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

11. týden 2019

AKTUALITY OHK
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2. CO BY VÁM NEMĚLO UJÍT VE SBÍRCE ZÁKONŮ
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* Všechny odkazy lze otevřít pomocí klávesy Ctrl + kliknutím myši na Vámi vybraný odkaz.

1.

Pozvánky

a

akce

Připravujeme:
12. dubna 2019 „Zaměstnávání cizinců v ČR - legislativa, hrozba sankcí“
nové
Místo konání: Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, 261 01 Příbram III
Bližší informace: pozvánka
1. dubna 2019 „FIRMA PRO ZDRAVÍ“
nové
Místo konání: Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, 261 01 Příbram III
Bližší informace: pozvánka
16. dubna 2019 „Shromáždění delegátů členů OHK v Příbrami“
Místo konání: administrativní budova KOSTKY Pb, a. s., Žižkova 708, Příbram II
16. května „GOLFOVÝ TURNAJ“
Místo konání: golfový klub Líšnice (Mníšek pod Brdy)
31. května „V.I.P. TENIS CUP PŘÍBRAM 2019“
Místo konání: tenisový klub PBtisk Bohutín

zpět
2.

Co by Vám

nemělo

ujít

ve

Sbírce

zákonů !!!

69/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou
pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě
uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
68/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon
o dočasné ochraně cizinců
67/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince
požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
66/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se
provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
předpisů

3.

Různé

OHK PŘÍBRAM VYDÁVÁ VÝPISY Z REGISTRŮ STÁTU
Ceník a úřední hodiny ZDE

Newsletter HK ČR:

nové

Bližší informace: zde

TZ OHK : 17. Podnikatelský ples
tisková zpráva, reportáž Příbramského deníku, videoreportáž TV Fonka
Fotogalerie OHK Příbram

TZ HK ČR: Omezení prodejní doby nepomohlo nikomu, jeho zrušení je jediným logickým
řešením
nové
Bližší informace: zde

TZ HK ČR: Stát by měl podnikatelům ukázat svou přívětivější tvář. Komora podporuje
prodloužení lhůt pro odevzdání elektronického daňového přiznání
nové
Bližší informace: zde
TZ HK ČR: Registrace živnosti přes internet, flexibilnější zákoník práce nebo propojení
živnostníků s učňovským školstvím. Hospodářská komora podpoří většinu návrhů ODS,
které mají ambici usnadnit život drobným podnikatelům
nové
Bližší informace: zde

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

Pozvánka na „Zahraniční podnikatelskou misi do Německa“
Bližší informace: zde

TZ Kovohutí Příbram nástupnická, a. s.: Tržby přes 2,868 miliardy

nové

Bližší informace: zde

Projekt „Erasmus pro mladé podnikatele“
Bližší informace: hostitelský podnikatel, začínající podnikatel
3. ročník soutěže MPO "Přeměna odpadů na zdroje"

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.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

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/
Program březen

Knihovna Jana Drdy Příbram
Bližší informace: zde

Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram
Přehled akcí: zde

Galerie Františka Drtikola
Bližší informace: http://galerie-drtikol.com/
Výstava Czech Press Photo 2018
Bližší informace: zde
14. 3. 2019 v 18:00 hodin FOTOGRAFIE CZECH PRESS PHOTO A JEJICH PŘÍBĚHY nové

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

Svatá Hora
Přehled akcí: zde

Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram
Přehled akcí: zde

Březnice
Akce – březen, Kino – březen

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 192 členů OHK, z toho 80 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 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, Petra Bezruče 364 - vzdělávání žáků



Padevět Daniel Ing. - inteligentní elektroinstalace, návrhy a realizace kuchyní a interiérů, IT služby



Maxa Bohumil Ing. - opravy obuvi a kožených výrobků

Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 11. března 2019 zpracovala: Petra Kuchařová, DiS., asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, http://www.ohkpb.cz

zpět

