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PROGRAM: SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ  které se koná dne 26. 3. 2018 od 1500 hodin, v BEA Centru Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc  1. zahájení 2. volba skrutátorů a zapisovatele 3. schválení programu 4. volba ověřovatele zápisu, volební, návrhové a mandátové komise 5. zpráva mandátové komise o počtech zúčastněných, usnášeníschopnosti Shromáždění delegátů   6. zpráva představenstva OHK Olomouc za rok 2017, zpráva dozorčí rady OHK Olomouc za rok 2017, zpráva o činnosti úřadu OHK za rok 2017, výsledky hospodaření úřadu OHK v roce 2017, schválení účetní závěrky OHK Olomouc za rok 2017, rozpočet úřadu OHK Olomouc na rok 2018 – schválení  7. vystoupení předsedy volební komise, přednesení kandidátní listiny, představení kandidátů na předsedu představenstva, místopředsedy představenstva, členy představenstva a členy dozorčí rady OHK 8. odstoupení stávajícího představenstva OHK 9. volba orgánů OHK Olomouc: a. volba předsedy představenstva  b. volba místopředsedů představenstva c. volba členů představenstva d. volba členů dozorčí rady e. volba předsedy dozorčí rady  10. návrh a schválení delegátů OHK na sněm HK ČR pro celé další funkční období 11. seznámení s výsledky hlasování – volební komise 12. závěrečná diskuse 13. usnesení a závěr   
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PROGRAM: NÁHRADNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ  které se koná dne 26. 3. 2018 od 1515 hodin, v BEA Centru Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc  1. zahájení 2. volba skrutátorů a zapisovatele 3. schválení programu 4. volba ověřovatele zápisu, volební, návrhové a mandátové komise 5. zpráva mandátové komise o počtech zúčastněných, usnášeníschopnosti Shromáždění delegátů   6. zpráva 7. představenstva OHK Olomouc za rok 2017, zpráva 8. dozorčí rady OHK Olomouc za rok 2017, zpráva o činnosti úřadu OHK za rok 2017, výsledky hospodaření úřadu OHK v roce 2017, schválení účetní závěrky OHK Olomouc za rok 2017, rozpočet úřadu OHK Olomouc na rok 2018 – schválení  9. vystoupení předsedy volební komise, přednesení kandidátní listiny, představení kandidátů na předsedu představenstva, místopředsedy představenstva, členy představenstva a členy dozorčí rady OHK 10. odstoupení stávajícího představenstva OHK 11. volba orgánů OHK Olomouc: a. volba předsedy představenstva  b. volba místopředsedů představenstva c. volba členů představenstva d. volba členů dozorčí rady e. volba předsedy dozorčí rady  12. návrh a schválení delegátů OHK na sněm HK ČR pro celé další funkční období 13. seznámení s výsledky hlasování – volební komise 14. závěrečná diskuse 15. usnesení a závěr  
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VOLEBNÍ ŘÁD OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY OLOMOUC Čl. 1 Základní ustanovení (1) Volební řád Okresní hospodářské komory Olomouc ("dále jen OHK“) upravuje podmínky voleb do všech orgánů OHK a zástupců na sněm Hospodářské komory České republiky (dále jen „HK ČR“). Pravidla, která nejsou v tomto volebním řádu výslovně upravena, se řídí Volebním řádem HK ČR, případně dalšími vnitřními normami HK ČR a OHK. (2) Volby se konají na území České republiky na základě rovného volebního práva tajným hlasováním, pokud není tímto volebním řádem, případně rozhodnutím shromáždění delegátů OHK stanoveno jinak.  (3) Při volbách lze použít elektronický hlasovací systém. V případě, že má každý delegát k dispozici vlastní hlasovací jednotku, považují se volby za tajné. Pokyny k mechanismu elektronického hlasování obdrží každý delegát nejpozději při prezenci v den konání shromáždění delegátů OHK. (4) Právo volit do orgánů OHK má každý člen HK ČR, který je u OHK registrován (v kmenovém členství) nebo evidován (v nekmenovém členství) ke dni rozeslání pozvánky na jednání shromáždění delegátů (dále „člen OHK“). (5) Za členy HK ČR – fyzické osoby – osoby samostatně výdělečně činné – má právo volit tato fyzická osoba; za členy HK ČR – právnické osoby – má právo volit fyzická osoba, která je jejich statutárním zástupcem, nebo fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu. (6) Do orgánů OHK může být zvolen každý člen HK ČR – fyzická osoba, která má právo volit podle tohoto volebního řádu. Za právnickou osobu mohou být voleny fyzické osoby, které jsou jejich statutárním orgánem nebo jsou členy jejich statutárního orgánu.   

(7) OKH je povinna trvale sledovat, zda její členové orgánů splňují podmínky pro členství v orgánů OHK. Členové orgánů OHK musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro členy statutárních orgánů právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku.  (8) Členství v orgánech OHK je nezastupitelné. Čl. 2 (1) Funkční období je tříleté. (Lhůta se počítá na dny. To znamená, že poslední den funkčního období se shoduje se dnem, kdy výkon funkce před třemi lety začal.) Funkční období členů orgánů, kteří byli kooptováni v období mezi jednáními shromáždění delegátů OHK, a jejichž kooptace byla potvrzena na nejbližším jednání shromáždění delegátů OHK, které musí být uskutečněno před uplynutím délky funkčního období a funkční období ostatních členů orgánů OHK končí řádným zvolením nových orgánů OHK. Kooptace není možná u předsedy a místopředsedů OHK. V mimořádném případě, kdy se v původním termínu neuskutečnilo shromáždění delegátů a skončilo funkční období orgánů, je stávající představenstvo oprávněno svolat náhradní shromáždění delegátů. (2) Pokud členu orgánu OHK zanikne členství v OHK (tím, že mu členství zanikne jako fyzické osobě nebo členství zanikne právnické osobě, kterou zastupuje), zaniká mu současně členství v orgánu OHK, do něhož byl zvolen.  (3) Člen orgánu OHK se může vzdát členství v orgánu OHK nebo může z funkce odstoupit. Své rozhodnutí je povinen písemně s úředně ověřeným podpisem oznámit orgánu OHK, jehož je členem. Výkon jeho funkce končí dnem nejbližšího jednání orgánu OHK, na kterém bylo nebo mělo být jeho odstoupení projednáno. Členství v orgánu OHK dále zaniká úmrtím člena. 

