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DAŇOVÉ NOVINKY
SNÍŽENÍ VÝŠE NEPENĚŽNÍHO PŘÍJMU PŘI
BEZPLATNÉM VYUŽÍVÁNÍ NÍZKOEMISNÍHO
SLUŽEBNÍHO VOZIDLA I PRO SOUKROMÉ ÚČELY
S účinností od 1. července 2022 bylo novelizováno ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Níže Vás seznámíme se změnou, která tato novela
přinesla.
Poskytuje-li zaměstnavatel bezplatně nízkoemisní motorové vozidlo svému zaměstnanci
k soukromým účelům, považuje se za nepeněžní příjem zaměstnance nově částka ve výši 0,5%
vstupní ceny vozidla.
Nízkoemisním motorovým vozidlem se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které
nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší
v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí
z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.“

Snížení částky nepeněžního přijmu z 1 % na 0,5% vstupní ceny se dle přechodného ustanovení
použije již pro zdaňovací období roku 2022. Avšak při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň
z příjmů fyzických osob za kalendářní měsíce přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, tj. za leden–červen 2022 se použije částka nepeněžního příjmu ve výši
1 % vstupní ceny.
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Snížená částka nepeněžního příjmu se tak použije až na zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň
z příjmů za období červenec 2022.
Nižší částka nepeněžního příjmu za měsíce leden–červen roku 2022 bude zohledněna v rámci
ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Zaměstnanci tak vznikne přeplatek na dani.
V případě, že zaměstnanec nemůže požádat o toto roční zúčtování, bude rozdíl z nižší
částky nepeněžního příjmu zohledněn při podání daňového přiznání za zdaňovací
období roku 2022.
V tomto případě zaměstnavatel vystaví potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti,
přičemž na ř. 1 příjmy vyplacené nebo obdržené do 31. ledna 2023 uvede nižší úhrn příjmů ze
závislé činnosti ve vztahu ke kalendářním měsícům leden–červen.
Výše uvedené úpravy se však nepromítnou do vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti.

Tento článek pro Vás připravila spol. PKF APOGEO Group, SE.
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PRÁVNÍ NOVINKY
ANTIBYROKRATICKÝ BALÍČEK I.

Ministr pro legislativu předložil do meziresortního připomínkového řízení materiál pod názvem
„Antibyrokratický balíček I.“ Cílem tohoto materiálu by mělo být snížení administrativní zátěže,
kdy tento materiál navrhuje změnu nebo zrušení 35 administrativních povinností.
Jako důvod předložení materiálu je uvedena návaznost na programové prohlášení vlády, ve kterém
se vláda zavazuje „zrušit, co je v českém právu zbytečné nebo přestalo dávat smysl: povinnosti,
razítka i samotné zákony.“
V gesci Ministerstva financí by mělo dojít ke snížení sankcí u povinnosti vyplnění kontrolního
hlášení, kdy by tato sankce měla být nižší zejména pro menší plátce. Také by mělo dojít ke snížení
počtu odpisových skupin. Pro podnikatele, kteří mají převážnou část svého podnikání v cizí měně
by mělo dojít k umožnění účetního vykazování v cizí měně, stejně tak jako možnost podávat
v cizí měně daňové přiznání ke korporátní dani nebo umožnění placení daní v cizí měně.
Ministerstvo financí by taktéž mělo navýšit hranici obratu pro povinné plátcovství DPH
na 2 miliony korun a společně s tím také zvýšení hranice pro nárok na paušální daň
na 2 miliony korun. S redukcí se počítá také u silniční daně, kdy ke snížení této daně by mělo dojít
na evropské minimum a s následným výhledem zrušení této daně.
Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo zrušit povinné vykazování údajů o množství elektřiny
spotřebované pro dobíjení vozidel. Podnikatelé by tak již nemuseli hlásit, kolik proudu se dobije
do služebních aut na firemních dobíjecích stanicích.
U pracovně lékařských prohlídek u 1. kategorie práce by měla odpadnout vstupní prohlídka
u poskytovatele pracovně lékařských služeb a mělo by být možné absolvovat tuto prohlídku
u registrujícího lékaře.
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„RŮZNÉ“
S KRITIKOU JSME USPĚLI

