
 

 
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PŘÍBRAMI 

 Tyršova 106 – Zámeček, 261 01 Příbram I 
 tel.: 318 627 784, fax: 318 627 785 
 e-mail: ohkpb@ohkpb.cz,  
 web: www.ohkpb.cz 

 IČ: 46354891 DIČ: CZ46354891 OR: A8191/01 Spis. zn. 19196/93 
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1. POZVÁNKY A AKCE 
2. CO BY VÁM NEMĚLO UJÍT VE SBÍRCE ZÁKONŮ  
3. RŮZNÉ 
4. NABÍDKY PRO ČLENY  
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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:  

16. října  „Přednáška Ing. Petra Dufka, makroekonomického analytika“  nové 

Místo konání: Konferenční sál administrativní budovy KOSTKY Pb, a.s., Žižkova 708, Příbram 
 

9. listopadu „15. KUŽELKOVÝ TURNAJ PRO ČLENY OHK PŘÍBRAM“  nové 

Místo konání: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Kovohutě 530, Příbram VI-Březové Hory 
 
 
 
 

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   ! ! !  

 

 

 

121/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách 

advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších 

předpisů    

122/2018  Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb  

123/2018  Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního 

rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí   

125/2018  Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu 

jejich předkládání zdravotními pojišťovnami    

 

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/
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/2018/06/newsletter-1.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/newsletter-1.docx


TZ HK ČR: Zákaz reklamy na půjčky před dluhy nikoho neochrání, naopak zdeformuje 
trh             nové       
Bližší informace: zde 
 
TZ HK ČR: 50miliardový rozpočtový schodek považuje Hospodářská komora v době 
ekonomické prosperity za zbytečný luxus        nové   
Bližší informace:  zde  
 
TZ HK ČR: Právní elektronický systém o krok blíže podnikatelům. Hospodářská komora 
spojuje síly se strategickým partnerem        nové       
Bližší informace: zde 
 

TZ KHK ČR: Možnost prezentace výrobků na velvyslanectví ve Vídni a v Paříži      nové 
Bližší informace: zde, přihláška Vídeň, Paříž 

 
Kreativní vouchery - výzva pro malé a střední podniky ze Středočeského kraje  nové       
Bližší informace: zde 
 

TZ: Prodloužení termínu přihlášek do soutěže STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO 
KRAJE 2018 - do 29.6.2018         nové       
Bližší informace: zde 
 

27.6. 2018 Polsko-česko-německé kooperační podnikatelské fórum                          nové 
Bližší informace: zde,  leták  
 

Informace: PRODEJNA LITEX přestěhována z Dlouhé ulice na novou adresu: Pražská 
148, Příbram II           nové 
 

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   

https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/20180619_TZ-HK-ČR_Hospodářská-komora-Zákaz-reklamy-na-půjčky-před-dluhy-nikoho-neuchrání-naopak-zdeformuje-trh.docx
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https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/04/Možnost-prezentace-výrobků-na-velvyslanectví-ve-Vídni-a-v-Paříži-1.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/Kreativní-vouchery.docx
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http://www.ohkpb.cz/soubory/VP_zakladni_info.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/KHK_clanek_web.DOCX
http://www.ohkpb.cz/soubory/Prirucka%20ke%20kontrole_DANOVA%20KONTROLA_final.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/Prirucka%20ke%20kontrole_DANOVA%20KONTROLA_final.pdf


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 
 

 

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 
 
 

 

Studio Angličtiny Terezy Kašparové – nabídka AJ kurzů 
Bližší informace: zde    

 

Semináře / konverzace v AJ na červenec 2018 
          Bližší informace: zde    

  

 

  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, červen    nové 

   

Divadlo Antonína Dvořáka             
Bližší informace: http://www.divadlopribram.eu/program-a-aktuality/   
       

Knihovna Jana Drdy Příbram  
Bližší informace: https://www.kjd.pb.cz/      
 

Galerie Františka Drtikola 
Výstava ANNA VANČATOVÁ OBRAZY          
Bližší informace: zde 

Výstava FRANTIŠEK RONOVSKÝ DNES       nové 
Bližší informace: zde 

 

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

Přehled koncertů: zde  

Nabídka pro školy 
Bližší informace: zde    
 

http://www.sbirej-toner.cz/cs/stranky/prihlasovaci-formular/
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Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram   
Přehled akcí: zde 
 

Svatá Hora    
Přehled akcí: zde 
 

Březnice   nové 
Kino – červen, červenec-srpen,  Akce – červenec-srpen  

 

Státní oblastní archiv v Praze: 
Výstava Střední Čechy během stavovského povstání a české války                         nové 
Bližší informace: zde 
 
 

Waldorfská škola Příbram 
27.6. 2018  v 18 hodin představení „Hrátky s čertem“   nové 
Bližší informace: zde 
 

Váchův Špejchar 
30.6. 2018  Vernisáž Michaely Soukeníkové „Moje prvotiny“   nové 
Bližší informace: zde 
 

30.6. – 1.7. 2018  5. ročník COUNTRY- FOLK FESTIVALU MUZIKA PŘÍBRAM        nové 
Bližší informace: zde 
 

 

zpět 
 

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 194 členů OHK, z toho 85 FO a 109 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 
ANAD s.r.o. - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
Daně-mzdy-účetnictví s.r.o. - činnost účetních poradců, silniční motorová doprava, dezinsekce a deratizace 
Pneu Tiger s. r. o. – prodej pneumatik, přezouvání pneumatik, služby autoservisu 
 

 
Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram 
Dne 25. června 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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