(4) Nemůže-li předseda OHK ze závažných důvodů svou funkci vykonávat, přísluší výkon jeho funkce místopředsedovi, jehož zvolí představenstvo. Výkon funkce předsedy OHK určeným místopředsedou končí zvolením nového předsedy na nejbližším řádném jednání shromáždění delegátů OHK.  (5) Orgán OHK, u něhož došlo ke snížení statutem stanoveného počtu jeho členů v důsledku odvolání člena, odstoupení z funkce, vzdání se členství v OHK nebo v důsledku úmrtí či zániku člena-právnické osoby nebo proto, že člen orgánů OHK přestal splňovat podmínky pro volbu do orgánu OHK (Čl. 2 odst. 2 tohoto volebního řádu), může na návrh předsedy v případě kooptace do představenstva nebo na návrh předsedy dozorčí rady v případě dozorčí rady anebo na návrh předsedy smírčí komise (je-li zřízena) v případě kooptace do smírčí komise kooptovat zastupující členy, a to do 20% celkového počtu svých členů. Kooptace není možná u funkce předsedy a místopředsedů. Kooptovaný člen orgánu OHK má ode dne kooptace práva a povinnosti řádného člena tohoto orgánu. Kooptovaný člen orgánů OHK musí být na nejbližším shromáždění delegátů potvrzen jako řádný člen tohoto orgánu; není-li ve funkci potvrzen, jeho činnost v orgánu OHK končí dnem a hodinou skončení shromáždění delegátů, který ho měl ve funkci potvrdit. Splnění podmínek pro výkon funkce kooptovaného člena orgánu ověřuje usnesením orgán OHK, do něhož je člen kooptován (představenstvo, dozorčí rada, smírčí komise). Čl. 3 Shromáždění delegátů OHK (1) Volby do orgánů OHK se konají na shromáždění delegátů OHK, které může být složeno buď ze všech členů OHK nebo ze zvolených delegátů v souladu se statutem OHK. (2) Volebního aktu má právo se zúčastnit každý delegát (člen) OHK. 
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Čl. 4 Volby orgánů OHK (1) Volby orgánů OHK organizačně zabezpečuje volební komise, kterou volí shromáždění delegátů ze svých řad na návrh delegátů veřejným hlasováním. Shromáždění delegátů může kvalifikovanou většinou rozhodnout, že nebude zřizovat volební komisi a volby zorganizuje přímo. V tom případě jsou dále uvedené relevantní písemné náležitosti součástí zápisu shromáždění delegátů. (2) Volební komise OHK má minimálně tři členy. Počet členů volební komise musí být vždy lichý. Členem volební komise nesmí být kandidát na funkci, která je předmětem voleb. Návrhy kandidátů volební komise shromáždění delegátů navrhují ze svých řad členové OHK. Úřad OHK poskytne veškerou potřebnou součinnost pro řádné fungování volební komise.  (3) Ze svých členů zvolí volební komise OHK svého předsedu, a to veřejnou, většinovou volbou. (4) Volební komise OHK se usnáší nadpoloviční většinou všech hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy volební komise.  (5) Volební komise OHK zejména  a) dozírá na dodržování právních předpisů, vnitřních norem HK ČR a OHK, tohoto volebního řádu a na průběh voleb,  b) registruje návrhy kandidátů na zástupce na sněm HK ČR a do orgánů OHK, c) ověřuje u kandidátů na zástupce na sněm HK ČR a do orgánů OHK splnění požadavků stanovených pro volbu do orgánu OHK (čl. 1 odst. 4 tohoto volebního řádu). Splnění požadavků musí kandidát doložit čestným prohlášením případně dalšími listinami ve stanovených termínech, ve výjimečných případech přímo před zahájením voleb, 

d) organizuje jednotlivé volby a uveřejňuje výsledky voleb,  e) vyhotovuje a odevzdává zápis o výsledku voleb, který je povinnou přílohou zápisu ze shromáždění delegátů,   f) po skončení voleb předá veškeré materiály o volbách k archivaci úřadu OHK.  (6) Delegát na shromáždění delegátů musí hlasovat osobně. (7) Při veřejném hlasování se hlasuje zpravidla zdvižením ruky, pozvánky, delegačního lístku. (8) Při tajném hlasování se postupuje podle pravidel upravených v Čl. 11 tohoto volebního řádu.  (9) Po ukončení hlasování vyhotoví volební komise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíše předseda a ostatní členové komise. (10) Zápis obsahuje zejména: a) den a místo hlasování,  b) celkový počet delegátů zapsaných do seznamu,  c) počet delegátů, kterým byly vydány hlasovací lístky,  d) počet odevzdaných hlasovacích lístků,  e) počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. (11) Po sečtení hlasů a podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyhlásí předseda volební komise veřejně výsledek hlasování. Čl. 5 Shromáždění delegátů (1) Shromáždění delegátů volí: a) předsedu, místopředsedy a  ostatní členy představenstva  b) dozorčí radu c) smírčí komisi, je-li zřízena. (2) Písemné návrhy s potřebnými dokumenty podávají delegáty shromáždění OHK nejpozději 30 dnů 

před konání shromáždění delegátů k rukám ředitele úřadu OHK. Návrhy se podávají zároveň  i na všechny nižší funkce, do kterých je kandidát v případě neúspěchu ve volbě vyššího orgánu navrhován.  (3) Předsedu OHK a zároveň předsedu představenstva OHK volí delegáti shromáždění na řádném zasedání shromáždění delegátů, a to tajným hlasováním.  (4) Místopředsedy a členy představenstva OHK volí delegáti shromáždění na řádném zasedání shromáždění delegátů, a to tajným hlasováním o navržených kandidátech jednotlivě, pokud shromáždění delegátů OHK nerozhodne jinak.  (5) Ostatní členy představenstva OHK volí delegáti shromáždění tajným hlasováním, pokud shromáždění delegátů nerozhodne jinak.  (6) Členy dozorčí rady a členy smírčí komise OHK volí delegáti shromáždění na řádném zasedání shromáždění delegátů veřejným hlasováním.  Čl. 6 Volba předsedy OHK (1) Kandidáti na předsedu OHK mohou být navrhováni jen z řad členů OHK. (2) Kandidáty na předsedu mohou navrhovat delegáti shromáždění se všemi dokumenty pro volbu kandidátů k rukám ředitele úřadu OHK nejpozději 30 dnů před zahájením shromáždění delegátů. Tím není dotčena možnost výjimečného podání doplňujících návrhů přímo na sněmu  a to např. v případě úmrtí, vzdání se nominace, nebo zániku členství případně jiného důvodu hodného zvláštního zřetele. Informace o známých kandidátech bude zveřejněna nejpozději 3 pracovní dny před konáním shromáždění delegátů.   (3) Po zvolení volební komise, předá předseda shromáždění delegátů nebo jím pověřený člen, předsedovi 
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volební komise seznam kandidátů na funkci předsedy navržených ve stanovených termínech. Seznam všech navržených kandidátů se v abecedním pořadí zobrazí na obrazovce elektronického média, případně se napíše na tabuli. (4) Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidát bezprostředně po návrhu ústně nebo musí být předložen písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. (5) Není-li navrhován další kandidát, uzavře předseda volební komise přijímání kandidátů. (6) Kandidát má tři minuty na to, aby se představil. (7) Po výzvě k hlasování napíše každý delegát shromáždění OHK s právem hlasovat na rozdaný hlasovací lístek pro volbu předsedy jedno jméno spolu s pořadovým číslem kandidáta tak, jak je zobrazeno na obrazovce elektronického média, případně napsáno na tabuli a vhodí lístek do hlasovací umy. Jinak upravené hlasovací lístky jsou neplatné. Stejné zásady platí přiměřeně i pro elektronické hlasování. (8) Po ukončení hlasování volební komise sečte hlasy jednotlivých kandidátů a kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů, je zvolen předsedou OHK.  (9) Je-li více kandidátů, z nichž nikdo nedosáhl nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů, postupují dva, v případě rovnosti hlasů všichni s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola, kde se volí způsobem podle odst. 7 a 9.  (10) Je-li po druhém kole jediný kandidát s nejvyšším počtem hlasů, a na druhém místě kandidát s druhým největším počtem hlasů, resp. kandidáti s druhou největší rovností hlasů, kteří však nedosáhli nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů, postupují tito kandidáti do třetího kola. V třetím kole se volí způsobem podle odst. 6 a zvolen je kandidát s větším počtem hlasů.  