Rádi bychom informovali členy AMSP ČR a další podnikatele, že poté, co byly ze strany
AMSP ČR medializovány diskriminační podmínky dotací z programu Aplikace v rámci
Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, přistoupilo Ministerstvo
průmyslu a obchodu k jejich úpravě. Spodní limit pro podání žádosti byl snížen
z pěti na dva miliony korun, což lépe odpovídá potřebám malých a středních podniků. Termín
vyhlášení výzvy se tím ovšem posunul na 15. srpna 2022.
Text naleznete ZDE.
Článek s upozorněním na diskriminační podmínky naleznete níže:
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CHATBOT AMSP ČR NOVĚ NABÍZÍ
PODNIKATELŮM KOMPLEXNÍ PŘEHLED
O MOŽNOSTECH ZÍSKAT DOTACE

Tisková zpráva ze dne 1. srpna 2022
Získat komplexní přehled o možnostech získání dotací je od 1. srpna 2022 možné díky
Asociaci malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR (AMSP ČR), jejím webovým stránkám
a chatbotu s rozšířenou funkcí.
Chatbot – tedy aktivní software, který pomocí rozhodovacího stromu, předdefinovaných otázek
a odpovědí automaticky navazuje a udržuje komunikaci, umístila AMSP ČR na svůj web už loni
v září. Jeho prvotním úkolem bylo urychlit proces transformace informací směrem k členům
– stávajícím i potenciálním, partnerům i celé veřejnosti. Chatbot už bezmála rok poskytuje
informace, které jsou jasné, neměnné a nevyžadují žádnou odbornou radu od „živých“ pracovníků.
„Nyní jsme se rozhodli jeho ‚schopnosti‘ rozšířit a umožnit tak podnikatelům získat přehled o tvrdých, tedy
investičních, i měkkých – vzdělávacích – dotačních příležitostech,“ uvádí Eva Svobodová, členka
představenstva a generální ředitelka AMSP ČR.

Celý článek naleznete ZDE.
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AMSP ČR SE STALA ČLENEM
EUROPEAN ENTREPRENEURS CEA-PME

Dovolujeme si Vás informovat, že se AMSP ČR stala členem European Entrepreneurs CEAPME (Confédération Européenne des Associations de Petites et Moyennes Entreprises). Jedná se
o největší obchodní konfederaci dobrovolně sdružených malých a středních podniků (MSP) se
sídlem v Bruselu. Členská základna je složena z 27 evropských asociací s více než 2,4 miliony
podniků, které zaměstnávají přes 20 milionů lidí. Kromě toho udržuje vztahy s 15 partnerskými
asociacemi v Evropě, Americe, Africe, Asii, Austrálii a na Novém Zélandu.
Konfederace monitoruje politické diskuse v Bruselu a spolupracuje s evropskými tvůrci politik, aby
zajistila, že malé a střední podniky mohou mít prospěch z legislativního rámce, který odpovídá
jejich potřebám. Své aktivity a cíle opírá o klíčové pozice vyvíjené ve spolupráci se svými členy.
Kromě toho je European Entrepreneurs součástí několika projektů, které vyvíjejí nástroje pro malé
a střední podniky a pomáhají jim v různých aspektech jejich podnikání. V rámci těchto projektů
byla vyvinuta SME2B = platforma pro mezipodnikové sítě pro malé a střední podniky, která
konfederaci pomůže najít nové obchodní partnery a partnery pro projekty EU v celé Evropě
i mimo ni.
Celý článek naleznete ZDE.

vlevo: Karel Dobeš, místopředseda představenstva AMSP ČR,
uprostřed: Markus Jerger, co-president European Entrepreneurs CEA-PME and Chairman
of BVMW, vpravo: Josef Jaroš, předseda představenstva AMSP ČR
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ZA PRVNÍ POLOLETÍ POMOHLA
NÁRODNÍ ROZVOJOVÁ BANKA, a.s.
FIRMÁM ZÍSKAT UŽ 13 MILIARD KČ

