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AKTUALITY OHK                                            37. 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:  
13. září 2017  „PŘÍLEŽITOSTI PODNIKÁNÍ V INDII“ 
Místo konání:            Konferenční místnost firmy AMZ, Pražská 298, Brandýs nad Labem (vstup od 
                   restaurace Melicharka) 
Bližší informace:      pozvánka 
 

25. září 2017   „REVOLUCE V OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ!                                    nové 
            JAK SE PŘIPRAVIT NA NAŘÍZENÍ GDPR?“ 

Změna místa konání: Česká spořitelna, 2.patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram 
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1 
Bližší informace:     pozvánka 
 
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   ! ! !  

 

283/2017 Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 23/14 ve věci návrhu na 

zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb.    

 

zpět 
 
 

 

                                                                                                                 

mailto:ohkpb@ohkpb.cz
http://www.ohkpb.cz/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/08/Pozvanka-Make-in-India-KHK.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/GDPR-os.udaje_.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/Pozvanka_%20Vysilani%20pracovniku%20do%20zahranici_9%2010%202017.docx


3. R ů z n é

 
OHK PŘÍBRAM VYDÁVÁ VÝPISY Z REGISTRŮ STÁTU 

Ceník a úřední hodiny ZDE 
 

Týden v kostce:            nové 
Bližší informace: zde 

 
TZ HK ČR: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání nepřinesla zásadní změny. 
Situace podnikatelů se nelepší         nové 
Bližší informace: zde 
 

TZ HK ČR: KOMENTÁŘ PETRA ZAHRADNÍKA      nové 
Makroekonomická mozaika: Silně rostoucí mzda určuje ekonomický výkon 
Bližší informace: zde 
 

TZ HK ČR: Hospodářská komora ČR: Potřebujeme efektivní stavební právo. Odmítáme 
diktát minoritních skupin a resortismus       nové 
Bližší informace: zde 
 

TZ HK ČR: Čerpání dotací na vysokorychlostní internet podle ICT sektoru vyžaduje 
podstatné změny. Ministerstvu pomůže svými doporučeními    nové 
Bližší informace: zde 

 
TZ HK ČR: KOMENTÁŘ PETRA ZAHRADNÍKA      nové 
Makroekonomická mozaika: Skromnější, leč stále slušné výsledky 
Bližší informace: zde 

 
TZ HK ČR: Některé české firmy zvažují nové investice v Mongolsku. V neděli odletí na 
podnikatelskou misi organizovanou Hospodářskou komorou     nové 
Bližší informace: zde 
 

TZ HK ČR: KOMENTÁŘ PETRA ZAHRADNÍKA      nové 
Komentář k aktuálnímu dění v EU: Využijme naši příznivou ekonomickou kondici k 
prosazení svých zájmů v EU 
Bližší informace: zde 
 

TZ HK ČR: Právní elektronický systém prošel Sněmovnou, otevírá se cesta          nové 
ke snížení administrativní zátěže podnikatelů   
Bližší informace: zde 

 
14.10.2017 „Gurmánské sedmichodové menu s prémiovými víny moravských vinařů“ 
Bližší informace: zde                                                                                                          nové 

 
Pozvánka na XIX. republikový veletrh Euroregion - Neman                 
Bližší informace: zde 

 
TZ Státního okresního archivu Příbram: Výstava k výročí požáru Svaté Hory   
Bližší informace: zde 

 
Pozvánka na Zemědělský veletrh v Samsunu                            
Bližší informace: zde 
 

Pozvánka na VELETRH MARKETEK 2017 – Vybavení supermarketů       
a obchodů   
Bližší informace: zde 
 

Pozvánka na doprovodnou podnikatelskou misi náměstka ministra zahraničních    
věcí ČR do Alžírska 
Bližší informace: zde 

http://www.ohkpb.cz/soubory/czech%20point%202015%20barva.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/czech%20point%202015%20barva.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/Tyden-v-kostce-7.9.-2017.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/20170904_TZ-HK-CR_Zprava-o-vyvoji-maleho-a-stredniho-podnikani-neprinesla-zasadni-zmeny..doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/20170904_TZ-HK-CR_Zprava-o-vyvoji-maleho-a-stredniho-podnikani-neprinesla-zasadni-zmeny..doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/20170905_TZ-HK-CR_Komentar-P.-Zahradnika_Makroekonomicka-mozaika_Silne-rostouci-mzda-urcuje.doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/20170905_TZ-HK-CR_Hospodarska-komora-CR_Potrebujeme-efektivni-stavebni-pravo..doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/20170906_TZ-HK-CR_Cerpani-dotaci-na-vysokorychlostni-internet-podle-ICT-sektoru-vyzaduje-podstatne-zmeny..doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/20170907_TZ-HK-CR_Komentar-P.-Zahradnika_Makroekonomicka-mozaika_skromnejsi-lec-stale-slusne-vysledky.doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/20170907_TZ-HK-CR_Nektere-ceske-firmy-zvazuji-nove-investice-v-Mongolsku..doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/20170907_TZ-HK-CR_Komentar-P.-Zahradnika_vyuzijme-priznivou-eko-kondici.doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/20170907_TZ-HK-CR_Komentar-P.-Zahradnika_vyuzijme-priznivou-eko-kondici.doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/20170908_TZ-HK-cR_elektronick-system.doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/20170908_TZ-HK-cR_elektronick-system.doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/S22C-6e17091111320.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/08/XIX.-republikový-veletrh-Euroregion-Neman-2017.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/08/Pozar-SVH-vyroci.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/08/Samsun.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/08/Pozvanka-na-VELETRH-MARKETEK-2017-VYBAVENI.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/08/Doprovodna-mise-do-Alzirska.docx


 
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 
 

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“. 
 