(11) Po vyhlášení výsledku voleb předsedy vyhlásí předseda volební komise potřebnou přestávku pro korekci návrhů na místopředsedy podle výsledku voleb neúspěšných kandidátů na předsedu. Čl. 7 Volba místopředsedů OHK (1) Počet místopředsedů OHK stanoví statut OHK. Kandidáti na místopředsedu/y OHK mohou být navrhováni jen z řad členů OHK. (2) Kandidáty na místopředsedy mohou navrhovat volební komisi delegáti shromáždění, kteří podávají návrhy na volbu kandidátu se všemi dokumenty k rukám ředitele úřadu OHK nejpozději 30 dnů před zahájením shromáždění delegátů. Tím není ve výjimečných případech dle Čl. 6 odst. 2, a korekcím návrhu dle Čl. 6 odst. 11 dotčena možnost podání doplňujících návrhů přímo na shromáždění delegátů. Informace o známých kandidátech bude zveřejněna v den konání před zahájením shromáždění delegátů.   (3) Po vyhlášení začátku voleb předseda předá předsedovi volební komise seznam kandidátů na funkci místopředsedy navržených ve stanovených termínech. Seznam všech navržených kandidátů se v abecedním pořadí zobrazí na obrazovce elektronického média, případně se napíše na tabuli. (4) Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidáti bezprostředně po návrhu ústně nebo musí být předložen písemný souhlas kandidátů s kandidaturou. (5) Není-li navrhován další kandidát, uzavře předseda volební komise přijímání kandidátů. (6) Kandidát má tři minuty na to, aby se představil. (7) Po výzvě k hlasování napíše každý člen shromáždění delegátů na rozdaný hlasovací lístek pro tajnou volbu místopředsedů nejvýše tolik jmen z navržených kandidátů (Čl. 7 odst. 5 tohoto volebního řádu), kolik 

odpovídá počtu volených místopředsedů dle statutu OHK a vhodí lístek do hlasovací urny. Jinak upravené hlasovací lístky jsou neplatné. Stejné zásady platí i pro případné veřejné hlasování a elektronické hlasování, kdy se hlasuje jednotlivě dle abecedního pořadí jmen navržených kandidátů. (8) Po ukončení voleb volební komise sečte hlasy jednotlivých kandidátů a kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu a v pořadí nejvyššího počtu hlasů přítomných členů shromáždění delegátů, jsou do počtu volitelných míst zvoleni místopředsedy. Pokud není naplněn počet volitelných míst, postupují kandidáti do druhého kola, kde se volí způsobem podle odst. 7.  (9) Jestliže nadpoloviční většiny dosáhlo po druhém kole méně kandidátů, než je počet volných míst volených místopředsedů, postupují kandidáti do třetího kola. Ve třetím kole jsou zvoleni místopředsedové do počtu volitelných míst kandidáti v pořadí nejvyššího počtu hlasů. (11) Po vyhlášení výsledku voleb místopředsedů vyhlásí předseda volební komise potřebnou přestávku pro korekci návrhů na ostatní členy představenstva podle výsledku voleb neúspěšných kandidátů na místopředsedy. Čl. 8 Volba dalších členů představenstva OHK (1)  Delegáti volí další členy představenstva OHK do počtu stanoveného statutem OHK.  (2)  Kandidáty mohou delegáti navrhovat jen z řad členů OHK. (3) Kandidáty mohou navrhovat volební komisi delegáti shromáždění, kteří podávají návrhy na volbu členů představenstva k rukám ředitele úřadu OHK nejpozději 30 dnů před zahájením shromáždění delegátů. Tím není ve výjimečných případech dle Čl. 6 odst. 2, a korekcím návrhů dle Čl. 6 odst. 11 dotčena možnost podání doplňujících návrhů přímo na shromáždění delegátů. Informace o 
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známých kandidátech bude zveřejněna v den konání shromáždění delegátů.  (4) Po vyhlášení začátku voleb předseda, nebo jím pověřený člen shromáždění delegátů, předá předsedovi volební komise seznam kandidátů na funkci člena představenstva navržených ve stanovených termínech. Seznam všech navržených kandidátů se v abecedním pořadí zobrazí na obrazovce elektronického média (případně napíše na tabuli). (5) Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidát bezprostředně po návrhu ústně nebo musí být předložen na místě jeho písemný souhlas s touto kandidaturou.  (6) Není-li navrhován další kandidát, uzavře předseda volební komise přihlašování kandidátů  a zajistí jejich zápis na obrazovku elektronického média (případně napíše na tabuli). (7) Volba ostatních členů představenstva probíhá tajným hlasováním za použití hlasovacích lístků pro tuto volbu, nerozhodne-li shromáždění delegátů o jiném způsobu hlasování.  (8) Delegáti mohou v případě tajné volby volit z libovolného počtu kandidátů nejvýše počet členů představenstva stanovený statutem OHK. Tomu odpovídá počet míst na jejich příslušném volebním lístku k této volbě. Volební lístek je platný pouze v případě, odpovídá-li počet členem napsaných kandidátů nejvýše počtu volených členů představenstva. Stejné zásady platí i pro případné veřejné hlasování a elektronické hlasování, kdy se hlasuje jednotlivě dle abecedního pořadí jmen navržených kandidátů (9) Pro zvolení do představenstva rozhoduje absolutní počet získaných hlasů, tzn., že se stanoví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů přítomných delegátů a kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu přítomných delegátů, zaujmou v pořadí místa do počtu 

