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AKTUALITY OHK                                            15. týden 2018                                                                          
 
 

1. POZVÁNKY A AKCE 
2. CO BY VÁM NEMĚLO UJÍT VE SBÍRCE ZÁKONŮ  
3. RŮZNÉ 
4. NABÍDKY PRO ČLENY  
5. TIPY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE 
6. INFORMACE 
 

* Všechny odkazy lze otevřít pomocí klávesy Ctrl + kliknutím myši na Vámi vybraný odkaz. 
  

1. P o z v á n k y    a    a k c e                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Připravujeme:  

18. dubna „SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČLENŮ OHK V PŘÍBRAMI“ nové 
Místo konání:  budova KOSTKY Pb, a.s., Žižkova 708, Příbram II  
Bližší informace: pozvánka 
 

20. dubna „NAJDĚTE KLÍČ KE SVÉMU POTENCIÁLU“ nové 
Místo konání:  Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, 261 01 Příbram III 
Bližší informace: pozvánka 
 

23. května „GOLFOVÝ TURNAJ“  nové 
Místo konání:    golfový klub Líšnice (Mníšek pod Brdy) 
 

1. června „V.I.P. TENIS CUP PŘÍBRAM 2018“  nové 
Místo konání: tenisový klub  PBtisk Bohutín 
 

2. C o   b y   V á m    n e m ě l o    u j í t    v e    S b í r c e    z á k o n ů   ! ! !  

 

 

 

53/2018 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše 

mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákon 

54/2018 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke 

Kolektivní smlouvě vyššího stupně    

 

zpět 

3. R ů z n é

 
OHK PŘÍBRAM VYDÁVÁ VÝPISY Z REGISTRŮ STÁTU 

Ceník a úřední hodiny ZDE 
 

NEWSLETTER HK ČR:            nové  
Bližší informace: zde 
 
 

mailto:ohkpb@ohkpb.cz
http://www.ohkpb.cz/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/04/SD-pozvanka-2018-pro-cleny.doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/03/Pozvanka_-Potenciál_20_-4_-2018.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/czech%20point%202015%20barva.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/czech%20point%202015%20barva.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/04/Newsletter-1.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/04/Newsletter-1.docx


TZ HK ČR: Inženýrsky naplánovaná 75% sleva na jízdném po železnici a v autobusech 
může mít pozitivní dopady, ale také může skončit fiaskem    nové 
Bližší informace: zde 
 
TZ HK ČR: Blížící se fotbalové mistrovství světa v Kataru začalo přitahovat pozornost 
českých firem. Hospodářská komora ČR chystá v Kataru mj. podnikatelské fórum nové 
Bližší informace: zde 
 
TZ Kovohutí Příbram nástupnická: Novým generálním ředitelem a místopředsedou 
představenstva Kovohutí Příbram je Jan Moudrý       nové 
Bližší informace: zde 
 
Nabídka bezplatných vzdělávacích kurzů pro vaše zaměstnance     
Bližší informace: zde 
 
Speciální nabídka tarifů pro členy HK ČR od Vodafone       
Bližší informace: zde 

 
Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami realizuje Regionální individuální projekty 
(RIP) v projektovém období 2014 - 2020.                                                                        
Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  

Projekty v realizaci:   

RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“                                                           
Bližší informace: zde 

RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“   
Bližší informace: zde 

„Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II“   
Bližší informace: zde 

„Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji“   
Bližší informace: zde 

„Směr – práce ve Středočeském kraji 2“  
Bližší informace: zde 
 
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ   
FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (p. o. MPSV) je realizátorem nového projektu „VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 
pro zvýšení zaměstnatelnosti“, který je pokračovatelem původních projektů Stáže ve firmách, které 
jsou již ukončené. 
Bližší informace: zde, základní informace, článek 
 

Příručky pro podnikatele - kontroly podnikatelů ze strany orgánů státní správy      
Bližší informace: Příručka daňová kontrola, Příručka obecná 
 

