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 Registrace na letní stáže jsou v plném proudu 

Projekt Cesta pro mladé nyní nabízí stovky letních stáží na různých pozicích a v různých městech. „Z 

praxe realizované přímo ve firmách těží obě dvě strany. Firmy mají šanci získat potenciálního kolegu. 

Pro studenty jsou velkým přínosem nabyté zkušenosti a praxe v oboru, který studují. Navíc přibližně 

polovina firem nabídne studentům po skončení stáže další spolupráci,“ řekla manažerka projektu Cesta 

pro mladé Martina Vlasáková. Za šest měsíců se do projektu zaregistrovalo více než 2000 studentů, 

kteří měli o praxi ve firmě zájem. Největší přínos vidí studenti v tom, že poznali, jak to v reálné firmě 

chodí. Firmy i studenti se mohou zapojit do projektu Cesta pro mladé bezplatně. Stačí se online 

zaregistrovat na www.cestapromlade.cz, kde je zveřejněna kompletní nabídka stáží. 

Více informací zde:                                                                                                                            Zdroj: Olomoucký kraj 

 

  

 V Olomouckém kraji se soutěžilo o Výrobek OK a Regionální potravinu  

Celkem 118 potravinářských a zemědělských produktů od 49 výrobců z regionu se letos ucházelo o 

ocenění Výrobek Olomouckého kraje. Uspělo patnáct z nich. Teď mají právo užívat označení Výrobek 

OK®. Komise hodnotila obal, označení, vzhled, chuť, kvalitu a složení výrobků. Důležitá je také 

originalita a vysoký podíl ruční práce. Vítězné produkty získávají logo, které mohou používat na 

svých obalech.  Svoje vítěze zná v Olomouckém kraji také už osmý ročník soutěže o Regionální 

potravinu. Značku, která dává výrobkům punc kvality a o kterou se každoročně uchází velký počet 

výrobků, může v každém kraji získat pouze devět z nich. Hodnotitelská komise vybírala ze 114 

produktů od 49 výrobců, přičemž největší zájem byl o kategorii Pekařské výrobky včetně těstovin. 

Více informací zde:                                                                                                                            Zdroj: Olomoucký kraj                                                                                           

 

 KHK OK vás zve na školení o INTRASTATu 

Jménem Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje si Vás ve spolupráci s Generálním 

ředitelstvím cel Praha a Českým statistickým úřadem dovolujeme pozvat na školení o systému 

statistiky obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie, 

https://www.kr-olomoucky.cz/registrace-na-letni-staze-jsou-v-plnem-proudu-aktuality-7001.html
https://www.kr-olomoucky.cz/registrace-na-letni-staze-jsou-v-plnem-proudu-aktuality-7001.html
https://www.kr-olomoucky.cz/registrace-na-letni-staze-jsou-v-plnem-proudu-aktuality-7001.html
https://www.kr-olomoucky.cz/v-olomouckem-kraji-se-soutezilo-o-vyrobek-ok-a-regionalni-potravinu-aktuality-6972.html
https://www.kr-olomoucky.cz/v-olomouckem-kraji-se-soutezilo-o-vyrobek-ok-a-regionalni-potravinu-aktuality-6972.html
https://www.kr-olomoucky.cz/v-olomouckem-kraji-se-soutezilo-o-vyrobek-ok-a-regionalni-potravinu-aktuality-6972.html
https://www.kr-olomoucky.cz/v-olomouckem-kraji-se-soutezilo-o-vyrobek-ok-a-regionalni-potravinu-aktuality-6972.html


 

 

tedy o tzv. INTRASTATu. Akce se uskuteční dne 6. 9. 2017 od 9:00 do 13:00 hod. v Regionálním 

centru Olomouc, Jeremenkova 1211/40B, 772 00 Olomouc, v sále Berenicé.  

