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1. P o z v á n k y    a    a k c e

Připravujeme: 
10. dubna 2017      „Novela zákoníku práce 2017 – průvodce klíčovými změnami“ nové
Přednášející:          Mgr. Nikol Španvirtová – advokátka CHSH Kališ & Partners 
Místo konání:         Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, 261 01 Příbram III
Bližší informace:   pozvánka

25. dubna 2017   „Shromáždění delegátů členů OHK v Příbrami“  nové
Místo konání:      Konferenční sál společnosti J.K.R. adminis. budova KOSTKY Pb, a.s., 
                             Žižkova 708, Příbram II

2. května 2017      "AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI PODPORY PODNIKÁNÍ" nové
Místo konání:         Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III 
Bližší informace:   pozvánka

11. května  2017      „GOLFOVÝ TURNAJ“  nové
Místo konání:           golfový klub Líšnice (Mníšek pod Brdy)

31. května 2017       „V.I.P. TENIS CUP PŘÍBRAM 2017“  nové
Místo konání:          tenisový klub PBtisk Bohutín

                                                                                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   ! ! !

87/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
 vyhláška)  

92/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a 
   o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 
   Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a 
   zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými 
   státy americkými pro účely správy daní  

93/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
   předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.

   262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  

mailto:ohkpb@ohkpb.cz
http://ohkpb.cz/soubory/Pozvanka_%20Podpora%20podnikatelu_2%205%202017.docx
http://ohkpb.cz/soubory/Pozvanka_%20pracovni%20pravo_10%204%202017_aktual.docx
http://www.ohkpb.cz/


3. R ů z n é

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

Týden v kostce: shrnutí toho nejdůležitějšího z dění v ekonomice a společnosti v minulém týdnu 
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: nové
RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“                                                          
Bližší informace: zde
RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“  
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, članek

Příručka pro podnikání  
Aktualizované vydání souhrnné příručky určené živnostníkům, malým a středním podnikům.
Bližší informace: zde

PROSBA Oblastní nemocnice Příbram podnikatelům - Zdravotní klaun na následnou 
péči 
Oblastní nemocnice Příbram má projekt Zdravotní klaun v rámci něhož přicházejí na dětské oddělení 
nemocnice zdravotní klauni. Velmi by stáli o návštěvy klaunů i na lůžkových jednotkách následné 
péče.
Bližší informace: zde

Dotačního informačního newsletteru, 
který pro své členy vytváří Hospodářská komora ČR ve spolupráci s odborným partnerem společností
Asistenční centrum, a.s. Hlavním cílem této spolupráce je informovat členy (podnikatele) o aktualitách
vztahující se k možnostem čerpat finanční prostředky z evropských fondů.
Bližší informace:  "Dotační informační newsletter"

Od letošního roku 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

Odborné veletrhy průmyslových technologií a inovací Intertool a Smart Automation 
Austria Vás opět přivítají v příštím roce na Vídeňském výstavišti     nové
INTERTOOL - 15.-18. května 2018
největší rakouský mezinárodní veletrh pro strojírenství, obrábění kovů a inovace v oboru 
průmyslu
SMART AUTOMATION AUSTRIA - 15.-17. května 2018
odborný veletrh průmyslové automatizace
Bližší informace: zde

http://www.sp.cz/intertool2018.html
https://vk.com/photo141502287_372065107?all=1
https://vk.com/photo141502287_372065107?all=1
http://www.ohkpb.cz/soubory/ALKA_Sbirej%20toner.docx
http://www.sbirej-toner.cz/cs/stranky/prihlasovaci-formular/%20
http://www.sbirej-toner.cz/cs/stranky/prihlasovaci-formular/%20
http://mandrillapp.com/track/click/30829116/www.asistencnicentrum.cz?p=eyJzIjoiNzNLSmUyN25Cc2ljMTdIZ0pSUzZueWVEN2F3IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDgyOTExNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmFzaXN0ZW5jbmljZW50cnVtLmN6XFxcL25ld3NsZXR0ZXJcXFwvc3JwZW4tMTZcXFwvbmV3c2xldHRlcjMuaHRtbFwiLFwiaWRcIjpcIjcyMzVmYjU4NDhiYzRkMjY4MzQ5NzAzYmFmNDkwYzY5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiYjM1MzJkZjJkNzQ2MTgyMWI4OTRhMjRkZmEzYjg4MWNhYzI2ODVhM1wiXX0ifQ
http://www.ohkpb.cz/soubory/LetterFirmy-2017.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/prirucka%20pro%20podnikani%202017.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/KHK_clanek_web.DOCX
http://www.ohkpb.cz/soubory/VP_zakladni_info.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/skladacka_VP_PS.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/OHK_Generacni_tandem.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/OHK_Zaruky_pro_mlade_2017.docx
http://ohkpb.cz/soubory/Tyden%20v%20kostce%2030.%203.%202017.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/czech%20point%202015%20barva.pdf


ČMZRB, a. s. - Malí a střední podnikatelé mohou získat až devět miliard Kč na své
podnikatelské projekty nové
Bližší informace: zde

HK České republiky organizuje za podpory z projektu na podporu ekonomické    nové 
diplomacie MZV ČR (PROPED) doprovodnou podnikatelskou misi náměstka ministra 
zahraničních věcí ČR Miloslava Staška v termínu 5. – 10. května 2017 do Indonésie.
Bližší informace: profil, snímek, přihláška 

