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2. týden 2019

AKTUALITY OHK
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.

Pozvánky

a

akce

Připravujeme:
14. ledna 2019 „KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ O PRAKTICKÉM PROVÁDĚNÍ INTRASTATU“
Místo konání: Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, 261 01 Příbram III
Bližší informace: pozvánka
28. ledna 2019 „NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZ. V R. 2019“
Místo konání: Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, 261 01 Příbram III
Bližší informace: pozvánka
4. února 2019 „DAŇ Z PŘÍJMŮ 2019 A DALŠÍ ZÁKONY“
Místo konání: Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, 261 01 Příbram III
Bližší informace: pozvánka
23. února 2019 „PODNIKATELSKÝ PLES“
Místo konání: Sokolovna, Generála Tesaříka 162, 261 01 Příbram I
Bližší informace: pozvánka

zpět

2.

Co by Vám

nemělo

ujít

ve

Sbírce

zákonů !!!

321/2018 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
323/2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých
ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
333/2018 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad
Více: zde

3.

Různé

OHK PŘÍBRAM VYDÁVÁ VÝPISY Z REGISTRŮ STÁTU
Ceník a úřední hodiny ZDE
PRÁVNÍCKÉ OSOBY JSOU POVINNY ZAPSAT DO OR ÚDAJ O SKUTEČNÉM MAJITELI
OHK upozorňuje všechny právnické osoby, že jsou povinny zapsat do obchodního rejstříku údaj o tzv.
skutečném majiteli. Nařizuje to z.č. 253/2008 Sb. Obchodní korporace musejí tuto povinnost splnit do
konce letošního roku a při jejím nesplnění hrozí sankce. Doporučujeme čerpat informace na stránce:

https://issm.justice.cz/.
TZ HK ČR: Poslanecká sněmovna vyslyšela argumenty Hospodářské komory a zvýšila
limit pro uplatnění výdajových paušálů
nové
Bližší informace: zde

Rodinné firmy získají definici, mělo by jim to otevřít cestu pro cílenou podporu

nové

Bližší informace: zde

Velký rozcestník změn v roce 2019, které se dotknou podnikatelů

nové

Bližší informace: zde

V lednu je nutné uhradit dvě platby na nemocenské. Jinak může pojistné zaniknout nové
Bližší informace: zde

TZ Byznys software: Moore Stephens a Byznys software společně
Bližší informace: zde

Příručka "Kontroly pod kontrolou" pro podnikatele
Bližší informace: zde

Pozvánka k zapojení do Sekce kulturního a kreativního průmyslu
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

nové

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.sbirejtoner.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.

Nabídky pro

členy

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

Kniha „Realitní právo/Nemovitosti v realitní praxi“
Bližší informace: zde, nabídka pro členy OHK, nabídka, využití slevy

zpět

5.

Tipy

na

kulturní a sportovní akce

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké
Bližší informace: www.antonindvorak.cz
Divadlo Antonína Dvořáka
Bližší informace: http://www.divadlopribram.eu/program-a-aktuality/
leden

nové

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

Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram
Přehled akcí: zde

Galerie Františka Drtikola
Bližší informace: http://galerie-drtikol.com/
Výstava „Fimfárum“
Bližší informace: zde

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

Svatá Hora
nové

Přehled akcí: zde

Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram
Přehled akcí: zde

Březnice
nové

Kino - leden, Akce – leden

zpět

I n f o r m a c e, j e d n á n í p ř e d s t a v e n s t v a
Info o členské základně
K dnešnímu datu je zaregistrováno 199 členů OHK, z toho 85 FO a 114 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 hasicích 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.: Jarmila Mucha Plocková (vnučka Alfonse Muchy), Milada Myslbeková (pravnučka J. V.
Myslbeka) a Martina Němcová (designérka skleněných vánočních ozdob)



Flamont, s.r.o. – zednická činnost, holičství a kadeřnictví, zprostředkování zaměstnanců



MTStav Příbram, s.r.o. – provádění staveb, jejich změn a odstraňování



BALŠARM s.r.o. – stavební a montážní práce

Nový člen od 1. 1. 2019:


Vazárna, s. r. o. – ruční výroba zápisníků, sešitů, diářů apod.



Střední odborné učiliště Sedlčany

Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 7. ledna 2019 zpracovala: Bc. Lenka Hřídelová, asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, http://www.ohkpb.cz

zpět