Národní rozvojová banka (NRB) poskytla podnikatelům v prvním
pololetí letošního roku podporu v objemu 12,9 miliard korun
zaručených či napřímo poskytnutých úvěrů a dalších 232 milionů
korun cestovním kancelářím jako tzv. záruku za spoluúčast.
V meziročním srovnání se jedná o 40% nárůst v rámci standardní (tj. necovidové) podpory. Dalších
222 milionů korun poskytla NRB krajům, městům a obcím na budování veřejné infrastruktury.
Dle statistik České národní banky došlo v letošním prvním pololetí opoti stejnému období roku
2021 k významnému, téměř 30% poklesu objemu poskytnutých nových firemních úvěrů.
V segmentu úvěrů do 30 mil. Kč, což jsou typické úvěry pro malé a střední podniky často
podporované prostřednictvím záruk NRB, je však tento propad významně menší, pouze 11%.
„V poslední době firmy začaly omezovat své investice, resp. v menší míře financují své provozní výdaje provozními
úvěry. Za tím stojí jednak nejistá ekonomická situace a očekávaná recese, a jednak razantní růst úrokových sazeb,
který jim prodražuje cenu financování. Malé a střední podniky mají však k dispozici podpůrné záruční nástroje
Ministerstva průmyslu a obchodu, které spravuje naše banka. To je i jeden k důvodů, proč navzdory nižšímu
celkovému úvěrování zaznamenáváme rostoucí poptávku,“ vysvětluje Jiří Jirásek, předseda představenstva
Národní rozvojové banky. „A je to tak v pořádku, protože jednou z úloh naší banky je působit proticyklicky,“
doplňuje.
Celý článek naleznete ZDE.
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STOP BYROKRACII. MPO SPUSTILO
NOVÝ WEB PRO PODNIKATELE

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo nový web www.stopbyrokracii.cz a představilo
veřejnosti konkrétní opatření na snížení byrokracie pro podnikatele.
„Z byznysového hlediska se nyní nacházíme v možná nejsložitějším období od sametové revoluce. A pociťujeme to
všichni. Musíme společně řešit vysokou inflaci, enormní nárůst cen energií, pohonných hmot a dalších vstupů.
V této souvislosti připravujeme cílenou pomoc s cenami energií,“ říká ministr průmyslu a obchodu
Jozef Síkela a dodává: „Dobře si ale uvědomujeme, že podnikatelé nechtějí být závislí pouze
na pomoci státu, ale mají zájem o odbourávání překážek pro svůj byznys. My se chceme zaměřit
na ty byrokratické. Redukce administrativní zátěže podnikatelů je, i přes všechno co se děje kolem
nás, jednou z mých hlavních priorit.“
Na novém webu mohou podnikatelé zapojením do veřejné konzultace posílat vlastní návrhy
na zlepšení podnikatelského prostředí v ČR, a to až do poloviny září. „Tuto pomoc následně
využijeme k přípravě speciální analýzy podnikatelského prostředí a následně k co nejlepšímu zacílení námi
připravovaných opatření na snížení byrokracie,“ dodává ministr.
Web www.stopbyrokracii.cz na jednom místě prezentuje opatření, která již platí a nechybí
konkrétní připravované kroky. Dále informuje o klíčových digitálních projektech, které by
rovněž měly přispět ke snižování byrokratické zátěže. Jde například o Portál podnikatele, který by
se měl stát východiskem pro veškeré elektronické služby veřejné správy vůči podnikatelům. Dalším
významným digitálním projektem je dokončení Portálu živnostenského podnikání, tj. vytvoření
prezentační vrstvy a jednotlivých služeb portálu.
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POZVÁNKA NA KONFERENCI A MINIVELETRH
K DIGITALIZACI A NOVÝM TECHNOLOGIÍM 2022
(5. ŘÍJNA 2022)

Jménem AMSP ČR a všech našich partnerů si vás dovolujeme srdečně pozvat na celodenní akci
s názvem: „Konference a miniveletrh k digitalizaci a novým technologiím 2022“.
Této konferenci a miniveletrhu byla udělena záštita od Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky.