volených míst členů orgánu OHK a jsou zvoleni.  (10) V případě nenaplnění počtu volitelných míst, kandidáti, kteří nezískali nadpoloviční většinu  a při rovnosti hlasů kandidátů na posledních volitelných místech, postupují tito do druhého kola, kde jsou zvoleni kandidáti do počtu volitelných míst s nejvyšším počtem hlasů. (11) V případě rovnosti hlasů na posledních volitelných místech postupují tito kandidáti do posledního třetího kola této volby, kde jsou zvoleni kandidáti podle nejvyššího dosaženého počtu hlasů. (12) V případě rovnosti hlasů i po třetím kole rozhodne volební komise losem. (13) Po vyhlášení výsledku voleb ostatních členů představenstva vyhlásí předseda volební komise potřebnou přestávku pro korekci návrhů na členy zbývajících orgánů OHK podle výsledku voleb neúspěšných kandidátů na členy představenstva. Čl. 9 Volba dozorčí rady (1) Členové dozorci rady jsou voleni z řad členů OHK. Počet členů dozorčí rady je stanoven ve statutu OHK. (2) Dozorčí rada volí svého předsedu na prvním jednání dozorčí rady.  Čl. 10 Volba smírčí komise (1) Shromáždění delegátů může rozhodnout o ustavení a zvolení smírčí komise OHK, umožňuje-li její zřízení statut OHK.  (2) Členové smírčí komise jsou voleni z řad členů OHK. (3) Počet členů smírčí komise je stanoven ve statutu OHK.  (4) Volba členů smírčí komise probíhá stejně jako volba členů dozorčí rady. (5) Smírčí komise volí svého předsedu na prvním jednání smírčí komise.  

Čl. 11 Volba delegátů na sněm HK ČR (1) Shromáždění delegátů OHK volí příslušný počet zástupců, a jejich náhradníků, na sněm HK ČR. (2) Zástupci na sněm HK ČR a jejich náhradníci jsou voleni jen z řad členů OHK.  (3) Volba zástupců na sněm HK ČR, případně jejich náhradníků, probíhá veřejným hlasováním  a postupuje se dle ustanovení upravujících volbu dalších členů představenstva OHK. (4) Podmínkou účasti zástupce OHK na sněmu HK ČR, je předložení dokladu (zápis z jednání oprávněného orgánu OHK, který volbu provedl) minimálně 45 kalendářních dní před datem konání sněmu HK ČR a tom, že zástupce byl shromážděním delegátů OHK zvolen (příslušný doklad předá OHK Úřadu HK ČR). Čl. 12 Organizace voleb (1) Konání voleb musí být oznámeno delegátům (členům) OHK v písemné pozvánce na shromáždění delegátů OHK, kterou představenstvo OHK zašle delegátům tak, aby ji obdrželi alespoň 14 dní předem. Současně je představenstvo OHK vyzve k navrhování kandidátů. (2) V případě tajné volby je předseda volební komise povinen zkontrolovat před zahájením volby za přítomnosti dalších členů komise volební schránku a zapečetit ji. Dále zkontroluje vybavení volební místnosti, ověří, zda je připraven seznam delegátů podle prezenční listiny a dostatečný počet hlasovacích lístků. Po provedení kontroly prohlásí předseda volební komise se souhlasem komise volby za zahájené. Jako první hlasují předseda a ostatní členové komise.  (3) V rámci úpravy hlasovacího lístku delegát na hlasovacím lístku napíše jména a příjmení kandidátů, pro které hlasuje. Takto upravený hlasovací lístek vhodí před volební komisí do volební schránky.  
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(4) Po skončení hlasování dá předseda za přítomnosti ostatních členů volební komise otevřít volební schránku. Komise vyjme hlasovací lístky a porovná jejich počet se seznamem delegátů. Po vynětí hlasovacích lístků z hlasovací schránky vyloučí volební komise neplatné hlasovací lístky. Za neplatné se považují hlasovací lístky, na nichž je hlasováno pro více kandidátů, než odpovídá počtu volených kandidátů a hlasovací lístky, které jsou přeškrtnuty či jinak znehodnoceny.  (5) Na platných hlasovacích lístcích se sečtou počty hlasů, které byly odevzdány pro jednotlivé kandidáty.  (6) Stejné zásady platí přiměřeně i pro případné elektronické hlasování, s jehož fungováním jsou delegáti seznámeni.  Čl. 13 Závěrečné ustanovení Nabytím účinnosti tohoto volebního řádu se ruší stávající volební řád OHK. Tento volební řád nabývá účinnosti schválením shromáždění delegátů OHK. Shromáždění delegátů OHK schválilo tento volební řád dne 3.4.2017.
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ŘÍDÍCÍ ORGÁNY OHK OLOMOC  
  

