
24.01.22 9:16 Lednový newsletter od KCPP je tady!

https://mailchi.mp/6cd7caf1148a/norov-newsletter-od-kcpp-je-tady-8790625 1/5

Lednový newsletter KCPP
Co zásadního se událo v českém i světovém byznysu za uplynulé týdny?
Přečtěte si nový díl newsletteru Krajského centra podpory podnikavosti, ve
kterém se vám snažíme nejen přibližovat dění okolo, ale přes rychlé zprávy
také motivovat k tomu, abyste se do sféry podnikání lépe ponořili.

Bleskové novinky

Firmám začala éra drahých peněz 
Rostoucí úrokové sazby firmám výrazně prodražuje financování jejich úvěrů.
Stále více si proto podle dat ČNB berou půjčky v eurech. Zatímco ještě koncem
léta byl podíl půjček v eurech 31 %, v listopadu už dosáhl 34,5 %. Podle
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ekonomů se podnikatelé ke společné evropské měně uchylují i proto, že
nemusí řešit kurzové výkyvy. (E15) 

Naše baterie umožní dojezd přes 1200 km, slibuje startup ONE 
Americký startup Our Next Energy (ONE) otestoval ve voze Tesla Model S
prototyp své nové baterie. Vůz na jedno dobití ujel 1 210 kilometrů, což je asi
dvojnásobek ve srovnání s dojezdem současných elektromobilů. Podnik má za
cíl zahájit v Severní Americe výrobu baterií s podobným dojezdem do konce
roku 2023. (HN) 

Apple je první firmou, která dosáhla tržní hodnoty tři biliony dolarů 
Americká společnost Apple se stala prvním podnikem na světě, jehož tržní
hodnota dosáhla tři bilionů dolarů, v přepočtu 66 bilionů korun. Cena akcií
Applu se vyšplhala na rekordních 182,88 dolaru za kus. Od roku 2007 se
hodnota Applu zvýšila zhruba o 5 800 %. (HN)

Gratulace vítězům!

Zájem o zdravé stravování a nedostatečná nabídka produktů na trhu jim vnukla
myšlenku na vlastní podnikání. Proto studenti Gymnázia Čajkovského v rámci
projektu KA5: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě,
realizovaného Krajským centrem podpory podnikavosti (KCPP) s podporou
Olomouckého kraje a MVŠO, přicházejí s vlastní značkou Evita Ferment, kterou
chtějí oslovit především mladé a nabídnout alternativu nejen do školního
stravování.

Celý článek čtěte zde.
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Z dění MVŠO

MVŠO zve 29. ledna na Den otevřených dveří
–

Zajímá vás, jak to funguje na moderní vysoké škole? Chcete se dozvědět
více o výuce managementu, ekonomiky i inovacích a našem důrazu na
podporu podnikání? Navštivte náš Den otevřených dveří, který se
uskuteční již 29. ledna.

Konkrétní informace, které budou průběžně doplňovány, naleznete zde.

Kdo vyhrál letošní Student's Pitch Deck pod taktovkou
MVŠO?
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Produkt s pozitivním dopadem
V rámci volitelných předmětů Start-up a Startupovské podnikání studenti
zpracovávali podnikatelský záměr na konkrétní výrobek nebo službu
s pozitivním dopadem na Olomoucký kraj. Podnikatelské záměry byly
zpracovávány ve dvoučlenném týmu nebo individuálně. Celkem v obou
předmětech bylo zpracováváno 13 podnikatelských záměrů, přičemž
dokončeno a odevzdáno bylo 11 podnikatelských záměrů. Finálového
vyhodnocení v rámci „Dne D“ – Student's Pitch deck se aktivně
zúčastnilo 6 studentů:

1. Libuše Mališová – Strojní vyšívání motivů na kroje a oblečení
2. Anna Daňková – Webová aplikace KamDál.cz
3. Simona Rotterová – Kurzy počítačové gramotnosti pro seniory
4. Matěj Sehnal – Českomoravská družstevní záložna
5. Simona Látalová – Svatební agentura Simona
6. Šárka Povýšilová – E-kuchařka

V souvislosti s pandemií byly podnikatelské záměry prezentovány studenty
v přímém přenosu online a byly nahrávány studiem BEA production.
Podnikatelské záměry byly hodnoceny porotou složenou z pěti členů z MVŠO a
jedné externistky.

Porota vybrala tři nejlepší podnikatelské záměry od těchto studentů:

1. Matěj Sehnal – Českomoravská družstevní záložna
2. Simona Rotterová – Kurzy počítačové gramotnosti
3. Anna Daňková – Webová aplikace KamDál.cz

Vítězem se stal Matěj Sehnal s podnikatelským záměrem Českomoravská
družstevní záložna. Vítěz s nejlepším podnikatelským záměrem získal věcný
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dar – Bluetooth reproduktor JBL.

– 
Zavedení obou volitelných předmětů je spolufinancováno městem Olomouc v rámci projektu

„Rozvoj aktivit Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. v roce 2021 – Podpora kompetencí

studentů MVŠO k zakládání start-upů“.

Těšíme se na vás u dalšího dílu! V případě zpětné vazby se neváhejte obrátit
na kcpp@mvso.cz. Děkujeme. 
– KCPP
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