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AKTUALITY OHK                                          39. týden 2019                                                                          
 
 

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: 
 

30. 9. 2019       „NOVELA ZÁKONA O POBYTU CIZINCŮ“                                       nové                                 
Místo konání:    Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III 
pozvánka 
 
1. 10. 2019      „KONEC DOBRÝCH ČASŮ? … Nejisté vyhlídky evropské ekonomiky“ 
                            Přednáška Ing. Petra Dufka, makroekonomického analytika          nové         
Místo konání:   Konferenční sál budovy KOSTKY Pb, a.s., Žižkova 708, Příbram II 
Účast:               ZDARMA 
pozvánka 
 
4. 10. 2019       „Business Spot“ na OHK v Příbrami                                               nové    
Místo konání:    Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III 
pozvánka 
 
14. 11. 2019      „Jak efektivně rozvíjet podnikatelské nápady žáků středních škol“ 
Místo konání:    Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III 
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   ! ! !  

238/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně  

243/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací 

zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů      

 zpět 
 

  

 

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/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/08/Pozvanka_-Zamestnavani-cizincu_30.9.2019.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/09/Přednáška-Petr-Dufek-1.10.2019.doc
https://ohkpb.cz/akce/otevreni-business-spotu-pro-zaky-a-studenty-v-pribrami/
https://ohkpb.cz/akce/jak-efektivne-rozvijet-podnikatelske-napady-zaku-strednich-skol/
http://www.ohkpb.cz/soubory/czech%20point%202015%20barva.pdf
http://www.ohkpb.cz/soubory/czech%20point%202015%20barva.pdf


 

 

Newsletter HK ČR:                                                                                           nové                                               
Bližší informace: zde 
 

HK ČR: Hospodářská komora spolupracovala s ŘSD při testování nového mýtného 
systému. Komora podnikatelům také usnadní registrace vozidel                       nové 
Bližší informace: zde 
 
HK ČR: Zaměstnavatelé se chystají příští rok zvýšit výplaty v průměru o více než 6 %. 
Některé firmy budou zvyšovat mzdy ještě výrazněji                                                  nové 
Bližší informace: zde                                                                                                                     

 
HK ČR: Vladimír Dlouhý: Poučme se z chyb Německa, kde zcela převládlo ekologické 
hledisko, a proto domácnostem a firmám rekordně zdražila elektřina               nové 
Bližší informace: zde  
 
HK ČR: Šetření Hospodářské komory pro Ministerstvo financí: Plošný reverse charge 
ano, ale když bude jen na omezenou dobu, zatíží nás zbytečnou administrativou i 
náklady                                                                                                                        nové 
Bližší informace: zde 
 
8.10.2019 „Česko-makedonské podnikatelské fórum“, které se uskuteční v rámci   nové 

doprovodného programu letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v sálu S1 
pavilonu E v areálu brněnského výstaviště  
Jednacím jazykem podnikatelského fóra bude angličtina, účast na akci je zdarma, ovšem podmíněna 
registrací prostřednictvím formuláře ZDE. Registrace bude ukončena 3. 10. 2019. 
Bližší informace: program, plánek areálu  
 
“The Gala of Business Excellence – Top of Companies” Temešvár, Rumunsko    
Bližší informace: zde, profil ENG 
 

27. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY STAVBA ROKU 2019                       
Bližší informace: zde 
 

Vyhlášení výzvy programu Úspory energie na podporu snížení energetické náročnosti 
podnikatelského sektoru                                                                                                        
Bližší informace: zde 

 
Projekt „Erasmus pro mladé podnikatele“       
Bližší informace: hostitelský podnikatel,  začínající podnikatel 
 

Speciální nabídka tarifů pro členy HK ČR od Vodafone       
Bližší informace: zde 

 
Městský úřad Příbram: Zveřejnění inzerátu: Pronájem bývalé restaurace „U Chudáčka“ 
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“         