TZ: Nominační zákon? Zbytečnost, když obsazování dozorčích rad už řeší Vládní 
výbor pro personální nominace   
Bližší informace: zde

KOMENTÁŘ PŘEDSEDY DOPRAVNÍ SEKCE 
Emanuel Šíp: Otevírání trhu železniční osobní dopravy v ČR? Spíš iluze než realita   
Bližší informace: zde

TZ: Vyjádření Hospodářské komory ke kandidátovi na funkci ministra průmyslu a 
obchodu nové
Bližší informace: zde

ZAMĚSTNAVATELÉ SPOLEČNĚ VYZVALI VLÁDU, ABY ŘEŠILA NEDOSTATEK 
PRACOVNÍKŮ V ČR A UMOŽNILA DOČASNÝ NÁBOR UKRAJINSKÝCH UCHAZEČŮ O 
PRÁCI
Bližší informace: zde, dopis vládě

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“.

CzechInvest – Agentura pro podporu podnikání a investic 
Bližší informace: zde 

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

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

49. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram nové
Bližší informace: program 

Divadlo Antonína Dvořáka  nové
Přehled akcí: zde,  květen

Knihovna Jana Drdy Příbram                                                                                   nové
Přehled akcí: duben

Zámek Dobříš  
Přehled akcí: zde, nabídka školy, nabídka senioři 

http://www.ohkpb.cz/soubory/Nabidka_seniori_2017.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/skoly_2017.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/Kulturni_program_2017.pdf
http://ohkpb.cz/soubory/Program04.jpg
http://ohkpb.cz/soubory/kveten%202017.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/program%20na%20duben%202017.doc
http://ohkpb.cz/soubory/program.png
http://www.komora.cz/hk-cr-top-02-sede/hospodarska-komora-cr/clenstvi/eticky-kodex/art_24022/eticky-kodex.aspx
http://www.komora.cz/hk-cr/hlavni-zpravy/art_24478/novy-system-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu-zacne-fungovat-letos-v-dubnu.aspx
http://adr.komora.cz/
http://www.czechinvest.org/aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani-21-5-2014
http://www.kovopb.cz/recyklace-ekovuk/
http://www.kovopb.cz/divize-elektroodpad/
http://www.kovopb.cz/
mailto:elektroodpad@kovopb.cz
http://www.ohkpb.cz/soubory/Otevreny_dopis_vlade-Rezim_Ukrajina_2017_02_01.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/TZ%20HK%20CR_SP%20CR_KZPS%20CR_ZAMESTNAVATELE%20SPOLECNE%20VYZVALI%20VLADU,%20ABY%20RESILA%20NEDOSTATEK%20PRACOVNIKU.doc
http://www.ohkpb.cz/soubory/TZ%20HK%20CR_Vyjadreni%20Hospodarske%20komory%20ke%20kandidatovi%20na%20funkci%20ministra%20prumyslu%20a%20obchodu.doc
http://www.ohkpb.cz/soubory/TZ%20HK%20CR_Emanuel%20Sip_Otevirani%20trhu%20zeleznicni%20osobni%20dopravy%20v%20CR.doc
http://www.ohkpb.cz/soubory/TZ%20HK%20CR_Nominacni%20zakon_Zbytecnost,%20kdyz%20obsazovani%20dozorcich%20rad%20uz%20resi.doc
http://www.ohkpb.cz/soubory/zavazna%20prihlasky.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/Snimek.pptx
http://www.ohkpb.cz/soubory/PROFIL%20cj.doc
http://www.cmzrb.cz/novinky/mali-a-stredni-podnikatele-mohou-ziskat-az-devet-miliard-kc


Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram
Přehled akcí: zde

Knihovna Březnice – duben    nové
Bližší informace: akce, kino 

Galerie Františka Drtikola Příbram  nové  

IVANA LOMOVÁ, LUCIE LOMOVÁ -  pozvánka 1, pozvánka 2
Martin Andrle + Petr Bambousek - ÚHEL POHLEDU – pozvánka 

Listování z knih:     nové
Řvi potichu, brácho - Ivona Březinová, Diagnóza učitelka - Gabriela Falcová
Bližší informace: zde

                                                                  zpět

6.6. I n f o r m a c e,  I n f o r m a c e,  j e d n á n í  p ř e d s t a ve n s t vaj e d n á n í  p ř e d s t a ve n s t va

Info o členské základně
K dnešnímu datu je zaregistrováno 190 členů OHK, z toho 84 FO a 106 PO.

Nový člen od 22.2.2017: 
VECT, s.r.o. – VO,MO: oděvy, hostinská činnost 
Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 3. dubna 2017 zpracovala: Kateřina Červenková, asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, http://www.ohkpb.cz 

http://www.ohkpb.cz/
mailto:ohkpb@ohkpb.cz
http://ohkpb.cz/soubory/plakat%20listovani.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/beseda.jpg
http://ohkpb.cz/soubory/IL_LL%20str%202.jpg
http://ohkpb.cz/soubory/lomova_pozv_email.jpg
http://ohkpb.cz/soubory/soubory/kino%20duben%202017.doc
http://ohkpb.cz/soubory/soubory/akce%20duben%202017.doc
http://www.muzeum-pribram.cz/cz/akce/poradane-akce/
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