KDY: 5. října 2022, od 8:30 h do 17:00 h
KDE: Deloitte, Churchill, Italská 2581/67, 120 00 Praha 2

Akce je zaměřená na digitalizaci a nové technologie v malých a středních podnicích.

Na konferenci se dozvíte výsledky aktuálního průzkumu k digitalizaci v MSP, který realizovala
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR s agenturou IPSOS. Svůj pohled
na digitalizaci Vám přednesou zkušené firmy jako je Škoda Auto, Komerční banka, Google,
Deloitte a CzechInvest. Do praktické části programu jsme pozvali malé a střední firmy, které vám
představí několik jednoduchých řešení digitalizace pro vaše podnikání. Všechno si budete moct
vyzkoušet na průvodním veletrhu řešení, v rámci kterého můžete využít i individuální konzultace
a networking. V závěru akce vylosujeme jednoho z vás, který získá skvělou cenu, tu vám ale zatím
nemůžeme prozradit. Nezapomeňte Vaši vizitku nechat při vstupu na registraci. Akce se koná
v nádherných prostorech 7. patra ve společnosti Deloitte, kde máme k dispozici i velkou terasu
s výhledem na Prahu. Těšit se můžete i na výborný catering.

AKTUÁLNÍ PROGRAM ZDE
Účast na akci je ZDARMA.

Registrace pro vstup na akci
je podmínkou.
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SAVE THE DATE: DEN PODNIKATELŮ ČR

Den podnikatelů ČR se pomalu blíží, rezervujte si svůj čas v kalendáři dne 26. října 2022. Pokud
nám to epidemiologická situace dovolí, sejdeme se všichni v hotelu Ambassador Zlatá Husa.

Sestřih videa z minulého ročníku naleznete ZDE.
Videozáznam z celé akce naleznete ZDE.

BEZPLATNÁ VIRTUÁLNÍ KONFERENCE „NIS 2“
K NOVÉ SMĚRNICI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI EU

Dovolujeme si vás pozvat na online konferenci k nové evropské legislativě pro povinné zavedení
kybernetické bezpečnosti uvnitř firem. AMSP ČR je partnerem akce.
V příštím roce vstoupí v platnost evropská směrnice NIS 2, která určuje nová pravidla při řešení
kybernetické bezpečnosti uvnitř organizací. Tuto směrnici bude muset v ČR povinně splnit více
než 6.000 subjektů a soukromých firem. Ty budou muset zavést řadu nových procesů a nástrojů
pro zajištění své kyberbezpečnosti.
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Registrujte se na úvodní bezplatnou virtuální konferenci, která vám pomůže zorientovat v této
nové evropské směrnici. Dozvíte se na ní důležité informace, které vám pomohou splnit toto
nařízení a zabezpečit vaši organizaci. Na konferenci se dozvíte též praktické rady pro zabezpečení
vašeho kyberprostoru a přehled dotačních titulů, které lze využít.

Konference se koná ve středu 14. září 2022 od 9:00 do 11:30 h.

Nová směrnice má v celé EU vyřešit tyto hlavní problémy:
• Nedostatečnou míru kybernetického zabezpečení podniků a institucí působících v EU;
• Vyrovnat rozdíly v odolnosti mezi jednotlivými členskými státy a odvětvími;
• Zavedení jednotné strategie členských států proti nejvýznamnějším hrozbám
a problémům;
• Umožnění společné reakce na případné krize.