PŘEDSTAVENSTVO OHK OLOMOUC Předseda: Bc. Vlastimil Navrátil  Managing Director Czech Republic & Slovakia, Linser Industry Service s.r.o. Místopředsedové: Ing. Martina Zahnášová Ředitelka, Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Ing. Leopold Podmolík  Jednatel, Počítačová služba s.r.o. Ostatní členové představenstva:  Bc. Milan Hebelka Jednatel, Přeprava na letiště s.r.o. RNDr. Petr Konečný  ředitel, Střední škola technická a obchodní Olomouc, Kosinova prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Prorektor, Univerzita Palackého v Olomouci Kryštof Skutka Jednatel, AVANTEA s.r.o. Mgr. Ing. Tomáš Sýkora Majitel, TOSA Marketing Vladimír Vylášek OSVČ  
DOZORČÍ RADA  Předseda: Dagmar Ťulpová majitelka firmy, OSVČ Ostatní členové dozorčí rady: PhDr. Alena Přidalová (ukončení členství k 8. 10. 2017) Jednatelka, Olomouc Training Centre s.r.o. Mgr. Kamil Komenda, MBA OSVČ, vydavatel časopisu BYZMAG Úřad OHK Olomouc PhDr. Radim Kašpar Ředitel  Pavlína Gärtnerová ověřování, certifikace Bc. Jan Stůj administrativní pracovník 
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA ROK 2017 Vážení hosté, vážené delegátky, vážení delegáti, dovolte mi seznámit vás stručně a průřezově s činností představenstva OHK Olomouc v roce 2017.  Naše představenstvo pracovalo opětovně ve složení: Bc. Vlastimil Navrátil, Ing. Leopold Podmolík, Ing. Martina Zahnášová, Bc. Milan Hebelka, RNDr. Petr Konečný, prof. Miroslav Mašláň, Kryštof Skutka, Mgr. Ing. Tomáš Sýkora a Vladimír Vylášek. Tak jak v roce 2016, kdy jsme oslavili výročí 165 let od založení naší komory, byl rok 2017 v mnoha ohledech zlomový. Na pravidelných schůzích představenstva (18. ledna, 3. dubna, 25. dubna, 11. září, 23. listopadu) jsme se zabývali nejen potřebami a zájmy našich členů a obecně podnikatelů a zástupců firem v olomouckém regionu, náplní činnosti Okresní hospodářské komory Olomouc, spoluprací s jinými subjekty a partnerskými organizacemi, možnými projekty, efektivním hospodařením úřadu a také snahou o navázání užší spolupráce se Statutárním městem Olomoucí, tak i operativním řešením právě nastalých věcí a zároveň plánováním strategie na nadcházející období.  Klíčovými událostmi pro OHK Olomouc v roce 2017 byl zejména tyto: - Dokončení přestěhování úřadu OHK Olomouc do nových prostor, kde právě nyní probíhá i Shromáždění delegátů a všechny jednání představenstva OHK a společenská setkání. - Vystoupení OHK Olomouc z KHK Olomouckého kraje, především pak z následujících důvodů: Nerespektování OHK Olomouc a dlouhodobá nekomunikace, změny předem vyřčených dohod. 1. modelový případ – nezvolení zástupce OHK Olomouc do představenstva KHK OK, 2. modelový příklad – nezvolení zástupce OHK Olomouc do představenstva HK ČR. S tím souvisí špatná diskuze a absence komunikace, nerespektování důležitosti a váhy OHK Olomouc (jen pro informaci: OHK Olomouc má cca 148 členů, dle údajů na webu pak: OHK Jeseník cca 51, Šumperk cca 52 a Prostějov cca 79, tedy poměr 148:182, Olomouc měla jednoho zástupce v představenstvu KHK OK, Jeseník dva, Prostějov dva a Šumperk jednoho. Tedy systém nebyl rozložen příliš reprezentativně. Jako „protiakce“ ze strany KHK byly učiněny veškeré kroky k bezdůvodnému odebrání práva ověřovat certifikáty a ATA Karnety (aktivitu jsme vykonávali dlouhodobě a precizně), které budou mít za následek výpadek příjmů, v roce 2018 pravděpodobně až ve výši cca 1. mil Kč (bez DPH). Je pravděpodobné, že systém certifikátů a karnetů bude do budoucna zrušen a bylo by dříve či později nutné na tuto situaci reagovat. Tímto odebráním našeho dlouhodobého práva dochází dle našeho názoru k ohrožení procesu ověřování s negativním dopadem nejen na region, dobré jméno HK a vnímání ze strany podnikatelů a firem.   OHK Olomouc operativně na tuto „truc“ akci zareagovala změnou ekonomického fungování Komory, personálními změnami, snížením rozpočtu a celkovou transformací členské základny tak, aby rozpočet pro další období dramaticky neklesl a Komora byla dále v dobré ekonomické kondici tak, jako v letech minulých. - Transformace členské základny – jak jsem zmínil, v OHK Olomouc dochází zčásti k přirozené transformaci členské základny – ukončení členství z důvodů utlumení ekonomické aktivity nebo jiných důvodů, ale také naopak vstupu 
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nových členů do OHK Olomouc, zejména díky aktivní obchodní činnosti ředitele úřadu. Jsme hrdi a pyšní za každého nového člena – od jednotlivých OSVČ – zvláště v řemeslných profesích, až po společnosti generující obraty ve výši několika miliard korun ročně. Přijímání takovéhoto spektra společenství členů se v roce 2017 uskutečnilo několikrát a pokračuje dále i v roce 2018. - Vytvoření úzké spolupráce s lokálními a krajskými autoritami spojených se vstupem městských podniků (olomouckých) do řad OHK, tak i vazby, jenž umožňují lepší prosazování zájmů členům OHK Olomouc. - Uspořádání tradičního plesu OHK Olomouc, posledního ve stávajícím formátu – nicméně vydařené setkání nejen s našimi členy. V roce 2018 již proběhl ples OHK Olomouc v novém formátu v NH Congress hotelu v Olomouci, za účasti mnoha známých osobností nejen z regionu, jako jedna z bezesporu nejvýznačnějších společenských akcí vůbec v našem kraji.   Je jako minulý rok potřeba připomenout, že se nacházíme ve stále rychlejší a rychlejší době, která se řídí především ekonomikou a trhem. A stále musíme být schopni vám, našim členům, dávat jasné odpovědi na otázky, co komora vlastně přináší? Nejlepší odpovědí jsou činy, kvalitní nabídka akcí, kontinuální vzájemná komunikace a řešení palčivých témat. Vztah komora – člen je vždy individuální a je nutná aktivita na obou stranách, pak ten přínos může být opravdu velký. Současně můžeme být nejlepší na světě, ale když se o tom naše cílová skupina nedozví, tak je nám to k ničemu. Proto klademe větší důraz také na oblast marketingu a komunikace a zejména v poslední době je komora ve veřejném prostoru opravdu vidět.  Volba nového ředitele po odchodu Ing. Jaroslava Havelky v roce 2016 se osvědčila. Strategie PhDr. Radima Kašpara je správnou cestou právě v nynější turbulentní době, zároveň s přihlédnutím na tradice a důstojnost naší komory. Také v roce 2017 se zrealizovalo množství užitečných přednášek, seminářů a akcí. Proběhl také již zmíněný ples, který se setkal s kladnými ohlasy. OHK Olomouc stála u většiny důležitých událostí v regionu, které se dotýkaly naší činnosti. Výrazně pokračuje intenzivní komunikace se všemi členy komory a dalšími přirozenými partnery našeho komorového světa Celkový hospodářský výsledek k 31. 12. 2017 byl ziskový, a to v celkové výši 262 132,06 Kč. Rezervní fond zřízený představenstvem v roce 2014, ve kterém je k dnešnímu dni cca 700 000,- Kč, ze zisku z minulých let, zůstal a bude ještě navýšen.  Okresní hospodářská komora Olomouc v roce 2017 nadále, jako roky minulé, hájila zájmy svých členů i ostatních podnikatelů a poskytovala kvalitní služby a servis.  Vážení hosté, delegátky, delegáti, děkuji vám, že jste se s touto zprávou seznámili a přeji vám mnoho úspěchů v osobním životě i ve vaší podnikatelské činnosti. V Olomouci dne: 15. 03. 2018 S pozdravem              Bc. Vlastimil Navrátil, v. r. předseda představenstva OHK Olomouc 
