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AKTUALITY OHK                           26. týden 
2017                                                                         

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: 

9. října 2017           „VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ“                                                 
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   ! ! !

174/2017 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy 
vyššího stupně   
176/2017 Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů 
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese   
178/2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních 
jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů   
180/2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického 
formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho 
užívání   
181/2017 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků 
odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016   
182/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu 
Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon)   

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                       nové
Bližší informace: zde               

mailto:ohkpb@ohkpb.cz
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/06/Tyden-v-kostce-22.6.2017-1.pdf
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://www.ohkpb.cz/


TZ HK ČR: Bořivoj Minář: Otevření mnichovské kanceláře CzechTrade  vyvolává   nové  
řadu otázek
Bližší informace: zde

Vzory rozhodčího řízení – tuzemské řízení, obchodní spory                                       
S mimořádnou slevou 15%.
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

Výměnný program Erasmus pro mladé podnikatele                                                    
Bližší informace: leták pro začínající podnikatele, leták pro hostitelského podnikatele

5. ročník obchodních jednání s firmami ze stavebnictví MBM FOR ARCH 2017       
Bližší informace: pozvánka

Příručky pro podnikatele - kontroly podnikatelů ze strany orgánů státní správy     
Bližší informace: Příručka daňová kontrola, Příručka obecná

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

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

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/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://www.ohkpb.cz/soubory/Prirucka%20ke%20kontrole_DANOVA%20KONTROLA_final.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/Prirucka%20ke%20kontrole_DANOVA%20KONTROLA_final.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/MBM%20For%20Arch%202017%20Pozvanka.doc
http://www.ohkpb.cz/soubory/Letak_pro_HE_udaje_HKCR.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/Letak_pro_NE_udaje_HKCR.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://www.ohkpb.cz/soubory/Vzory_rozhodciho_rizeni_A4_WK_sleva.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/06/20170621_TZ-HK-CR_Borivoj-Minar-Otevreni-mnichovske-kancelare-CzechTrade-vyvolava-radu-otazek.pdf


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

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

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké      
Bližší informace: program červenec – srpen

Divadlo Antonína Dvořáka  
Přehled akcí: zde, program září     

Knihovna Jana Drdy Příbram                                                                                                      
Přehled akcí: červen

Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram
Přehled akcí: zde

Galerie Františka Drtikola Příbram zve na zahájení dvou letních výstav                      nové
Čtvrtek 29.6.2017 od 17 hodin        
pozvánka A. Procházka, pozvánka Kniha – prostor pro grafiku

Zámek Dobříš
Přehled akcí: zde    
„Komentované vycházky francouzským parkem“
Bližší informace: zde  
„Sokolnické ukázky“ 
Bližší informace: zde 
„Koncert Nizozemský orchestr -  JEUGD SYMFONIEORKEKST RIJNSTREEK“          
Úterý 11.7.2017 od 20:00 hodin
VSTUPNÉ: 100 Kč / osoba 
vstupenky v prodeji na pokladně zámku Dobříš

Knihovna Březnice
Bližší informace: zde  

Kino Březnice    
Program:  zde

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

Nový člen od 22. 6. 2017: 
Petra Bábková – výroba: ručně malované a šité originální kabelky, 
                                          ručně šité a navrhované šaty, sukně laděné s kabelkami, 
                          -  prodej přes e-shop

http://ohkpb.cz/soubory/akce%20cervenec%20a%20srpen.doc
http://www.ohkpb.cz/soubory/kino%20cervenec%20a%20srpen%202017.doc
http://www.ohkpb.cz/soubory/knihovna%20cervenec,%20srpen%202017.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/Sokolnik_2017_plakat.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/VYCHAZKY_plakat_2017.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/Kulturni_program_2017.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/06/kniha_grafika.jpg
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/06/AP.jpg
http://www.muzeum-pribram.cz/cz/akce/poradane-akce/
http://www.ohkpb.cz/soubory/ProgramCerven_knihovna.jpg
http://www.ohkpb.cz/soubory/zari_divadlo_%202017.pdf
http://www.divadlopribram.eu/program-a-aktuality/
http://www.ohkpb.cz/soubory/program%20na_07-08_2017%20(Ceska%20kultura).doc
http://www.ohkpb.cz/soubory/S22C-6e17060509520.pdf


Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 27. června 2017 zpracovala: Petra Kuchařová, 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
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