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1. P o z v á n k y    a    a k c e                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

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   ! ! !  

 

 

 

87/2018 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s 

regulovanými cenami pro rok 2018    

89/2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o 

České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje 

zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů    

 

    zpět 
 

3. R ů z n é

 
OHK PŘÍBRAM VYDÁVÁ VÝPISY Z REGISTRŮ STÁTU 

Ceník a úřední hodiny ZDE 
 

NEWSLETTER HK ČR:            nové  
Bližší informace: zde 
 
TZ HK ČR: Hospodářská komora chce mít vliv na to, jak a komu stát poskytuje investiční 
pobídky. Chce skoncovat s překonanou formou podpory, bránit domácí podnikatele a 
zvýšit přidanou hodnotu tuzemské produkce              nové       
Bližší informace: zde 
 
TZ HK ČR: KOMENTÁŘ EMANUELA ŠÍPA: Hospodářská komora ČR varuje před možným 
uplatňováním podnákladových cen v dálkové autobusové dopravě   nové   
Bližší informace:  ZDE 
 
TZ HK ČR: Podnikatelé zaměření na high-tech obory dnes odletí na misi do Japonska. 
Doprovází je i zástupci vědeckých center       nové       
Bližší informace: zde 

mailto:ohkpb@ohkpb.cz
http://www.ohkpb.cz/
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/2018/06/Newsletter.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/Newsletter.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/20180528_TZ-HK-ČR_Hospodářská-komora-chce-mít-vliv-na-to-jak-a-komu-stát-poskytuje-investiční-pobídky.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/20180528_TZ-HK-ČR_Hospodářská-komora-chce-mít-vliv-na-to-jak-a-komu-stát-poskytuje-investiční-pobídky.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/20180528_TZ-HK-ČR_Hospodářská-komora-ČR-varuje-před-možným-uplatňováním-podnákladových-cen-v-dálkové-autobusové-dopravě.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/20180603_TZ-HK-ČR_Podnikatelé-zaměření-na-high-tech-obory-dnes-odletí-na-misi-do-Japonska.-Doprovází-je-i-zástupci-vědeckých-center.docx


 

TZ KHK ČR: Možnost prezentace výrobků na velvyslanectví ve Vídni a v Paříži      nové 
Bližší informace: zde, přihláška Vídeň, Paříž 

 
7. 6. 2018 Mezinárodní den archivů „Osudové osmičky v obrazech –1848-1918-1938-1948-
1968“                                                                                                                                 
Bližší informace: zde 

 
12.6.2018 „Podnikejte chytře! Nenechte se doběhnout insolvencí“                          nové 
Bližší informace: zde 
 

OHK v Příbrami blahopřeje Mgr. Milanu Lehockému k vyznamenání            
Bližší informace: zde 
 
Nabídka bezplatných vzdělávacích kurzů pro vaše zaměstnance     
Bližší informace: zde 
 
Speciální nabídka tarifů pro členy HK ČR od Vodafone       
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 
 

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

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“. 
 
 
 
 

https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/04/Možnost-prezentace-výrobků-na-velvyslanectví-ve-Vídni-a-v-Paříži-1.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/STŘEDOČESKÝ-KRAJ-Přihláška-2018_Viden.doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/STŘEDOČESKÝ-KRAJ-Přihláška-2018_Pariz.doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/04/Možnost-prezentace-výrobků-na-velvyslanectví-ve-Vídni-a-v-Paříži-1.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/04/Možnost-prezentace-výrobků-na-velvyslanectví-ve-Vídni-a-v-Paříži-1.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/05/MDA2018.jpg
ttps://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/05/Pozvanka-na-seminar-pre-solve_final.pdf
ttps://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/05/Pozvanka-na-seminar-pre-solve_final.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/04/Lehocký.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/04/Lehocký.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/12/projekt-PROKOP.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/12/projekt-PROKOP.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/12/VODAFONE_nabídka-pro-členy.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/12/VODAFONE_nabídka-pro-členy.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/10/OHK_Zaruky_pro_mlade_1.10.2017.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/02/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/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/