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZA ROK 2017 Dozorčí rada OHK Olomouc úzce spolupracovala s úřadem OHK Olomouc a vyžadovala si informace a podklady od externí účetní kanceláře Direct Economy a.s., Šumperk, jako dodavatele účetních služeb pro OHK Olomouc. Předsedkyně DR OHK Olomouc se pravidelně účastnila jednání představenstva OHK Olomouc, kde informovala o práci dozorčí rady a současně podávala návrhy a doporučení na zlepšení v její hospodářské oblasti. Nedílnou součástí práce DR OHK Olomouc byla kontrola hospodaření OHK Olomouc za rok 2017 a systému práce kanceláře OHK. Při této kontrole byly zjištěny tyto poznatky: 1. DR OHK Olomouc konstatuje, že v práci kanceláře a v hospodaření OHK Olomouc nebyly shledány závažné nedostatky, které by bránily schválení roční účetní závěrky roku 2017. 2. DR OHK Olomouc konstatuje, že v roce 2017 byla ze strany představenstva OHK Olomouc i kanceláře OHK Olomouc trvale věnována mimořádná pozornost hospodaření OHK Olomouc. Díky této činnosti je výsledek hospodaření za rok 2017 v kladné výši 262.132,06 Kč. 3. DR OHK Olomouc doporučuje "Shromáždění delegátů OHK Olomouc" schválit roční účetní uzávěrku za rok 2017 bez připomínek. 4. DR OHK Olomouc doporučuje "Shromáždění delegátů OHK Olomouc" převést zisk z roku 2017 ve výši 262.132,06 Kč do nerozděleného zisku.  V Olomouci 15. 03. 2018 Za dozorčí radu OHK Olomouc            Dagmar Ťulpová, v. r. Předsedkyně dozorčí rady OHK Olomouc 
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ZPRÁVA ŘEDITELE ZA ROK 2017 Rok 2017 probíhal ve znamení pokračování změny strategie v aktivitách a činnostech komory. OHK změnila sídlo, představila nové webové stránky a optimalizovala systém komunikace a prezentace svých aktivit. Strategické oblasti lze rozdělit do několika „kapitol“.  Komunikace se členy Nacházíme se ve velmi dynamické době s přetlakem informací. Stále významnější výzvou bude se odlišit. Zatímco v menších okresních městech jsou komory mnohdy jedinou institucí s daným posláním a cílovou skupinou mezi podnikateli a firmami, například v Olomouci přesahuje potenciální konkurence (či potenciální partneři) zcela jistě číslo deset. Pokud k tomu přičteme komerční subjekty, dostáváme se k tomu, že podnikatelé a firmy jsou zahlcováni stovkami e-mailů, nabídek, pozvánek. Tohle je asi nejzásadnější téma k vyřešení a jsem přesvědčen o tom, že struktura našich aktivit se bude muset ještě měnit a být v daném segmentu opravdu exkluzivní, aby měla šanci na úspěch. Stále se pracuje na zdokonalování databáze kontaktů s cílem co nejvíce segmentovat zasílané zprávy a co nejméně tzv. „spamovat“. Komplexní aktivizace členské základny v celé její šíři je úkol velmi ambiciózní, ale nevzdáváme se.  Marketing a PR I nadále se snažím intenzivně akcentovat oblast marketingu a PR. Pokud naše aktivity náležitě mediálně neprodáme, nemáme šanci zvýšit svou sílu a atraktivitu. V tomto se nám, v kontextu našich objektivních možností, poměrně daří a jsme vidět, byť je rozhodně vždy prostor pro zlepšování. Více o medializace viz ukázky v příloze.  Vnitřní fungování Úřad plní svou funkci i povinnosti a byť se toto označení v minulých letech trochu „zdiskreditovalo“, snažím se komoru řídit jako firmu, rozhodně nechci působit jako standardní a rigidní úřad. Do tvůrčích činností a našich úspěchů nám bohužel zásadně zasáhla skutečnost, že již nevykonáváme aktivity na polit ověřování certifikátů o původů zboží a tzv. karnetů ATA. Výpadek ve výši cca milion korun bez DPH (cca polovina našeho ročního rozpočtu!!!) nelze samozřejmě vyřešit jen eliminací výdajů, které jsou v našem případě primárně v kategorii fixních (i zde ale proběhla krátkodobým zeštíhlením úřadu a dalším opatřením roční úspora ve výši min 430.000,- Kč), ale bude nutné hledat nové zdroje příjmů. V tom komora příliš variant a možností nemá, přesto neházíme flintu do žita a o chod komory se postaráme. Není to sice o tom, že výpadek této jedné aktivity nahradíme aktivitou jinou, ale synergie několika možných cest je řešením. Rozhodně se nemusíte bát, že naše služby a kvalita služeb budou omezeny vůči vám – členským firmám, členům.    Akce, semináře, eventy atp.  Na našich akcích zcela jednoznačně byla zvýšena účast, spolupracujeme s předními a renomovanými odborníky, akcí se účastní kromě členů také představitelé Statutárního města Olomouce i Olomouckého kraje, včetně zástupců ministerstev a dalších významných institucí. Současně se akcentovaly také zcela nové akce a projekty 
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networkingového / společenského charakteru. Níže je uveden elementární přehled primárně našich akcí, na některých jsme se podíleli spoluorganizátorsky, partnersky.  Název akce Datum konání Počet účastníků 1. Novoroční setkání členů a příznivců OHK Olomouc  18.01.2017 47 Akademie Mapei 16.02.2017 48 Seminář: (elektronická) evidence tržeb  23.02.2017 45 Otevřená snídaně BforB  24.02.2017 46 10. Společenský ples OHK Olomouc  03.03.2017 140 Exkurze pro studenty – EGT Expres CZ (Střední škola logistiky a chemie)  14.03.2017 25 Otevřená snídaně BforB  17.03.2017 41 Seminář: HROZBA nebo PŘÍLEŽITOST aneb Trestní odpovědnost právnických osob (MUDr. Mgr. Ivan Langer)  21.03.2017 22 Shromáždění delegátů OHK  03.04.2017 38 Benefiční seminář: Největší problémy s lidmi a jejich řešení  06.04.2017 16 Majetkové a doménové spory – role rozhodčího soudu v české justici  13.04.2017 17 Setkání zástupců podnikatelů a firem s vedením města a Okresní hospodářskou komorou Olomouc – Litovel  25.04.2017 23 Setkání zástupců podnikatelů a firem s vedením města a Okresní hospodářskou komorou Olomouc – Uničov 26.04.2017 11 Setkání zástupců podnikatelů a firem s vedením města a Okresní hospodářskou komorou Olomouc – Šternberk 03.05.2017 14 První česko-slovensko-čínského investičního a obchodního fóra 12.6.2017 70 Beseda střelecké dopoledne s Okresní hospodářskou komorou  15.06.2017 12 Program AEO: vstupenka do klubu VIP exportérů  20.06.2017 16 Zástupci OHK Olomouc na exkurzi v tiskárně MAFRA  22.06.2017 8 Zajištění firemních dat v souladu s GDPR  28.06.2017 15 Exkurze Volswagen Slovakia 28.07.2017 14 Setkání regionálních platforem 29.07.2017 13 Konference GDPR – nové nařízení EU o ochraně osobních údajů v praxi  20.09.2017 200 Seminář: vymáhání pohledávek – Law §1 21.09.2017 10 