ALKA sbírá tonery pod záštitou Okresní hospodářské komory   
Zapojit se je velmi jednoduché. Stačí se zaregistrovat na http://www.sbirej-
toner.cz/cs/stranky/prihlasovaci-formular/ a můžete začít sbírat, případně prázdné tonery přineste do 
Alky. Děkujeme všem, kterým záleží na tom, v jakém světě žijí. 
Bližší informace: zde 
 
Kovohutě Příbram nabízí členům OHK, všem podnikatelům, školám i občanům svoz 
elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení k ekologické recyklaci   

Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800 100 791 nebo na telefonu 318 470 283 
či mailem na elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích 
„Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“. 
 
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 
Bližší informace: http://adr.komora.cz/, www.komora.cz  
 

zpět 
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4. N a b í d k y   p r o    č l e n y  

Etický kodex 
MOŽNOST POUŽITÍ LOGA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR ČLENEM HK ČR  
Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu. 
Bližší informace: zde 
 

Nabídka Aj přednášek Terezy Kašparové 
Bližší informace: zde, studio Aj 
 

  zpět 
 
 

5. T i p y    n a    k u l t u r n í   a   s p o r t o v n í   a k c e                                                    
 

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké         
Bližší informace: www.antoníndvorak.cz, program duben   nové 

   

Divadlo Antonína Dvořáka            

Přehled akcí: zde, program duben                                                                          nové 
       

Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram   
Přehled akcí: zde 

 
Knihovna Jana Drdy Příbram  
Přehled akcí: program duben, doplňující informace: zde      nové  
 

Svatá Hora  
Přehled akcí: zde   
Cyklus přednášek PhDr. Věry Smolové „ Cesty do minulosti Svaté Hory“        nové 
Bližší informace: zde, přidané termíny  
 

Zámek Dobříš  
Bližší informace: http://www.zamekdobris.cz/cs/ 

Přehled koncertů: zde  

Nabídka pro školy 
Bližší informace: zde   nové  

          

Březnice Kino - Kino – duben, Akce – duben   nové  

 
Cowárna – program duben  nové 
Bližší informace: zde 

Route 66            nové 
Bližší informace: zde 

 

Galerie Františka Drtikola  nové 
výstava Czech Press Photo 2017 
Bližší informace: zde 

 
 

 

 

 

zpět 
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II  nn  ff  oo  rr  mm  aa  cc  ee,,    jj ee dd nn áá nn íí   pp řř ee dd ss tt aa vv ee nn ss tt vv aa  

 
Info o členské základně 
K dnešnímu datu je zaregistrováno 191 členů OHK, z toho 83 FO a 108 PO. 

Nový člen od 1. 1. 2018 
Šárka Klímová – kosmetické služby  
MONETA Money Bank, a. s. – bankovnictví 
Dvořákovo Příbramsko, z.ú. – realizace hudebního festivalu A. Dvořáka 
Ing. Vladimír Kovalčík – inženýrská činnost ve stavebnictví 
E.Mi – International s. r. o. – kosmetické výrobky – výroba a kompletace, MO + VO, školení v oboru 
Ing. Ludvík Paseka – zpracování účetnictví, inženýrská činnost, soudní znalec v oboru ekonomika 
Czech Immigration services - Dagmar Hergottová – poradenská a konzultační činnost v oblasti zaměstnávání 
cizinců, vládních projektů a zajištění služeb 
JIPO – PB s. r. o. – zajištění PO, BOZP na stavbě, revize hasících přístrojů 
EUROTRANSLATION s. r. o. – překladatelské, tlumočnické služby, soudní překlady 
  

 
Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram 
Dne 9. dubna 2018 zpracovala: Bc. Lenka Hřídelová, asistentka OHK Příbram 

Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, http://www.ohkpb.cz  

zpět 
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