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* 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:  

01. října   „Zákonné povinnosti podnikatelů a jak je plnit“                                         nové 

12. října  „Exekuce zaměstnanců, ukončování pracovního poměru“                       nové 
16. října         „Přednáška Ing. Petra Dufka, makroekonomického analytika“   
Místo konání: Konferenční sál administrativní budovy KOSTKY Pb, a.s., Žižkova 708, Příbram 

2. listopadu   „Flexibilita pracovního poměru“                                                                   nové 
9. listopadu „15. KUŽELKOVÝ TURNAJ PRO ČLENY OHK PŘÍBRAM“   
Místo konání: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Kovohutě 530, Příbram VI-Březové Hory 

 

zpět 
 

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   ! ! !  

 

 

 

148/2018  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě 

vyššího stupně    

144/2018  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v 

základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů    

140/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů    

zpět 
 

3. R ů z n é

 
OHK PŘÍBRAM VYDÁVÁ VÝPISY Z REGISTRŮ STÁTU 

Ceník a úřední hodiny ZDE 
 

31. července „Setkání s podnikateli ve městě Dobříš na téma aktuální možnosti finanční 
a nefinanční podpory, ať státní či jiné“                          nové       
Bližší informace: zde 
 
TZ: Aktuální dotační výzva pro podnikatele        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/2018/07/Dobříš-KD-final.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/07/aktualni-dotacni-moznosti-cervenec-i-2018-OHK-Hodonín.pdf


 
 
 
 
 
TZ KHK ČR: Postup vlády ve věci čisté mobility budí u podnikatelské veřejnosti rozpaky. 
Hospodářská komora předkládá odborná doporučení 
Bližší informace:  zde           nové 
 
TZ KHK ČR: 75 procent firem akceptuje povinnost zveřejňovat své účetní závěrky.  
Ne všechny ale souhlasí, aby byly veřejné celé zprávy.                                              nové 
Zároveň by uvítaly informaci, kdo si je lustroval 
Bližší informace:  zde            
 
TZ KHK ČR: Bleskové šetření: Současné investiční pobídky jsou už překonané    nové 
a pokřivují trh. Poskytujme je výjimečně na investice s vysokou přidanou hodnotou 
a raději snižme odvodovou zátěž všem podnikatelům 
Bližší informace:  zde  
 
TZ KHK ČR: Možnost prezentace výrobků na velvyslanectví ve Vídni a v Paříži       
Bližší informace: zde, přihláška Vídeň, Paříž 

 
Vystoupení Velké Británie z EU                                                                                       nové 
Bližší informace: zde 
 
Informace: PRODEJNA LITEX přestěhována z Dlouhé ulice na novou adresu: Pražská 
148, Příbram II            
 

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 
 

https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/07/20180724_TZ-HK-CR_Postup-vlady-mobility.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/07/20180720_TZ-HK-ČR_75-procent-firem-akceptuje-povinnost-zveřejňovat-své-ú....docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/07/20180719_TZ-HK-ČR_Investiční-pobídky_Poskytujme-je-výjimečně-především-na-investice-s-vysokou-přidanou-hodnotou.docx
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/STŘEDOČESKÝ-KRAJ-Přihláška-2018_Viden.doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/STŘEDOČESKÝ-KRAJ-Přihláška-2018_Pariz.doc
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/2018/04/Možnost-prezentace-výrobků-na-velvyslanectví-ve-Vídni-a-v-Paříži-1.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/07/UK-EU-Budoucí-vztahy-bílá-kniha-Executive_Summary-CZECH.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/12/projekt-PROKOP.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/12/projekt-PROKOP.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/12/VODAFONE_nabídka-pro-členy.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/12/VODAFONE_nabídka-pro-členy.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/10/OHK_Zaruky_pro_mlade_1.10.2017.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/07/OHK_Generacni_tandem.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/OHK_Zaciname_po_50_%20II_2017.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/OHK_sance%20pro%20OZP.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/OHK_Smer-prace_2.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/skladacka_VP_PS.pdf
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


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 
 

 

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    

 

SRPNOVÁ NABÍDKA PRO ČLENY OHK                                                       nové 
Studio Angličtiny nabízí členům OHK individuální lekci obchodní angličtiny za 200,-Kč/60 minut. 

