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27. a 28. týden

AKTUALITY OHK
2019
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:

1. 10. 2019
Přednáška Ing. Petra Dufka, makroekonomického analytika
Místo konání: Konferenční sál budovy KOSTKY Pb, a.s., Žižkova 708, Příbram II
Účast:
ZDARMA

nové

zpět
2.

Co by Vám

nemělo

ujít

ve

Sbírce

zákonů !!!

165/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého
penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
164/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
157/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých
zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
155/2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků
odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018
154/2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
153/2019 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
150/2019 Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku
146/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů

zpět
3.

Různé

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

Newsletter HK ČR:

nové

Bližší informace: zde

CVP Galvanika s.r.o. zvítězila ve Středočeském kraji v soutěži
„OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ“
Bližší informace: zde

HK ČR: Česko-italské podnikatelské fórum

nové

HK ČR ogranizuje společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Velvyslanectvím Itálie v Praze a
italskou podnikatelskou asociací Confindustria dne 17.7.2019 v prostorách Ministerstva zahraničních
věcí ČR (zrcadlový salónek, Loretánské náměstí 5, Praha 1).
Fórum se koná u příležitosti návštěvy náměstka ministra zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce
Itálie, p. Manlia di Stefana, v ČR, kterého doprovází početná podnikatelská delegace ze sektoru:
„Industry 4.0.“, „Mobility, Security and Civil Protection“, „Energy Efficiency“ a „Aerospace“.
Jednací jazyk je angličtina. Účast na akci je zdarma, je však podmíněna registrací.
Registrovat se můžete pod tímto odkazem, a to nejpozději do 10.7.2019.
Bližší informace: program, seznam přihlášených italských firem

World Intelligent Manufacturing Summit – WIMS 2019 v Číně

nové

V případě schválení vystavovatele organizačním výborem WIMS2019 v Číně a dodržení podmínek nabídky,
dostane zájemce stánek o velikosti 9 m2, včetně vybavení, zdarma.
Bližší informace: zde

HK ČR: Doprovodná podnikatelská mise ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka
do Gruzie s návštěvou Slovenska v termínu 9. – 11. července 2019
Mise se uskuteční speciálním letadlem a kapacita míst v letadle bude omezena.
Bližší informace: pozvánka, company slide, závazná přihláška, PROFILE ENG

51. ročník HF Antonína Dvořáka
51. ročník měl velmi vyrovnané reakce z řad diváků i kritiky na úroveň koncertů – obecně je možné říct,
že všechny koncerty se setkaly s nadšeným přijetím, a to i přes na náš festival nezvykle široké žánrové
spektrum (vedle klasické hudby také opera, opereta, gospel, crossover). Součástí festivalu bylo i
pokračování loňského velmi úspěšného unikátního projektu dirigentů Debashishe Chaudhuriho (Indie)
a Davida Rutherforda(USA), tzv. Immersive concert.
Na diváky čekalo 15 koncertů, benefiční koncert pro vilu Rusalka, dvě operní představení pro děti a
rozsáhlá doprovodná akce s názvem Den s Antonínem Dvořákem, která zahrnovala 13 dílčích projektů
a menších koncertů v mateřských a základních školách, na gymnáziích na náměstích či v příbramské
nemocnici.
Návštěvnost včetně open air akcí byla cca 4 600 osob od dětí z mateřských škol až po seniory, což je
opět více než v loňském roce (o cca 500 osob), a o 200% více, než v roce 2015.
Součástí festivalu byla také kompoziční soutěž pro skladatele do 40 let, jejímž vítězem se stal Marek
Pavlíček s písněmi na slova Shakespearových sonetů č. 49 a č. 66 – a také výtvarná soutěž pro děti z
1. stupně ZŠ. V průběhu festivalu se divákům představilo cca 400 profesionálních umělců, v rámci Dne
s Antonínem Dvořákem se k nim přidalo ještě několik desítek studentů příbramských ZUŠ a 25 členů
Příbramské filharmonie.
Více na https://www.hfad.cz/.

Projekt „Erasmus pro mladé podnikatele“
Bližší informace: hostitelský podnikatel, začínající podnikatel
Speciální nabídka tarifů pro členy HK ČR od Vodafone
Bližší informace: zde

Městský úřad Příbram: Zveřejnění inzerátu: Pronájem bývalé restaurace „U Chudáčka“
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/

Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram
Přehled akcí: zde

Galerie Františka Drtikola
21. 6. - 28. 7. 2019 Výstava: JÁN CHVALNÍK „S ÚCTOU K TRADICÍM“

nové

Bližší informace: pozvánka, zde

7. 6. - 14. 7. 2019 Výstava: JAN ČÁKA – GRAFIKA, ILUSTRACE

nové

Bližší informace: zde, pozvánka

Váchův Špejchar
29. 6. - 25. 8. 2019 vernisáž zajímavých obrazů paní Magdaleny Anael Kolářové

nové

Bližší informace: zde

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

Svatá Hora
Přehled akcí: zde

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 188 členů OHK, z toho 78 FO a 110 PO.

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



JUDr. František Dědičík – poradenství a konzultační služby v oblasti ochrany osobních údajů, bezpečnostní
poradenství

Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 2. července 2019 zpracovala: Petra Kuchařová, asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, http://www.ohkpb.cz