Více informací zde.                     Zdroj: KHK OK 

 

 KHK OK vás zve na seminář o systému ochrany osobních dat (GDPR) 

Sedmadvacátého září pořádá Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje seminář, jehož 

ústředním tématem je General Data Protection Regulation (Systém ochrany osobních dat, GDPR). Na 

semináři budou vysvětleny detaily na příkladech z praxe a budou také představeny konkrétní 

možnosti a způsoby, jak se s tímto nařízením vypořádat. Dozvíte se jak a čím začít, co budete muset 

vyřešit, případně která z organizačních a technických opatření budete muset zavést, abyste splnili 

všechny požadavky a zajistili tak soulad s GDPR. Seminářem Vás bude provázet Olga Přikrylová z 

AutoCont CZ.  

Více informací zde.                    Zdroj: KHK OK 

 

 

 KHK OK otevírá další prostor k aktivitám podnikatelů Olomouckého kraje 

Po podepsání Memoranda o spolupráci (MOU) mezi Krajsou hospodářkou komorou Olomouckého 

kraje a Komorou Darchánského kraje v Mongolsku, byla nyní podepsána obdobná dohoda mezi 

Federací kurdistánských komor a KHK OK. Za KHK OK podepsal dohodu o spolupráci předseda KHK 

OK a současně i viceprezident Hospodářské komory České republiky, Bořivoj Minář, při své cestě 

s podnikatelskou delegací do Iráku a Kurdistánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací zde:                                                                                                                        Zdroj: KHK OK/HK ČR 

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1328&Itemid=19
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1329&Itemid=19
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1327&Itemid=102


 

 

 HK ČR pomohla v Iráku českým firmám, podepsala také důležité memorandum 

Hospodářská komora ČR v rámci podnikatelské mise podepsala řadu důležitých dokumentů s 

iráckou protistranou. Například memorandum o budoucí vzájemné spolupráci mezi Hospodářskou 

komorou ČR a Federací iráckých hospodářských komor, což výrazně usnadní českým podnikatelům 

práci na tamním trhu. Dále bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Krajskou 

hospodářskou komorou Olomouckého kraje a „Kurdistan Federation of Chamber of Commerce 

and Industry“. Je to další doklad toho, že je o české firmy v Iráku zájem, Česká republika navíc může 

čerpat z minulosti, kdy byly tuzemské výrobky a služby v této zemi velmi dobře zavedené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací zde:                                                                                                                          Zdroj: KHK OK/ HK ČR                  

 

 

 Zaměstnavatelé požádali HK ČR už o 6404 pracovníků z Ukrajiny, přidají se další země? 

Rok od spuštění vládního pilotního projektu na rekrutování pracovních sil z Ukrajiny Hospodářská 

komora vyřídila 1023 žádostí firem o 6404 uchazečů o zaměstnání z Ukrajiny. Podle jejího odhadu už 

v ČR ve výrobě pracuje třetina z nich. Firmy se ale marně snaží obsadit stále přes 180 tisíc pracovních 

míst, Hospodářská komora proto navrhuje rozšíření pilotního projektu o další země, jako je 

kupříkladu Srbsko.  

Více informací zde:                                                                                                                           Zdroj KHK OK/ HK ČR 

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1326&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1326&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1325&Itemid=102


 

 

 Významné firmy i úspěšní živnostníci posilují naše řady 

 

 

 

 

 

 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov nabízí nové formy vzdělávání  

 Nové aktualizované vydání mapy globálních oborových příležitostí  

ppopolkjkjjkjkjkpříležitostí 

 

 

 

 

 

 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov nabízí nové formy vzdělávání  

 OHK Olomouc - setkání regionálních platforem 
 

 

Podnikatelé a firmy jsou přehlceni aktivitami a nestačí se orientovat v záplavě e-mailů a pozvánek 

na akce. Současně existuje velké množství organizací, mezi jejichž cílovou skupinu patří právě sféra 

byznysu. Tyto organizace však své aktivity mnohdy nekoordinují navzájem, což s sebou může 

přinášet nejeden negativní efekt. Zejména z tohoto důvodu vznikla iniciativa pravidelných setkání 

regionálních platforem – institucí a organizací, které více či méně cílí na podnikatelské prostředí.  