Tato nabídka platí pouze na měsíc srpen a to pro nové zájemce.  V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 

č.: 776 485 047 či emailem na studioanglictiny@seznam.cz. 

                                                                 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,   

   

Divadlo Antonína Dvořáka             

Bližší informace: http://www.divadlopribram.eu/program-a-aktuality/                                         nové 

program září, malá scéna   
       

3. srpna „A JE TO“ Letní zábava                                                                                   nové 
Bližší informace: zde 

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

Galerie Františka Drtikola 
Výstava FRANTIŠEK RONOVSKÝ DNES        
Bližší informace: zde 
 

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

Přehled koncertů: zde  

Sokolnické ukázky  nové 
Bližší informace: zde 

http://www.sbirej-toner.cz/cs/stranky/prihlasovaci-formular/
http://www.sbirej-toner.cz/cs/stranky/prihlasovaci-formular/
http://www.ohkpb.cz/soubory/ALKA_Sbirej%20toner.docx
mailto:elektroodpad@kovopb.cz
http://www.kovopb.cz/
http://www.kovopb.cz/divize-elektroodpad/
http://www.kovopb.cz/recyklace-ekovuk/
http://adr.komora.cz/
http://www.komora.cz/hk-cr/hlavni-zpravy/art_24478/novy-system-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu-zacne-fungovat-letos-v-dubnu.aspx
http://www.ohkpb.cz/soubory/S22C-6e17060509520.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/studio-AJ_text-pro-OHK_4_June2018.pdf
mailto:studioanglictiny@seznam.cz
http://www.antoníndvorak.cz/
http://www.divadlopribram.eu/program-a-aktuality/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/07/divadlo_září-2018.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/07/divadlo_PODZIM-NA-MALÉ-SCÉNĚ-2018.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/07/35548117_1634601793305716_4421286806775922688_n.jpg
https://www.kjd.pb.cz/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/pozvanka_Ronovsky_2-2.jpg
http://www.zamekdobris.cz/cs/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/03/KONCERTY_2018_PŘEHLED.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/07/Sokolnik_2018_plakat.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/07/Sokolnik_2018_plakat.pdf


Výstava obrazů Hany Germaničové v Galerii JCM   nové 
Bližší informace: zde 

Letní kulturní program 
Bližší informace: zde 
 
   

Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram   
Přehled akcí: zde 

 

Svatá Hora    
Přehled akcí: zde 
 

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

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 197 členů OHK, z toho 85 FO a 112 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 
Nöell Collection, s.r.o. – ručně foukané a malované skleněné vánoční ozdoby navržené známými českými 
designéry např.: Jarmilu Mucha Plockovou (vnučku Alfonse Muchy), Miladu Myslbekovou (pravnučku J. V. 
Myslbeka) a Martinu Němcovou (designérku skleněných vánočních ozdob) 
Flamont, s.r.o. – zednická činnost, holičství a kadeřnictví, zprostředkování zaměstnanců 
 

 
Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram 
Dne 30. července 2018 zpracovala: Petra Kuchařová, asistentka OHK Příbram 

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

 

zpět 
 

https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/07/plakát_Germaničová.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/07/Kulturní_program_léto_2018.docx
http://www.muzeum-pribram.cz/cz/akce/poradane-akce/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/12/Kalendář-2018-rub.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/05/kino-červen-2018.doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/kino-červenec-a-srpen-2018-Březnice.doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/akce-červenec-a-srpen-Březnice.doc
mailto:ohkpb@ohkpb.cz
http://www.ohkpb.cz/