Směrnice je navržena tak, aby bylo zajištěno komplexní pokrytí všech odvětví a služeb, které mají
zásadní význam pro klíčové společenské a hospodářské činnosti. Nově se týká
především potravinářství, elektronických služeb a dalších oborů, které dosud nebyly
regulovány.
Maximální výše pokuty za nedodržení směrnice je 10.000.000 Kč,
nebo 2 % z celkového ročního obratu společnosti. Připravte se včas.
Program a témata:
9:00 – 9:15 h
Úvodní slovo, zahájení
9:15 – 9:45 h

Podrobné představení směrnice NIS 2, Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost

9:45 – 10:15 h

Informační bezpečnost dle normy ISO 27000

10:15 – 10:45 h

Kyberbezpečnost v praxi, ProID

10:45 – 11:15 h

Přehled dotačních titulů pro financování kybernetického
zabezpečení, enovation

11:15 – 11:30 h

Panelová diskuze, závěr
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Využijte tuto výjimečnou příležitost a zaregistrujte se včas.
Budeme rádi, když pozvete i své kolegy z dalších organizací.

Účast na konferenci je ZDARMA.
Více informací naleznete ZDE.
KONTAKTNÍ OSOBA PRO PŘÍPAD DOTAZŮ:
Ivo Vrána
Product Marketing Manager
e-mail: ivrana@monetplus.cz | tel.: +420 739 373 055

ZÁSTUPCI FIREM APELUJÍ NA VLÁDU KVŮLI
VYSOKÉ CENĚ ENERGIE, ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK PLYNU
A NASTAVENÍ KRIZOVÉHO SCÉNÁŘE
Tisková zpráva ze dne 20. července 2022
Na dlouho odkládané schůzce ekonomických ministrů a sociálních partnerů zdůraznili zástupci
zaměstnavatelů dne 19. července 2022 nutnost zajištění dodávek plynu a zavedení opatření
na zmírnění dopadů vysokých cen elektřiny a plynu podle Dočasného krizového rámce. Je to
zásadní řešení pro firmy postižené dopadem vysokých cen plynu. Žádné jiné opatření, které zatím
bylo přijato nebo se o něm uvažuje, totiž zdražování plynu pro firmy neřeší.

„Pro malé a střední podniky byla naprosto klíčová přímá finanční pomoc podle Dočasného krizového rámce, která
nemá být nakonec realizována. Podnikatelé se cítí hozeni přes palubu,“ říká Josef Jaroš, předseda
představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).
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Přítomní zástupci zaměstnavatelů ocenili deklaraci ministra průmyslu a obchodu, že jeho hlavním
cílem je udržet průmysl co nejdéle v chodu. Vítají i snahy vlády zajistit dostatek zemního plynu pro
ČR, hledat alternativní dodávky a plnit zásobníky plynu. Čísla Ministerstva průmyslu
a obchodu o naplněnosti zásobníků plynu na území ČR a o sjednané kapacitě v plovoucím
nizozemském terminálu naznačují, že jsou vytvořeny podmínky zajišťující dvě třetiny roční
spotřeby plynu. Firmy ovšem nejkritičtější období teprve čeká a jsou znepokojeny ohledně zajištění
stabilních dodávek plynu. Vláda sice v tomto směru činí pozitivní kroky, ale nedostatečně firmy
informuje o chystaných plánech, krizových scénářích a případných postupech, definici
nepostradatelných sektorů, možnostech dobrovolných dohod o úsporách energie
a doporučeních, jak postupovat v jednotlivých segmentech ekonomiky. V tom všem představitelé
podnikatelské veřejnosti dlouhodobě nabízejí spolupráci.
Celý článek naleznete ZDE.

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH SOUTĚŽÍ AMSP ČR

Přinášíme vám přehled aktuálních
soutěží, které AMSP ČR realizuje. Pokud
jste se ještě nestihli zaregistrovat do
soutěží, neváhejte a přihlaste se. Termín
pro uzávěrku registrací se již pomalu
blíží.

