
 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tento Občasník je realizován za podpory Olomouckého kraje z projektu Business Point. 

  

 

 

Vážení čtenáři,  

věděli jste, že Hospodářská komora 

v letošním roce slaví výročí 25 let? K této 

příležitosti představila knihu a nové logo, 

které bude symbolicky celý rok toto 

výročí připomínat. Autorem loga je autor 

proslulého loga Občanského fóra Pavel 

Šťastný.  

Hospodářské komory v Olomouckém kraji 

si pro Vás připravily spoustu zajímavých 

seminářů a informací, které naleznete na 

dalších stránkách.  

Přejeme Vám příjemné čtení a krásné 

jaro. 

 

Anežka Kramářová 

pověřená ředitelka KHK OK 

04/2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHKOK - informuje:                     

Dne 28. a 29. června 2018 proběhne veletrh Technotex 2018, který se bude konat v indické 

Bombaji. (Tento veletrh je zaměřen na průmyslové textilie.)  

Ve dnech 19. - 21. září 2018 proběhne veletrh a konference Municipalika v indické Bombaji.                                     

V případě zájmu nás kontaktujte na khkok@khkok.cz.                                                                             

 

Za byznysem do Íránu vyráží další skupina 

českých podnikatelů 

Představitelé 14 českých firem odletěli 23. 4. do 

íránského Teheránu, aby během pěti dní v hlavním 

městě a jižně od něj, v 700 kilometrů vzdáleném 

Šírázu, pod hlavičkou HK ČR projednali s íránskými 

protějšky možnosti další obchodní spolupráce. 

Hospodářská komora do Íránu za posledních pět let 

zorganizovala už několik misí a uspořádala řadu 

obchodních setkání i v ČR, díky kterým firmy 

podepsaly kontrakty na stovky milionů korun. Misi 

vede viceprezident HKČR a předseda KHK OK Bořivoj 

Minář. 

Více zde: 

Zdroj: KHK OK/HKČR Nová silnice i školy. Radní odsouhlasili 
důležité projekty 

 
Radní Olomouckého kraje schválili v pondělí 23. 
dubna výběr firem, které se chopí důležitých 
krajských zakázek. Celkem jde o projekty za více 
než sto miliónů korun. Radost z nich budou mít 
řidiči nebo školáci. 
Největší odsouhlasenou zakázkou je oprava 

silnice mezi Mohelnicí a Úsovem. Akce vyjde na 

zhruba sedmasedmdesát miliónů korun s tím, že 

dokončena má být v příštím roce. Více zde: 

Zdroj: Olomoucký kraj 

 

http://www.khkok.cz/aktuality/za-byznysem-do-iranu-vyrazi-dalsi-skupina-ceskych-podnikatelu
https://www.komora.cz/produkt/hospodarska-komora-ceske-republiky-vcera-dnes-1850-2017/
https://www.komora.cz/files/uploads/2018/04/komora_0418_sdruzko_web.pdf
http://www.kr-olomoucky.cz/nova-silnice-i-skoly-radni-odsouhlasili-dulezite-projekty-aktuality-7783.html


 

 

 

  

MPO spustilo "Režim ostatní státy" 

Režim ostatní státy je zaměřen na státy Mongolsko a Filipíny, o 

jejichž pracovní sílu trvale usilují čeští zaměstnavatelé. Režim ostatní 

státy má sloužit obdobně jako Režim Ukrajina k cílenému a 

výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty 

pro státní občany Mongolska a Filipín, kteří budou na území ČR 

vykonávat kvalifikovanou pracovní činnost. O žádostech o zařazení 

do Režimu bude rozhodovat MPO na základě doporučení od 

podnikatelských asociací včetně Krajské hospodářské komory 

Olomouckého kraje. Ta již vystavuje podobná doporučení pro Režim 

vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny a administruje žádosti 

o zařazení do Režimu kvalifikovaných pracovníků v rámci RU.                                         

Více zde: 

Zdroj: KHK OK 

 

T-profi: Talenti pro firmy bojovali ve 3. celorepublikovém kole 

Celkem 14 týmů z celé ČR přicestovalo do Aquapalace hotelu v Čestlicích dne 19. 4. v 

doprovodu kapitánů – zástupců významných zaměstnavatelů. Přítomno bylo téměř 100 žáků a 

studentů, kterým přijeli fandit představitelé Hospodářských komor, pedagogové, ředitelé 

firem zvučných jmen i zástupci ministerstev. Některé týmy cestovaly opravdu zdaleka a s 

přihlédnutím ke skutečnosti, že mladším účastníkům bylo kolem 11 let, to byl obdivuhodný 

počin. 

Tým za Olomoucký kraj se umístil přesně uprostřed - a to na sedmém místě. 

