
Pěkný den,

právě jste obdrželi první číslo nového newsletteru Krajského
centra podpory podnikavosti, který vám – učitelům – i vašim
žákům bude představovat řadu užitečných informací 
a novinek, jež vás mohou uvést do světa tuzemského 
i zahraničního byznysu. 

Pevně věříme, že v mnohých z vás pomohou probudit
podnikatelského ducha a poznat krásy (i strasti) startupů.

Jsme tady od toho, abychom podporovali podnikavost v
Olomouckém kraji a motivovali ke kreativitě.

Děkujeme za přízeň.

– Tým KCPP
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Jsme nositelem dlouhodobého vzdělávání pedagogů, případně dalších zaměstnanců škol 
a školských zařízení. Naším hlavním úkolem je poskytovat pedagogům na školách pomoc a
podporu na sebevzdělávací cestě k inovaci odborného základu, vzdělávacích forem, metod
a výchovných postupů, specifické oborové a předmětové didaktiky, práce se vzdělávacími cíli
a jejich hodnocením, vzájemnými hospitacemi ve výuce teorie i praxe, práce se žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, řízení a organizace vzdělávání na školách s cílem
sjednocení požadavků na absolventa v daném odborném zaměření na úrovni kraje.

Podporujeme podnikavost v Olomouckém kraji.
Naším posláním je pomáhat startupistům 
a motivovat nastupující generace ke kreativitě,
etickému chování v podnikání a společenské
odpovědnosti.

Krajské centrum
podpory podnikavosti
–  KCPP

Kdo jsme?

Poznamenejte si: dne 26. 2. 2020
1. inspirativní setkání s podnikateli
Prvním hostem bude JUDr. Jakub
Dohnal, Ph.D. z advokátní kanceláře 
a poradenské skupiny ARROWS. Setkání
proběhne online z Mutlimediálního studia
MVŠO (BEA channel).

Více informací se dozvíte na Hanáckém
večerníku (odkaz).

„„Kvalita vzdělávání se opírá 
o erudované učitele. Je

postavena na zlepšování
pedagogických dovedností

učitelů.“
kcpp.mvso.cz

http://kcpp.mvso.cz/
https://www.hanackyvecernik.cz/rozhovory/spolecnost/spolehlive-resime-problemy-sto-lidi-uz-je-silny-tym
http://kcpp.mvso.cz/


Velký růst Zásilkovny
Bezprecedentní pandemická situace ve velkém stylu posunula nejen českou e-commerce,
z čehož těží i logistická firma Zásilkovna. Ta loni zaznamenala obrat okolo 2,5 miliardy
korun a letos ho chce zdvojnásobit. 

Rozvozům jídla se daří. Ovoce sklízí i Wolt
Rozvozová platforma Wolt, která působí i v Olomouci, se stala oblíbenou službou pro dovoz
jídla. Navíc v době zavřených restaurací. Proto zažívá velký úspěch a nyní už naplno začal
rozvážet i snídaně. Nehledě na to, že získal novou investici okolo půl miliardy eur na další
rozvoj.

O2 loni zvýšila zisk na 5,85 miliardy korun
Operátor O2 loni zvýšil konsolidovaný čistý zisk o 7,1 procenta na 5,85 miliardy korun.
Výnosy stouply o 2,6 procenta na 39,77 miliardy. Růstu zisku firma dosáhla díky snížení
provozních i běžných investičních výdajů. Výnosy vzrostly díky vyššímu využívání fixní sítě 
a růstu v oblasti ICT. (ČTK)

Koruna se pod 26 Kč za euro nevrátila, pražská burza oslabila
Koruna ve čtvrtek stagnovala k euru a zpevnila vůči dolaru. K euru uzavřela obchodování 
s kurzem 26,07 Kč/EUR, stejně jako ve středu. Ve vztahu k dolaru si česká měna polepšila 
o 11 haléřů na 21,48 Kč/USD. Pražská burza oslabila, ztrácela většina hlavních emisí. Vyplývá
to z údajů na serveru Patria Online. (ČTK)

Bleskové news 
z českého byznysu 



To vše vytváří dobré podmínky
pro rozvoj všech druhů
podnikatelských aktivit.
Olomoucký kraj má převážně
průmyslový charakter. Nejvyšší
zaměstnanost je vykazována v
sektoru průmyslu a v terciérním
sektoru. Zaměstnanost v
zemědělství se neustále snižuje.
Intenzivní zemědělská výroba je
situována především do úrodné
jižní části kraje. V hornaté
severní části kraje převládá
zemědělství extenzivní.

Olomoucký kraj má příznivé podnikatelské
prostředí, které vychází ze silné průmyslové
tradice, široké odvětvové a oborové základny,
kvalitní a dostupné pracovní síly.