Výsledky Běhu Kovohutěmi 2017 (09. 09. 2017)                                                           nové 
Vítězi poprvé Budil a posedmé Churaňová 
Doběhlo 426 závodníků, což je pátý nejvyšší počet v historii 
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  

http://www.ohkpb.cz/soubory/Vzory_rozhodciho_rizeni_A4_WK_sleva.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/OHK_Zaruky_pro_mlade_2017.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/OHK_Generacni_tandem.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/OHK_Zaciname_po_50_%20II_2017.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/OHK_sance%20pro%20OZP.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/OHK_Smer-prace_2.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/skladacka_VP_PS.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/VP_zakladni_info.docx
http://www.ohkpb.cz/soubory/KHK_clanek_web.DOCX
http://www.ohkpb.cz/soubory/Letak_pro_NE_udaje_HKCR.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/Letak_pro_HE_udaje_HKCR.pdf
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.sbirej-toner.cz/cs/stranky/prihlasovaci-formular/
http://www.sbirej-toner.cz/cs/stranky/prihlasovaci-formular/
http://www.ohkpb.cz/soubory/ALKA_Sbirej%20toner.docx
mailto:elektroodpad@kovopb.cz
http://www.kovopb.cz/
http://www.kovopb.cz/divize-elektroodpad/
http://www.kovopb.cz/recyklace-ekovuk/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/TZ170911_BehKo170909_VysledkyFotky.pdf
http://adr.komora.cz/
http://www.komora.cz/hk-cr/hlavni-zpravy/art_24478/novy-system-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu-zacne-fungovat-letos-v-dubnu.aspx


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 září - říjen 

 
Divadlo Antonína Dvořáka     
Přehled akcí: zde, program září, program říjen       
 

Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram   
Přehled akcí: zde 
 

Knihovna Jana Drdy Příbram 
Přehled akcí: program září 

 

Galerie Františka Drtikola 
Výstava Jiřího Slívy, pozvánka  
 

Zámek Dobříš   
Komentované vycházky, Svatováclavská slavnost 

 
Waldorfská škola pořádá v sobotu 23. září 10-16 hod. charitativní jarmark Walden     nové 
Jedná se o charitativní jarmark, kterým se škola připojuje k celosvětovému projektu WOW day (Waldorf 
One World). Žáci waldorfských škol pomáhají dětem po celém světě. Letošní výtěžek bude věnován 
waldorfské škole v Tádžikistánu. Na programu jsou kromě dobročinného bazaru kulturní vystoupení  
a dobré občerstvení. Nabízíme prezentaci místních podnikatelů a možnost pronájmu prodejních 
stánků. Za organizátory: Zuzana Angelová, 774 943 104, angelova@waldorf.pb.cz 
 

1. 7. – 30. 9. VÝSTAVA MODERNÍHO UMĚNÍ VÝTVARNICE XÉNIE HOFFMEISTEROVÉ 
„BOTY, BUBÁCI A ZAJÍCI“       
pozvánka 
 

Březnice: Knihovna, Kino 
              
Výstava fotografií Ivana Klicha z knihy: VLTAVSKÉ VYHLÍDKY 
pozvánka 
 

zpět 
 

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 11. září 2017 zpracovala: Lenka Hřídelová, asistentka OHK Příbram 

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

zpět 
 

http://www.ohkpb.cz/soubory/S22C-6e17060509520.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/08/program-zari-Pamatnik-A.Dvoraka-2017.doc
http://www.divadlopribram.eu/program-a-aktuality/
http://www.ohkpb.cz/soubory/zari_divadlo_%202017.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/08/rijen-divadlo-A.Dvoraka-Pribram-2017.pdf
http://www.muzeum-pribram.cz/cz/akce/poradane-akce/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/08/ProgramZari-KJD-Pribram.jpg
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/Galerie-Fr.-Drtikola-pozv_str_2-1.jpg
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/Galerie-Fr.-Drtikola-pozv_jiri_sliva_TEXT.jpg
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/Zamek-Dobris-Vychazky.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/09/Zamek-Dobris-17.rocnik.docx
mailto:angelova@waldorf.pb.cz
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/07/GALERIE-JCM_ZAJICI.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/08/Breznice-zari-2017.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/08/kino-zari-2017.doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/08/Pozvanka-Vachuv-Spejchar-1.pdf
mailto:ohkpb@ohkpb.cz
http://www.ohkpb.cz/