https://mailchi.mp/komora/komora-proti-populismu-odboru
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/06/20190620_TZ-HK-ČR_I-přes-zpřísňující-se-celoevropskou-protiemisní-politiku-se-stav-ovzduší-zhoršuje.-Přemýšlejme-o-změně-přístupu.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/09/20190921_TZ-HK-ČR_Komora-podnikatelům-usnadní-registrace-vozidel.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/06/20190620_TZ-HK-ČR_I-přes-zpřísňující-se-celoevropskou-protiemisní-politiku-se-stav-ovzduší-zhoršuje.-Přemýšlejme-o-změně-přístupu.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/09/20190917_TZ-HK-ČR_Zaměstnavatelé-se-chystají-příští-rok-zvýšit-výplaty-v-průměru-o-více-než-6-.-Některé-firmy-budou-zvyšovat-mzdy-ještě-výrazněji.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/09/20190918_TZ-HK-ČR_Vladimír-Dlouhý_Poučme-se-z-chyb-Německa_kde-zcela-převládlo-ekologické-hledisko.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/09/20190919_TZ-HK-ČR_Šetření-HK-ČR-pro-MF_Plošný-reverse-charge-ano-ale-když-bude-jen-na-omezenou-dobu-zatíží-nás-zbytečnou-administrativou-i-náklady.docx
https://www.komora.cz/event/cesko-makedonske-podnikatelske-forum/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/09/Agenda.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/09/Plánek-BVV.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/08/Rumunsko-info-OHK.doc
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/08/PROFIL_ENG-.docx
http://www.stavbaroku.cz/homepage.jsp
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/se20-account-data/9378/media/letak-ohk-servisni.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/02/ERASMUS_hostitelsky_podnikatel_CZ_tisk.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/02/ERASMUS_zacinajici_podnikatel_CZ_tisk.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/02/ERASMUS_zacinajici_podnikatel_CZ_tisk.pdf
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/2019/06/Platné-znění-inzerátu.docx
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/06/Platné-znění-inzerátu.docx
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/esfpb/projekty_v_realizaci/rip/zaruky_pro_mlade_ve_stc__kraji
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/08/OHK_Generacni_tandem.docx


 

 

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“. 
 
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                                                    
 

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké         
Bližší informace: www.antonindvorak.cz   

   

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

Aktuální dění v Hornickém muzeu Příbram   
Přehled akcí: zde 
 

Knihovna Jana Drdy                                                                                                      nové  
Přehled akcí: zde 
 
 
 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/esfpb/projekty_v_realizaci/rip/zaciname_po_50_ve_stc__kraji_ii
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/esfpb/projekty_v_realizaci/rip/sance_pro_zdravotne_postizene_ve_stc__kraji
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/esfpb/projekty_v_realizaci/rip/smer_-_prace_ve_stc__kraji_ii
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.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/
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
http://www.antonindvorak.cz/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/09/říjen-2019.pdf
http://www.divadlopribram.eu/program-a-aktuality/
http://www.muzeum-pribram.cz/cz/akce/poradane-akce/
http://navrh4.nt.cz/wp-content/uploads/2019/09/knihovna_zari.jpg


 

 

Galerie Františka Drtikola:                                                                                    
5. 9. - 13. 10. 2019 EMILA MEDKOVÁ „FOTOGRAFIE“                                    
Bližší informace: zde 
 

Galerie Františka Drtikola Příbram a Czech Photo o.p.s.                                           nové 
19.9. - 30.10. 2019 výstava ZE ZLATÉHO FONDU NÁRODNÍHO MUZEA FOTOGRAFIE 
Výstava představuje výběr šedesáti prací z unikátní sbírky Národního muzea fotografie.  
Ve výběru prací pro Galerii Františka Drtikola jsou zastoupeny převážně snímky autorů humanistické, 
dokumentární fotografie. 
Bližší informace: fotografie 

Zámek Dobříš 
2.7.-2.10.2019 výstava naivních obrazů:  
Alexadra Dětinská „Z hradu do zámku“   
Bližší informace: http://www.zamekdobris.cz/cs/ 
Kulturní program  
 

Váchův Špejchar 
31. 8. - 26. 10. 2019 výstava obrazů s názvem „Žízníš po životě?“                        
Bližší informace: zde 
 

Svatá Hora  
Přehled  akcí: 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 188 členů OHK, z toho 78 FO a 110 PO. 

 
Nový člen od 1. 1. 2019: 

 Vazárna, s. r. o. – ruční výroba zápisníků, sešitů, diářů apod. 

 Střední odborné učiliště Sedlčany, Petra Bezruče 364 -  vzdělávání žáků 

 Padevět Daniel Ing. - inteligentní elektroinstalace, návrhy a realizace kuchyní a interiérů, IT služby 

 Maxa Bohumil Ing. - opravy obuvi a kožených výrobků 

 JUDr. František Dědičík – poradenství a konzultační služby v oblasti ochrany osobních údajů, bezpečnostní 

poradenství 

 

 
Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram 
Dne 23. září 2019 zpracovala: Petra Kuchařová, asistentka OHK Příbram 

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

https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/09/Emila_medková_vernisaz.jpg
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/09/Galerie-NMF-4.jpg
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/08/Dobris_plakat-2.jpg
http://www.zamekdobris.cz/cs/
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/08/Kulturní_program_2019.pdf
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2019/08/špejchar-banner-křivky.jpg
https://ohkpb.cz/wp-content/uploads/2018/12/Kalendář-2019-rub.pdf
mailto:ohkpb@ohkpb.cz
http://www.ohkpb.cz/