 

www.hkol.cz  Stránka 16 z 34 

Název akce Datum konání Počet účastníků Strategie rozvoje města Olomouce  21.09.2017 78 Olomoucké dopravní fórum  26.09.2017 30 Worshop Velký třesk v Olomouci (Průmysl 4.0) a exkurze KOYO Bearings  04.10.2017 25 Snídaně Business for breakfast 06.10.2017 15 Snídaně Business for breakfast 20.10.2017 14 Gentlemen's club 2.11.2017 70 Jednatel, manažer – právní a daňové know how  8.11.2017 13 3. ročník akademie MAPEI 24.11.2017 18 Jak vytěžit OP PIK na maximum  28.11.2017 31 BUSINESS HELP – Byznys snadnější cestou  24.1.2018 20 Prezident HK ČR v Olomouci Návštěva střední školy, MVŠO, pracovní oběd, návštěva Koyo Bearings 26.1.2018 Cca 50 Business ples  26.1.2018 700 Workshop k Výzvě 79 – Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu – Age management  30.1.2018 4 Pracovní snídaně s poslanci  5.2.2018 39 Odborný seminář: Průmysl 4.0 PRAKTICKY  21.2.2018 ? Legal point Arrows a OHK Olomouc 8.3.2018 2 Praktické školení na klíčová témata pracovního práva 14.3.2018 15 Nejedná se o úplný výčet aktivit.  „Obchodní činnost“ V dnešní době samozřejmě neplatí představa, že „já jsem hospodářská komora, vážená instituce a noví členové se budou sami od sebe hlásit“. Proto se aktivně snažím komunikovat primárně s nejvýznamnějšími zaměstnavateli a významnými firmami s cílem informovat je o našich aktivitách a přínosu. Vše „s prosbou“, aby činnosti OHK alespoň sledovali a když usoudí, že hospodářská komora má reálný přínos, tak je rádi přivítáme v řadách našich členů. Tato strategie prozatím funguje, o čemž svědčí množství nových členů (v absolutních číslech se komora sice nějak nerozrostla, ale zásadně se změnila struktura, na odchod zejména jednotlivců reagoval příchod velkých zaměstnavatelů – což je pro nás i ekonomickým přínosem). Mezi novými členy z kategorie velkých jsou namátkou například Dopravní podnik města Olomouce a. s., 
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Technické služby města Olomouce a. s., Nestlé Zora a.s., Weba Olomouc s.r.o., SEZAKO Prostějov s.r.o., Senior Flexonics Czech s.r.o. či Miele technika s.r.o. I nadále jsem pokračoval v sérii návštěv našich členů, ale i komunikaci s dalšími firmami i relevantními partnery z celého našeho okresu. Aktivity se tak neubíraly jen na Olomoucko, ale pokračovala snaha vyrazit i na Šternbersko, Uničovsko a Litovelsko.  Dále jsme pak hájili zájmy podnikatelů a firem na nejrůznějších platformách, namátkou např.:  
 Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje (níže prozatím probíraná hlavní témata v roce 2017) 
 Komise hospodářského rozvoje Rady města Olomouce 
 Komise pro strategické řízení města Olomouce – R. Kašpar – místopředseda komise (tvorba Strategického plánu rozvoje města) 
 Regionální stálá konference – Zaměstnanost Aktivity také v rámci: 
 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje 

o Platforma pro infrastrukturu a investice (vč. tématu digitální gramotnosti) 
o Platforma kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

 Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc 
o Pracovní skupina Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

 Krajská rada pro inovace  A další…  Ještě bych rád zmínil, že mám velkou radost z proběhnuvšího Business plesu, projektu, který byl značně ambiciózní (a přiznávám, že i riskantní), nicméně se povedl na výbornou a založila se tak nová tradice prvotřídní společensko-byznysové události. Můj dík v této souvislosti patří členské firmě ESMEDIA Interactive s.r.o., konkrétně Pavlovi Sedláčkovi, bez jehož pomoci by akce nebyla možná v takové podobě, v jaké se nakonec podařilo.  Dámy a pánové, věřím, že nám i v nynější nelehké době zachováte přízeň a společně budeme bojovat za hospodářský rozvoj regionu i zlepšování podmínek pro podnikání. Neváhejte se na nás obracet, dávat nám úkoly, umíme mnohé, ale důležitá je vzájemná komunikace. Děkuji za podporu, komunikaci a vzhůru k výzvám, které před námi stojí.     PhDr. Radim Kašpar, v. r. Ředitel OHK Olomouc 
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SEZNAM ČLENŮ K 26. 3. 20182K CONSULTING s.r.o. OLOMOUC ALTAIR SOFTWARE s.r.o. OLOMOUC ARROWS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o. Pobočka OLOMOUC ARROWS POJIŠTĚNÍ s.r.o. OLOMOUC BELEFI.eu s.r.o. OLOMOUC BILL s.r.o. MOHELNICE BLAŽENA MIKULECKÁ OLOMOUC BRAVO LOŠTICE spol. s r.o. MOHELNICE BRAZZALE MORAVIA a.s. LITOVEL CONSULTING 4U s.r.o. OLOMOUC ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Pobočka OLOMOUC CLEAN4YOU s.r.o. OLOMOUC DAGMAR ŤULPOVÁ OLOMOUC DIRECT ECONOMY a.s. ŠUMPERK doc. Mgr. JIŘÍ DRÁBEK, PhD. OLOMOUC Dr. ADAM ZIMOVČÁK OLOMOUC EDUARD GORIČEV OLOMOUC EDUKOL VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. OLOMOUC EGT EXPRESS CZ s.r.o. OLOMOUC ELZACO s.r.o.  ŠUMPERK ESFCZ s.r.o. OPAVA 
ESMEDIA Interactive s.r.o. OLOMOUC EUROGEMA CZ a.s. OLOMOUC EXERION PRECISION TECHNOLOGY OLOMOUC s.r.o. OLOMOUC EXOTICA P+J DOLEŽALOVI PŘEROV FERMAT STROJE LIPNÍK s.r.o. LIPNÍK NAD BEČVOU FLY UNITED s.r.o. Pobočka OLOMOUC GASTROLAND RESTAURANTS s.r.o. OLOMOUC GRUNDFOS SALES CZECHIA AND SLOVAKIA s.r.o. OLOMOUC HELENA KOCIÁNOVÁ OLOMOUC Ing. ANNA MESTICKÁ HORKA NAD MORAVOU Ing. Bc. MICHAL ONDRA HRANICE Ing. JAROMÍR BENEDIKT OLOMOUC Ing. JAROMÍR KOUŘIL ŠTERNBERK Ing. JAROSLAV PEJZL  DRAHANY Ing. JOSEF ROZSÍVAL  LAŠKOV Ing. MARTA MUSILOVÁ, BA OLOMOUC Ing. MARTIN KŮSTKA OLOMOUC Ing. MICHAL ŠPANNER OLOMOUC Ing. MILAN INDRA LITOVEL Ing. MIROSLAV MAČÁK LUTÍN Ing. ODON HAJÍČEK OLOMOUC 
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IVANA ZÁMORSKÁ LIPNÍK NAD BEČVOU JACOBO EUROPE CZ a.s. PRAHA 7 JAKUB RAKUŠAN OLOMOUC JAN JURÁNEK OLOMOUC JAROMÍR VYVOZIL VELKÝ TÝNEC JIŘÍ ŽÁKOVSKÝ OLOMOUC JITKA GALBAVÁ OLOMOUC K-ELEKTRIC s.r.o. KONICE KALHOUS MAREK BOHUŇOVICE KD TRANSPORT, MEZINÁRODNÍ ZASÍLATELSTVÍ spol s. r.o. OLOMOUC KILUS STORE s.r.o. OLOMOUC KOMERČNÍ BANKA a.s. Pobočka OLOMOUC KOYO BEARINGS ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. OLOMOUC KRČÁL VLADIMÍR UNIČOV KRYŠTOF SKUTKA OLOMOUC LADISLAV PILATÍK OLOMOUC LIBOR GAŠPAROVIČ OLOMOUC LINKCITY CZECH REPUBLIC a.s. Pobočka OLOMOUC LINSER INDUSTRY SERVICE s.r.o. OSKAVA LUDMILA VALINČICOVÁ OLOMOUC LUKÁŠ REICH VELKÁ BYSTŘICE MAHDAL BORIS OLOMOUC 

