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Lednový newsletter KCPP
Vítáme vás v novém newsletteru Krajského centra podpory podnikavosti
(KCPP), ve kterém jsme si pro vás připravili další inspirativní aktivity pro vás i
vaše studenty. Pojďme se tedy společně podívat na to, co nás v nadcházejících
týdnech čeká.

Nejlepší podnikatelský záměr – zná vítěze
MVŠO

Dne 2. prosince se sešli účastníci z 10 středních odborných škol a gymnázií
Olomouckého kraje na MVŠO. Dvanáct týmů soutěžilo o nejlepší
podnikatelský záměr své fiktivní firmy. Akci organizovalo Krajské centrum
podpory podnikavosti (KCPP), které sídlí na MVŠO, a vítěze vybírala odborná
porota s bohatými zkušenostmi s podnikání.

1. místo obsadili studenti Slovanského gymnázia Olomouc s jejich
podnikatelským záměrem Freshen up – aplikace pro kosmetické služby.

2. místo obsadil tým Gymnázia Čajkovského s podnikatelským
záměrem Klíčenková vůně.

3. místo získal tým ze SOŠ Olomouc spol. r.o. a jejich záměr Lugar: Social
media advisor.
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Speciální cenu poroty obdržely studentky Gymnázia Čajkovského za již
zmíněnou Klíčenkovou vůni.

Vítězné týmy mimo věcných cen navíc obdržely finanční odměnu z Nadace
Josefa Tesaříka. Soutěžící povzbudil i hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef
Suchánek. 

Mezi porotci byli:

Radim Kašpar, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc,
bývalý ředitel olomoucké marketingové agentury a mimo jiné koordinátor
podnikatelského klubu Business for Breakfast.
Tomáš Nakládal, spoluzakladatel olomouckého cestovatelského startupu
Worldee.
Jan Tobolík, jednatel společnosti Sensio.cz, která byla letos v březnu v
Ostravě vybrána porotou jako nejkreativnější startup České republiky roku
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2022 v rámci národního kola soutěže Creative Business Cup 2022.
PhDr. Jan Lavrinčík, Ph.D., vysokoškolský pedagog a spoluzakladatel
designového studia Angelina Design.
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D., garantka startupových programů na
Moravské vysoké škole Olomouc.
Ing. Štefan Kolumber, Ph.D., rektor Moravské vysoké školy Olomouc a
zkušený profesionál se zaměřením na finanční, výrobní a obchodní řízení
podniku, finanční controling, Executive Search a Recruitment
v segmentech automotive a lehký průmysl.

Den otevřených dveří MVŠO
Moravská vysoká škola Olomouc

MVŠO už pomalu leští kliky. V sobotu 21. ledna od 9.00 do 16.00 se totiž
Moravská vysoká škola Olomouc otevře veřejnosti. Ať už budou mít
zájemci jakékoliv otázky na studijní programy či cokoliv jiného, zaměstnanci
MVŠO jim vše vysvětlí a objasní.

V případě zájmu o individuální prohlídku můžete MVŠO kontaktovat.

Studijní oddělení
+420 724 444 365, +420 587 332 305
studijni@mvso.cz

Rychlý přehled
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Zásadní byznysové zprávy

První helipad pro drony na budově v Česku vyroste v Brně. Budou tam
samy doručovat zásilky
3L Robotics by se chtěla stát firmou, která v Česku vystaví síť helipadů. Není to
planý sen – má zajímavá partnerství a domluvený první prostor. (CC)
 
Živnostníci přecházejí na paušální daň
Další podnikatelé mohou od nového roku vstoupit do režimu paušální daně.
Umožňují jim to nově zvýšené limity ročních příjmů pro platbu paušální daně a
pro povinnou registraci k placení DPH na 2 mil. Kč. Opatření, které prosadila
Hospodářská komora, jim umožní snížit administrativní zátěž. Přihlášku k
paušální dani mohou podnikatelé podat do 10. ledna. (HN)

Guvernér ČNB: Inflace se přiblíží 20 procentům
V lednu by se mohla meziroční inflace v ČR dostat na úroveň 20 %. Na této
úrovni má zdražování kulminovat a následně by měla inflace postupně
zpomalovat, uvedl guvernér ČNB Aleš Michl. V příštím roce podle jeho slov
dojde ke zpomalení spotřebitelské poptávky i k výraznému ochlazení realitního
a hypotečního trhu. (LN)

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na kcpp@mvso.cz.
– Tým KCPP
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