Více informací zde:                                                                                                                                Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

 

Mapa globálních oborových příležitostí 2017/2018, je dostupná již ve svém čtvrtém 

aktualizovaném vydání. Mapa poskytuje podnikatelům jednoduchý přehled vývozních příležitostí na 

zahraničních trzích a je dostupná jak v papírové, tak i v online verzi. Zahraniční trhy se dnes rychle 

mění, a proto přinášíme našim exportérům Mapu globálních oborových příležitostí, která je 

vytvořena proto, abychom pomohli našim firmám na tyto změny flexibilně reagovat.  

Více informací zde:                                                                                                      Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

 

Nestlé Česko – závod Zora, Dopravní podnik města Olomouce, WEBA Olomouc nebo třeba Marta 

Musilová, držitelka druhého místa v soutěži Živnostník roku Olomouckého kraje za rok 2016. 

Všechny jmenované spojuje jedna novinka, v nedávné době rozšířili členskou základnu Okresní 

hospodářské komory Olomouc. Komora si pochvaluje, že mezi členy má nové významné firmy i 

úspěšné živnostníky. Svým členům aktuálně pomáhá zejména u dvou hlavních témat, tím je 

legislativní chaos a nesoulad na trhu práce.   

Více informací zde:                                                                                                                                Zdroj: OHK Olomouc 

  

 

  Průmysl 4.0 ovlivní firmy v regionu, připravit se na změny musí i vzdělávací systém  

Česká republika je nejprůmyslovější zemí Evropy. Tradičně silný význam strojírenství a dalších 

průmyslových odvětví je také na Olomoucku. Průmysl 4.0 ovlivňuje stále více i firmy v regionu. 

V médiích se objevují teze, že bude v ohrožení až 40-50% profesí, je tomu tak? 

Více informací zde:                                                                                                                                Zdroj: OHK Olomouc  

 

 
 

http://hkol.cz/historicky-prvni-setkani-regionalnich-platforem/
http://hkol.cz/historicky-prvni-setkani-regionalnich-platforem/
http://hkol.cz/nove-vydani-mapy-globalnich-oborovych-prilezitosti/
http://hkol.cz/vyznamne-firmy-posiluji-nase-rady/
http://hkol.cz/vyznamne-firmy-posiluji-nase-rady/
http://hkol.cz/prumysl-4-0-ovlivni-i-firmy-regionu/


 

 

 Seminář o ochraně osobních údajů proběhne v Prostějově 18. 9. 

 
 

Strategický plán – aneb budoucí podoba Olomouce optikou hospodářské komory 

Již více než půl roku se aktivně připravuje strategický plán rozvoje města Olomouce. Okresní 

hospodářská komora Olomouc zdůrazňuje roli ekonomiky a trhu práce, vzdělávání a výzkumu. Nyní 

se finalizuje vize města a chystá se návrhová část strategie. Význam komory dokládá také role 

ředitele OHK Olomouc Radima Kašpara. Ten byl zvolen místopředsedou komise pro strategické 

řízení, která má strategický plán města na starost. 

Více informací zde:                                                                                                                                Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

 OHK Olomouc zastupuje zájmy členů a má široké pole působnosti 

Okresní hospodářská komora Olomouc v regionu organizuje mnoho informačních a vzdělávacích 

seminářů a dalších zajímavých akcí. Kromě toho ale také zastupuje zájmy členů – podnikatelské 

veřejnosti v několika poradních orgánech na úrovni města Olomouce i Olomouckého kraje. OHK 

Olomouc je místem, kde se shromažďují informace. Ty jsou pak cíleně distribuovány buď ze strany 

veřejné správy směrem k podnikatelům, nebo opačně. Aby vše fungovalo, jak má, je OHK Olomouc 

začleněna také do oficiálních struktur města Olomouce i Olomouckého kraje. 