Více zde: 

Česká televize: 

Zdroj: KHK OK KHK OK připravuje: 

3.5. Valná hromada KHK OK

14.5. Exportní seminář Gruzie a Ázerbájdžán (ve spolupráci 

s MZV 

29.5. Workshop - Co dělat, když firmě chybí pracovníci? 

31.5. Posuňte svůj online marketing o kus dál. U nás, v 

zahraničí a v souladu s GDPR! 

 

 

http://www.khkok.cz/rezim-ostatni-staty
http://www.khkok.cz/aktuality/t-profi-talenty-pro-firmy-3-celorepublikove-kolo
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/218411000160421


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Akademie GDPR se rozjíždí naplno 

Koncept Akademie GDPR reaguje na narůstající poptávku po uceleném vzdělávání v oblasti GDPR, které 

může využít i firma pro svého interního zaměstnance, který má plnit funkci Pověřence pro ochranu 

osobních údajů dle GDPR. Samozřejmě se zde vytváří velký prostor pro možnost uplatnění absolventů 

Akademie GDPR, aby získané znalosti a dovednosti využili i jako klíčový předmět svého případného 

podnikání jako SVČ (bývalé OSVČ) v pozici Pověřence pro ochranu osobních údajů.  

Více zde: 

Zdroj: OHK Olomouc/Počítačová služba s.r.o. 

OHK Olomouc - připravujeme: 

2. 5. 2018 Seminář: Jak může firma využít digitální marketing?    

Více zde: 

10. 5. 2018 Benefiční seminář: Omezování fluktuace zaměstnanců s využitím manažerských nástrojů.   

Více zde: 

 Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

Podnikatelé si zvolili nové představenstvo OHK Olomouc 

Výroční Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Olomouc mělo po třech letech kromě 

standardního programu na pořadu také volbu nového devítičlenného představenstva. Ve vedení komory 

tak budou v následujícím tříletém funkčním období hned tři nové tváře, změna se týká také 

místopředsedů.  

Více zde: 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

Více zde: 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

http://hkol.cz/akademie-gdpr-se-rozjizdi-naplno/
http://hkol.cz/udalost/muze-firma-vyuzit-digitalni-marketing/
http://hkol.cz/udalost/beneficni-seminar-omezovani-fluktuace-zamestnancu/
http://hkol.cz/nove-predstavenstvo-ohk-olomouc/
http://hkol.cz/pravni-poradna-legal-point-arrows/


 

 

  

Univerzita Palackého hledá podnikavé hlavy, již podeváté pomůže začínajícím  

podnikatelům s rozjezdem firmy 

Nové kontakty, zkušenosti, zpětnou vazbu od mentorů, 80 tisíc korun do 

startu podnikání a potenciál získání investice. K tomu kancelář na rok zdarma. To 

vše si pro vítěze devátého ročníku soutěže Podnikavá hlava připravil 

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěžící z řad úplných 

začátečníků i zkušených podnikatelů mohou své originální nápady přihlašovat od 

1. března.  

 

Více zde: 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

 

 

 

 

Zdroj: OHK Olomouc/ Univerzita Palackého 

Žáci dostali příspěvek na nové vybavení do školních dílen 

 

Za účasti primátora města Olomouce Antonína Staňka a zástupců magistrátu 

proběhlo v olomoucké firmě Koyo Bearings předávání finančních darů a 

nových technických stavebnic pro žáky vybraných základních škol a školek v 

celkové hodnotě téměř 300 tisíc korun. Firma tak usiluje o zvýšení zájmu o 

studium technických oborů u dětí a mladých studentů. 

Více zde: 

Zdroj: OHK Olomouc 

 

http://hkol.cz/univerzita-palackeho-hleda-podnikave-hlavy/
http://hkol.cz/zaci-dostali-prispevek-na-nove-vybaveni-dilen/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Setkání personalistů regionu 

Na 6. června připravujeme tradiční setkání klubu personalistů našeho regionu. Tentokrát se personalisté 
sejdou ve společnosti Toray Textiles Central Europe s.r.o., která v průmyslové zóně Prostějov působí již od 
roku 1998. Zabývá se výrobou vysoce kvalitních polyesterových tkanin určených převážně pro evropský trh 
a výrobou bezvodých ofsetových desek. Účastníci setkání si vyslechnou informace o společnosti a následně 
proběhne exkurze po výrobních halách. Klub personalistů je otevřený novým zájemcům, v případě zájmu 
nás neváhejte kontaktovat. 

Více zde: 

Zdroj: HK ČR/OHK Prostějov 

 

 

OHK Prostějov - připravujeme: 

Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce /přednáší Mgr. Radek 

Havran – OIP pro OK a MSK/ 

Pozvánky na školení 

4. 5. DPH pro začátečníky /přednáší Ing. Olga Hochmannová/ 

9. 5. Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi /přednáší Mgr. Ing. 

Miloš Kačírek, Ph.D./ 

10. 5. GDPR – prakticky /přednáší Luděk Mandok-AutoCont CZ, a.s./ 

Více zde: 

 

Zdroj: OHK Prostějov 

 

http://www.ohkpv.cz/
http://www.ohkpv.cz/