Příznivé podnikatelské
podmínky Olomouckého
kraje

Z regionu

Z průmyslových odvětví je v kraji nejsilněji zastoupeno strojírenství. Rychle rostoucím odvětvím
se v posledních letech stává elektrotechnický průmysl a také oblast optiky a jemné mechaniky
či stavebnictví. Potravinářský průmysl má rovněž významné postavení i s ohledem na vysoký
podíl zemědělské výroby v kraji. Svoji tradici se nadále zachovává i textilní a oděvní průmysl.
Největší potenciál v oblasti inovací mají v současnosti obory nanotechnologií a biotechnologií.

Zdroj: http://olkraj.cz/download.html?id=70665



Řada českých firem aktuálně bojuje o přežití. Daří se jim
reagovat na změny trhu v souvislosti s pandemií covidu? 

Přestalo platit vše, na co jsme byli zvyklí. COVID-19 zasáhl ekonomiku, vytvořil překážky,
ale i nové příležitosti v podnikání. Rovněž ovlivnil i náš běžný život. Jeho dopad má
celospolečenský charakter. Výrazný dopad má na činnost gastra, zábavního a
volnočasového průmyslu, ale také na výrobu nemocničních lůžek, ochranných
zdravotních pomůcek a na realizaci obchodní činnosti, která se přesouvá z reálného do
virtuálního prostoru. 

Základem je dělat věci jinak, hledat nové cesty, jak se dostat k zákazníkovi, což se
projevuje v nových podnikatelských konceptech jako je např. okénkový režim
v restauracích, převedení prodeje do virtuálního prostředí prostřednictvím e-shopů nebo
v důsledku nemožnosti prodeje na venkovních trzích drobní výrobci a zemědělci
vymysleli spolu s vlastníky sítě kaváren princip tzv. plných tašek, ve kterých si zákazník
může kromě kávy objednat mléčné výrobky, ovoce, zeleninu a jiné. 

Rovněž významnou roli při zprostředkování produktu od výrobce k zákazníkovi začínají
sehrávat roznáškové firmy. Řadě podnikatelů se na změny v souvislosti s pandemií
koronaviru daří reagovat, a přitom se řídit heslem „inovuj, nebo nepřežiješ“.

Koronavirová pandemie ovlivnila řadu firem
nejen na tuzemském trhu a podle paní
docentky Jindry Peterkové (MVŠO) jsou
inovace klíčem ke zvládnutí této nepříjemné
situaci. Přečtěte si celý rozhovor na mvso.cz.

Inovace jsou realizovány 
i v pandemii, říká doc.
Peterková

Z dění MVŠO

https://www.mvso.cz/aktuality/inovace-jsou-realizovany-i-v-pandemii-rika-doc-peterkova


Microsoft děkuje Xboxu i cloudu
Už dávno neplatí, že je Microsoft pouze tvůrcem Windows. Gigant z amerického Redmondu v
posledních letech sází hlavně na služby, což potvrdil i v posledním kvartálu. Jeho bedlivě sledovaná
cloudová služba Azure, na kterou si potrpí především korporace, vzrostla o 50 % a spolu s herní
platformou Xbox dopomohla Microsoftu k rekordním tržbám. Ty se zastavily na hranici 43,1 miliardy
dolarů (923 miliard korun), přičemž čistý zisk činil 15,5 miliardy dolarů (332 miliard korun).

Apple má za sebou rekordní kvartál
Skvělé čtvrtletí má za sebou i Apple, který opět šlapal do hardwaru i služeb. Po letech marných snah se
mu podařilo oživit počítače Mac, jejichž prodeje dvouciferně rostly, a úctyhodné skóre má i segment
iPhonů. I díky nim Apple zažil rekordní čtvrtletí, během kterého utržil 111,4 miliardy dolarů s čistým
ziskem 28,8 miliardy dolarů.

Uspěl i Facebook, ale pouští se do boje s Applem
I gigant pod vedením Marka Zuckerberga zažil povedený kvartál a utržil 28,1 miliardy dolarů (605
miliardy korun) se ziskem 11,2 miliardy dolarů (242 miliardy korun). Není ale spokojen s novou funkcí
pro ochranu soukromí, kterou chystá Apple, jelikož kvůli ní může přijít o značnou část příjmů z reklamy,
na kterých jeho obrovský byznys stojí. Proto se Zuckerberg nebál Apple  kritizovat a svým způsobem 
ho vyzvat na „„souboj“.

Velké technologické společnosti v posledních
dnech zveřejňovaly své výsledky hospodaření
za uplynulý kvartál, které i přes pandemii
předčily očekávání analytiků.

Výsledky technologických
gigantů předčily 
očekávání

Ze světa