Více informací zde:                                                                                                                              Zdroj: OHK Olomouc 

 

   

 Burza práce a vzdělání proběhne již 20. září 2017 

Ve středu 20. září 2017 proběhne od 9 do 17 hodin ve Společenském domě Prostějov již druhý 

ročník Burzy práce a vzdělání, na které se představí významní zaměstnavatelé regionu a odborné 

střední školy, které s těmito firmami spolupracují. Akce je určena především pro žáky základních a 

středních škol; pro každého kdo hledá práci nebo budoucí povolání pro sebe či své děti a pro ty, kteří 

se zajímají o pracovní trh. Mimo jiné zde bude možné prohlédnout si vojenskou techniku Armády ČR 

a Vojenské policie včetně přehlídky zbraní naší armády. 

Více informací zde:                                                                                                                              Zdroj: OHK Prostějov 

 

 

 

Zásadní novinka v legislativě, kterou je nové nařízení Evropské unie (General Data Protection 

Regulation, GDPR) neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které navazuje na Zákon o 

ochraně osobních údajů a doplňuje jej, 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, 

http://hkol.cz/strategicky-plan-mesta/
http://hkol.cz/ohk-olomouc-zastupuje-zajmy-clenu/
http://hkol.cz/ohk-olomouc-zastupuje-zajmy-clenu/
http://hkol.cz/ohk-olomouc-zastupuje-zajmy-clenu/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/burza-prace-a-vzdelani-jiz-20-zari-2017/


 

 

OHK v Přerově v další fázi mezinárodního projektu Otec a syn v EU 

 

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).  

Více informací zde:                                                                                                                               Zdroj: OHK Prostějov 

 

   

 1. výzva MAS Region Haná k čerpání dotací z Programu rozvoje venkova  

Místní akční skupina (MAS) Region HANÁ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektů k dotační 

podpoře v souladu se strategií Komunitně vedeného místního rozvoje Region HANÁ a v souladu s 

pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER. 

Mezi vyhlašovanými Fiche jsou:  

• Fiche 1 Podpora rozvoje podnikání v regionu, alokace pro 1. výzvu 7 000 000,- Kč 

• Fiche 2 Investice do zemědělských podniků, alokace pro 1. výzvu 7 000 000,- Kč 

Podpora je určena pro podnikatelské subjekty (FO a PO) – OSVČ, mikropodniky (méně než 10 

zaměstnanců) a malé podniky (méně než 50 zaměstnanců), jakož i zemědělce. Zemědělský podnikatel 

může být i střední nebo velký podnik. 

Více informací zde:                                                                                                                                                          Zdroj: OHK Prostějov 

  

 

 

 

 

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. Realizace projektu 

pokročila do další fáze a partneři projektu nyní připravují společně s lektory vzdělávacích seminářů 

Publikaci pro začínající podnikatele. Současně byla vydána Brožura zahrnující základní informace o 

projektu, partnerech či spolupracujících organizacích. Brožura je k dispozici ke stažení zde. 

Zdroj: OHK Přerov 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/nove-narizeni-eu-o-ochrane-osobnich-udaju-tzv-gdpr-seminar-18-9-v-prostejove-1/
http://www.ohkpv.cz/cz/m/dotace-pro-podnikatele/clanek/1-vyzva-mas-z-prv-pro-fiche-1-a-fiche-2/
http://www.hkprerov.cz/projekty/father-and-son-in-eu/


 

 

 

 Hospodářské komory připravují 
 
 
 

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA OLOMOUCKÉHO KRAJE  

6. 9. 2017 – Školení o INTRASTATu 

27. 9. 2017 – Seminář o OBECNÉM NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, tzv. GDPR 

17. 10. 2017 – BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ V OLOMOUCI,  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. - ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ ZE STÁTŮ MIMO EU V PRAXI (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) 
 
 

 

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

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1026&Itemid=201

