března 2017 se k 

EET připojí segment maloobchody a velkoobchody (CZ-NACE skupina 45, 46 a 47).  Na poslední chvíli 

by se k získání autentizacích údajů mělo registrovat ještě více než 100 tisíc živnostníků. O aktuálnosti 

tématu svědčila i hojná účast na semináři. Více informací naleznete na našich stránkách. 

Více informací zde:                                                                                                                 

Zdroj: OHK Olomouc 

    

  

Okresní hospodářská komora Olomouc pořádá dne 3. března 2017 10. Společenský ples. Ten se 

uskuteční v Domě Armády v Olomouci. Moderátorkou plesu bude známá česká celebrita Eva 

Decastelo a mezi hosty bude také například Česká Miss pro rok 2014 Gabriela Franková. Ples se koná 

pod záštitou Olomouckého kraje a města Olomouce. 

Více informací zde: 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

 

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1273&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1273&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1271&Itemid=102
http://hkol.cz/clanky/zpravy/blizi-se-spusteni-druhe-vlny-elektronicke-evidence-trzeb.html
http://www.hkol.cz/clanky/zpravy/10-spolecensky-ples.html


 

 

 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov nabízí nové formy vzdělávání 

 Konference IRFC 2017 (International Rail Forum & Conference) 

 Okresní hospodářská komora Olomouc uspořádala 2. ročník Akademie MAPEI 

 

 

Mezinárodní konference železniční dopravy (IRFC) je významnou událostí v kalendáři 

mezinárodního železničního sektoru. Jedná se o setkání vrcholových manažerů, železničních a 

logistických expertů, zákazníků, významných politiků a institucí z celé Evropy. Šestý ročník IRFC se 

bude konat v Praze ve dnech 22. až 24. března 2017 (středa – pátek) v hotelu Clarion Hotel Prague s 

mottem: „Let’s make European Railway EASY!“. Jednacími jazyky se simultánním překladem budou 

angličtina, čeština a ruština. 

Více informací zde: 

Zdroj: OHK Olomouc/www.IRFC.eu 

 

 

 

 

Okresní hospodářská komora Olomouc ve spolupráci s odborníky z firmy MAPEI spol. s r. o. 

připravila seminář pro pedagogy a studenty stavebních oborů s tematikou špičkových technologií ve 

stavebnictví. Více než 50 studentů a pedagogů se zúčastnilo 2. ročníku Akademie MAPEI, která 

tentokrát probíhala na téma sanace betonových konstrukcí. 

Více informací zde: 
Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

 
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov byla zařazena do „Pokusného ověřování organizace 

a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a 

středního vzdělání s maturitní zkouškou“.  Švehlova střední škola polytechnická Prostějov patří mezi 

8 škol v České republice, které tuto možnost nabízejí v rámci maturitního oboru Autotronik. V 

průběhu studia je možné získat dva ucelené stupně vzdělání: výuční list v oboru Mechanik opravář 

motorových vozidel ve 3. ročníku studia a maturitní zkoušku v oboru Autotronik ve 4. ročníku studia. 

Více informací zde:  
Zdroj: OHK Prostějov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hkol.cz/clanky/akce/konference-irfc-2017-international-rail-forum-conference.html
http://hkol.cz/clanky/zpravy/okresni-hospodarska-komora-olomouc-usporadala-2-rocnik-akademie-mapei.html
http://hkol.cz/clanky/zpravy/okresni-hospodarska-komora-olomouc-usporadala-2-rocnik-akademie-mapei.html
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/svehlova-stredni-skola-polytechnicka-prostejov-nabizi-nove-formy-vzdelavani-pro-skolni-rok-2017-2018/


 

 

Hospodářské komory připravují  
 
 

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje 

 3. března - Obchodní snídaně s přednáškou na téma: Představení Švýcarska po obchodní 

stránce 

 8. března - Seminář na téma: Nové dotační příležitosti pro podnikatele Olomouckého kraje 

 21. března - Přednáška na téma "Exit ze současného kurzového režimu – politika a role ČNB 

po exitu“ 

 4. dubna – Seminář na téma: Business Location Austria 

Okresní hospodářská komora Olomouc 

 3. března - 10. společenský ples OHK Olomouc 

 17. března - 2. kolo otevřených snídaní BforB klubu IBIS Olomouc 

 21. března - Seminář - Trestní odpovědnost právnických firem s Ivanem Langerem 

 3. dubna - Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Olomouc 

 6. dubna - Benefiční seminář: Největší problémy s lidmi a jejich řešení - firemní sociolog 

Vojtěch Bednář 

Okresní hospodářská komora Prostějov 

 16. března – Důchodové pojištění zaměstnanců a OSVČ v roce 2017  

 28. března – Kontrolní hlášení a změny v DPH v roce 2017 

 11. května - BOZP Aktuálně: povinnosti zaměstnavatelů v návaznosti na legislativní změny v 

roce 2017 

(Podrobné pozvánky a přihlášky na jednotlivé semináře budou postupně zveřejněny na 

www.ohkpv.cz v záložce semináře) 
 

 

Občasník pro podnikatele Vydavatel: Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje; 
www.khkok.cz; 
Šéfredaktor: Mgr. Jitka Janečková Moťková; Redakční rada: ředitelé všech hospodářských komor v 
kraji; 
Za obsah článků, inzerátů, PR článků a autorská práva k nim zodpovídají jejich zadavatelé či 
přispěvatelé. 