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 
 

Nabídka Aj přednášek Terezy Kašparové 
Bližší informace: zde, studio Aj 
 

  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                                                    
 

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké         
Bližší informace: www.antoníndvorak.cz, červen    nové 

   

Divadlo Antonína Dvořáka             
Bližší informace: http://www.divadlopribram.eu/program-a-aktuality/   
       

Knihovna Jana Drdy Příbram  
Bližší informace: https://www.kjd.pb.cz/      
 

Galerie Františka Drtikola 
Vyhnaní   
Bližší informace: pozvánka 1. str., 2. str. 

Výstava ANNA VANČATOVÁ OBRAZY          
Bližší informace: zde 

 
Zámek Dobříš  
Bližší informace: http://www.zamekdobris.cz/cs/ 

Přehled koncertů: zde  

Nabídka pro školy 
Bližší informace: zde    
 

15. 6. 2018 NOVÁK & SCHELINGER REVIVAL DVOJKONCERT                                      nové 
Bližší informace: zde 
          

Cowárna  
16.6. Příbramský půlmaraton           
Bližší informace: zde, foto  

 

Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram   
Přehled akcí: zde 
 

Svatá Hora    
Přehled akcí: zde 
 

Březnice 
Kino – červen  

 

8.6. Váchův Špejchar – INSPEKTOR VOGO                                                              nové 
Bližší informace: zde 

 

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
http://www.ohkpb.cz/soubory/S22C-6e17060509520.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/02/Tereza-Kašparová.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/03/studio-AJ_text-pro-OHK.docx
http://www.antoníndvorak.cz/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/05/Prehled-Pamatnik-Ant.-Dvoraka-cerven-2018.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/05/Pozvanka_Stránka_1.jpg
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/05/Pozvanka_Stránka_2.jpg
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/04/pozvanka_AV_strA-2-galerie.jpg
http://www.zamekdobris.cz/cs/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/03/KONCERTY_2018_PŘEHLED.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/04/skoly_2018.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/02/Cowárna-Hvězdy-nad-PB-21.2..jpg
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/05/Novák-schelinger.jpg
https://www.facebook.com/events/202211850383802/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/04/pb-půlmaraton.jpg
http://www.muzeum-pribram.cz/cz/akce/poradane-akce/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2017/12/Kalendář-2018-rub.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/05/kino-červen-2018.doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/Vogo-Drážkov.pdf


Výstava Střední Čechy během stavovského povstání a české války                      nové 
Bližší informace: zde 

 

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 194 členů OHK, z toho 85 FO a 109 PO. 

Nový člen od 1. 1. 2018 
Šárka Klímová – kosmetické služby  
MONETA Money Bank, a. s. – bankovnictví 
Dvořákovo Příbramsko, z.ú. – realizace hudebního festivalu A. Dvořáka 
Ing. Vladimír Kovalčík – inženýrská činnost ve stavebnictví 
E.Mi – International s. r. o. – kosmetické výrobky – výroba a kompletace, MO + VO, školení v oboru 
Ing. Ludvík Paseka – zpracování účetnictví, inženýrská činnost, soudní znalec v oboru ekonomika 
Czech Immigration services - Dagmar Hergottová – poradenská a konzultační činnost v oblasti zaměstnávání 
cizinců, vládních projektů a zajištění služeb 
JIPO – PB s. r. o. – zajištění PO, BOZP na stavbě, revize hasících přístrojů 
EUROTRANSLATION s. r. o. – překladatelské, tlumočnické služby, soudní překlady 
ANAD s.r.o. - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
Daně-mzdy-účetnictví s.r.o. - činnost účetních poradců, silniční motorová doprava, dezinsekce a deratizace 
 

 
Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram 
Dne 4. června 2018 zpracovala: Bc. Lenka Hřídelová, asistentka OHK Příbram 

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

 

zpět 
 

https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/06/PLAKAT_STR_CECHY_1618_1621@.jpg
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