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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. P o z v á n k y    a    a k c e

Připravujeme: 

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

26. května 2017      „ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR – LEGISLATIVA, HROZBA SANKCÍ“    nové
Místo konání:          Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III
Bližší informace:     pozvánka

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

9. října 2017           „VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ“                                                 nové
Místo konání:          Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III
Bližší informace:    pozvánka

                                                                                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   ! ! !

132/2017 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České
republice za rok 2016 pro účely vydávání  modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb.,  o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů   
128/2017  Vyhláška, kterou se mění  vyhláška  č.  100/1995 Sb.,  kterou se stanoví  podmínky pro
provoz,  konstrukci  a  výrobu  určených  technických  zařízení  a  jejich  konkretizace  (Řád  určených
technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů   

3. R ů z n é

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

mailto:ohkpb@ohkpb.cz
http://www.ohkpb.cz/soubory/czech%20point%202015%20barva.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/Pozvanka_%20Vysilani%20pracovniku%20do%20zahranici_9%2010%202017.docx
http://ohkpb.cz/soubory/Prihlaska-V.I.P.tenis%202017.doc
http://ohkpb.cz/soubory/Pozvanka_%20Zamestnavani%20cizincu_26%205%202017.docx
http://ohkpb.cz/soubory/Pozvanka%20Golf%2011.5.2017.doc
http://www.ohkpb.cz/


Týden v kostce: shrnutí toho nejdůležitějšího z dění v ekonomice a společnosti                 nové
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

Příručka pro podnikání  
Aktualizované vydání souhrnné příručky určené živnostníkům, malým a středním podnikům.
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"

China Homelife Show nové
Datum konání: 6.-7. června 2017 
Místo konání: Varšava, Polsko 
Bližší informace:  pozvánka 

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

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

TZ: Podnikatelé pošlou poslancům „semafor“ pozměňovacích návrhů k novele 
stavebního zákona
Bližší informace: zde

„První středočeský Mixer“ - setkání nejvýznamnějších podnikatelů a manažerů firem  nové 
Středočeského kraje s vedením Středočeského kraje 
Datum konání: 17. května 2017 od 10:00 hod.
Bližší informace: zde

http://www.ohkpb.cz/soubory/MIXER-Berchtold.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/TZ%20HK%20CR_Podnikatele%20poslou%20poslancum%20%5C%E2%80%9Esemafor%5C%E2%80%9C%20pozmenovacich%20navrhu%20k%20novele%20stavebniho
http://www.cmzrb.cz/novinky/mali-a-stredni-podnikatele-mohou-ziskat-az-devet-miliard-kc
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://ohkpb.cz/soubory/CHINA_HOMELIFE_2017_letak_jpg.jpg
http://mandrillapp.com/track/click/30829116/www.asistencnicentrum.cz?p=eyJzIjoiNzNLSmUyN25Cc2ljMTdIZ0pSUzZueWVEN2F3IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDgyOTExNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmFzaXN0ZW5jbmljZW50cnVtLmN6XFxcL25ld3NsZXR0ZXJcXFwvc3JwZW4tMTZcXFwvbmV3c2xldHRlcjMuaHRtbFwiLFwiaWRcIjpcIjcyMzVmYjU4NDhiYzRkMjY4MzQ5NzAzYmFmNDkwYzY5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiYjM1MzJkZjJkNzQ2MTgyMWI4OTRhMjRkZmEzYjg4MWNhYzI2ODVhM1wiXX0ifQ
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_Smer-prace_2.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/OHK_sance%20pro%20OZP.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/OHK_Zaciname_po_50_%20II_2017.docx
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%204.%205.%20%202017.pdf


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

Cowarna.cz nové
3. 6. „Svatohorský Downtown“ 
Bližší informace: pozvánka

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

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké nové
Bližší informace: program 

Divadlo Antonína Dvořáka  
Přehled akcí: zde

Knihovna Jana Drdy Příbram                                                                                        nové      
Přehled akcí: květen

Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram
Přehled akcí: zde

Galerie Františka Drtikola Příbram  
IVANA LOMOVÁ, LUCIE LOMOVÁ -  pozvánka 1, pozvánka 2

                                                                  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 189 členů OHK, z toho 83 FO a 106 PO.

Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 9. května 2017 zpracovala: Petra Kuchařová, asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, http://www.ohkpb.cz 
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http://www.divadlopribram.eu/program-a-aktuality/
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