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AKTUALITY OHK                                   29. – 30. 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:  
 
25. září 2017  „REVOLUCE V OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ! JAK SE PŘIPRAVIT NA 

NAŘÍZENÍ GDPR?“ 
Místo konání:           Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III 
Bližší informace:     budou upřesněny 
 
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 
 
17. října 2017            „PŘEDNÁŠKA ING. PETRA DUFKA, MAKROEKONOMICKÉHO ANALYTIKA 

ČSOB“ 
Místo konání:           Konferenční sál společnosti Byznys software, administrativní budova Kostky Pb,   
                                  a. s., Žižkova 708, Příbram II                  
Bližší informace:     budou upřesněny 
 
 

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   ! ! !  

 
194/2017 Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací a o změně některých souvisejících zákonů    
196/2017  Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s 
využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy    
199/2017  Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů    
203/2017  Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony    
204/2017  Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony    

 

zpět 
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206/2017  Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony  
207/2017  Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na 
zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů    
208/2017  Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž 
prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a 
finančních dat a jejich technické parametry    
 
 

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                         
Bližší informace: zde                 
 
TZ HK ČR: Podmínky pro investory ze zemí mimo EU by měly být výrazně mírnější  nové 
Bližší informace: zde 

 
TZ HK ČR: Zákon o ochraně památkového fondu je rizikem pro stavební sektor    nové 

Bližší informace: zde 
  
TZ HK ČR: Nová sociální dávka pro zaměstnance zatíží zaměstnavatele i státní rozpočet. 
Navíc hrozí její zneužívání.             nové 
Bližší informace: zde 
            
 TZ Byznys software: Výrobce ERP systémů J.K.R. mění jméno na Byznys software  nové 
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 
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Výměnný program Erasmus pro mladé podnikatele                                                     
Bližší informace: leták pro začínající podnikatele, leták pro hostitelského podnikatele 
 

Nabídka podnikatelské mise do Mongolska 
Tisková zpráva, přihláška 
 
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  
 

 

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 

         
 

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        
 

Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram   
Přehled akcí: zde 
 
 

Galerie Františka Drtikola Příbram    
pozvánka A. Procházka, pozvánka Kniha – prostor pro grafiku 

 
Zámek Dobříš   
Přehled akcí: zde  

zpět 
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 „Komentované vycházky francouzským parkem“ 
Bližší informace: zde   
„Sokolnické ukázky“  
Bližší informace: zde  

Galerie JCM – Zámek Dobříš       
Výstava 

„Noční prohlídky – Na kole do pohádky“       
Bližší informace: zde 
 

Knihovna Březnice           
Bližší informace: zde  
  

Kino Březnice               
Program:  zde 
 

Akce Březnice               
Bližší informace: zde 

 

 
 

66..  II  nn  ff  oo  rr  mm  aa  cc  ee,,    jj ee dd nn áá nn íí   pp řř ee dd ss tt aa vv ee nn ss tt vv aa  

 
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 originálních kabelek 
 

 
Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram 
Dne 17. července 2017 zpracovala: Lenka Hřídelová, asistentka OHK Příbram 

Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785; ohkpb@ohkpb.cz, http://www.ohkpb.cz  
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