MAKRO CASH & CARRY ČR s.r.o. VELKÁ BYSTŘICE M.L.S. HOLICE spol. s r.o. OLOMOUC MEOPTA – OPTIKA s.r.o. PŘEROV MERCESXANTA s.r.o. UNIČOV MERTRADE spol. s r.o. OLOMOUC Mgr. Ing. TOMÁŠ SÝKORA – TOSA MARKETING OLOMOUC Mgr. JIŘÍ ZRNÍK, Advokátní kancelář OLOMOUC Mgr. KAMIL KOMENDA BRNO Mgr. MARTIN ZAČAL, Advokátní kancelář OLOMOUC  MIELE TECHNIKA s.r.o. UNIČOV MILADA SOLDÁNOVÁ DOLOPLAZY MILOŠ BEDNÁŘ RÝMAŘOV MILOŠ BRÜCKNER OLOMOUC MONIKA JANÁKOVÁ OLOMOUC MONIKA ŠUMAVSKÁ VOJÁČKOVÁ OLOMOUC MP TRADING s.r.o. Pobočka OLOMOUC NAPKO spol. s r.o. OLOMOUC NEJLEPŠÍ ADRESA a.s. OLOMOUC NESTLÉ ČESKO s.r.o. Závod OLOMOUC OLTERM & TD OLOMOUC a.s. OLOMOUC OLTIS GROUP a.s. OLOMOUC OTTO ŠAŠINA OTTIS OLOMOUC 
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PaedDr. JIŘÍ HEPNÁREK OLOMOUC PAPCEL a.s.  LITOVEL PAVEL BARTONĚK OLOMOUC PETR OŽANA ŠTERNBERK PhDr. MILADA HERODKOVÁ -  BĚLKOVICE-LAŠŤANY PhDr. VOJTĚCH BEDNÁŘ OLOMOUC POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. OLOMOUC POLYS SECURITY ČR s.r.o. OLOMOUC PŘEPRAVA NA LETIŠTĚ s.r.o. OLOMOUC RADIO HANÁ s.r.o.  OLOMOUC RADEK HOLÍK  OLOMOUC RAKAS s.r.o. OLOMOUC REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC s.r.o. OLOMOUC ROMAN SLANINA OLOMOUC SAFETY PRO s.r.o. OLOMOUC SDRUŽENÍ CEPAC - MORAVA OLOMOUC SENIOR FLEXONICS CZECH s.r.o. OLOMOUC SEZAKO PROSTĚJOV s.r.o. PROSTĚJOV SIGMA GROUP a.s. LUTÍN SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN LUTÍN SITAP s.r.o. HORNÍ ÚJEZD SIWATEC a.s. OLOMOUC 

SMART FINANCIAL s.r.o. OLOMOUC SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE OLOMOUC STARÝ BRONISLAV OLOMOUC STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. OLOMOUC STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VELKÝ ÚJEZD s.r.o. VELKÝ ÚJEZD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LITOVEL LITOVEL STŘEDNÍ PRUMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UNIČOV UNIČOV STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, OLOMOUC OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ OLOMOUC OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEZBÁŘSKÁ, TOVAČOV TOVAČOV STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A OBCHODNÍ, OLOMOUC, KOSINOVA 4 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV PŘEROV STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ  ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA EMANUELA PÖTTINGA a JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY OLOMOUC OLOMOUC ŠÁRKA KALVODOVÁ OLOMOUC   
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ŠUMAVSKÝ PRAMEN, DISTRIBUCE OLOMOUC s.r.o. OLOMOUC TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OLOMOUCE a.s. OLOMOUC TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE s.r.o. OLOMOUC TOMÁŠ DOČEKAL PRAHA TONERSYP s.r.o. OLOMOUC TOS OLOMOUC s.r.o. OLOMOUC UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI OLOMOUC VÁCLAV RUMLER CHOLINA VALIANT TMS CZECH s.r.o. OLOMOUC VÁPENKA VITOUL s.r.o. MLADEČ VLADIMÍR VYLÁŠEK OLOMOUC VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST OLOMOUC a.s. OLOMOUC VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC a.s. OLOMOUC WALDORFSKÁ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC s.r.o. OLOMOUC WEBA OLOMOUC s.r.o. OLOMOUC ZLKL s.r.o. LOŠTICE ŽELEZÁŘSTVÍ HAMPL OLOMOUC       

Noví členové od 26. 3. 2018:  FLUID ENGINEERING s.r.o. OLOMOUC MILADA ŠNAJDROVÁ OLOMOUC OČENÁŠEK – MIKULKA spol. s r.o. PROSTĚJOV TESCO SW a.s. OLOMOUC       



 

www.hkol.cz  Stránka 22 z 34 

PŘÍLOHA Medializace – ukázky    
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