Rodinná firma roku AMSP ČR
Soutěž je určena pro rodinné firmy.
• Soutěž Rodinná firma roku AMSP ČR hledá inspirativní příběhy rodinných firem, které
úspěšně překonaly mnohá úskalí v podnikání, zakládají si na dobrém jménu, čestném jednání
a tradici firmy, kterou zamýšlejí zachovat prostřednictvím svých následníků i pro další
generace.
• Termín registrace do 11. září 2022
• Více informací naleznete ZDE.
•
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Národní cena ČR
za kvalitu v rodinném podnikání
Soutěž je určena pro rodinné firmy.
• Posláním Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání je zviditelnit
úspěšnost českých rodinných podniků. Ocenit kvalitu v oblasti manažerských, ekonomickofinančních a administrativně-psychologicko-právních aktivit prostřednictvím zpětné vazby,
kterou rodinným podnikům poskytne hodnocení nezávislou porotou.
• Termín registrace do 15. srpna 2022
• Více informací naleznete ZDE.
•

eŽena
•
•

•
•

Soutěž je určena pro drobné podnikatelky využívající přepravu zásilek.
Cílem soutěže eŽena je ocenit práci malých podnikatelek a zviditelnit jejich schopnosti,
samostatnost
a kvalitu služeb. Soutěž je určena pouze ženám, které v rámci podnikání provozují vlastní
e-shop nebo jej plánují založit a posílají z něj balíky svým zákazníkům.
Termín registrace do 31. srpna 2022.
Více informací naleznete ZDE.

eManuel
Soutěž je určena pro všechny řemeslníky, kteří využívají přepravu zásilek.
• Soutěž eManuel hledá inspirativní příběhy řemeslníků, kteří úspěšně překonali mnohá úskalí
v podnikání, zakládají si na dobrém jménu a čestném jednání. Současně jde v soutěži o řemeslné
podnikání, jehož součástí je odesílání balíků prostřednictvím přepravních služeb.
• Termín registrace do 31. srpna 2022
• Více informací naleznete ZDE.
•
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NASTARTUJTE SE
Soutěž je určena pro začínající podnikatele.
• Ukažte světu svůj podnikatelský projekt. Můžete získat až 300 000 Kč a další podporu
od našich partnerů. Přihlásit se můžete od 2. května do 5. září 2022. Vyplňte přihlášku
a nahrajte alespoň jeden obrázek vašeho projektu. Váš projekt schválíme a uveřejníme na webu.
• Termín registrace do 5. září 2022.
• Více informací naleznete ZDE.
•

POZVÁNKA NA RODINNÝ STŮL S EXKURZÍ

Dovolujeme si pozvat všechny majitele a zástupce rodinných firem na Rodinný stůl s exkurzí do firmy Beznoska
s.r.o., setkání určené výhradně pro majitele, nástupníky rodinných firem a konzultanty AMSP ČR.

KDY: pátek 26. 8. 2022 odpoledne (konkrétní čas bude upřesněn)
KDE: sídlo firmy Beznoska s.r.o, Dělnická 2727, Kročehlavy, 272 01 Kladno

Pokud byste se rádi potkali s námi, ostatními majiteli a zástupci rodinných firem a probrali nejen
co Vás aktuálně tíží, neváhejte a přihlaste se přes registrační odkaz níže. Počet účastníků je omezen,
aby mohla probíhat společná diskuse.
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Setkáním Vás provede Petr Milata, garant projektu Rodinná firma, člen představenstva
AMSP ČR a jednatel firmy Beznoska s.r.o. V průběhu setkání se můžete také těšit na malé
občerstvení.

Registrace probíhá do 22. 8. 2022 | Kapacita setkání: 25 účastníků

Kontaktní osoba pro případ dotazů:
Kateřina Vostatková | vostatkova@amsp.cz | +420 736 414 283
manažerka projektů Rodinná firma, Svou cestou, Inovace a Fandíme řemeslu

#61 PODCAST AMSP ČR K PROJEKTU
RODINNÁ FIRMA: „1. MÍSTO V SOUTĚŽI
EQUA BANK RODINNÁ FIRMA ROKU 2021,
KATEGORIE MALÁ FIRMA“

Dovolujeme si Vás informovat o natočení jednašedesátého podcastu naší asociace, tentokrát
na téma „1. místo v soutěži Equa bank Rodinná firma roku 2021, kategorie Malá firma.“
Podcast jsme nahráli v rámci projektu Rodinná firma.
Moderátorkou podcastu je Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka
AMSP ČR.
Host podcastu:
• Ing. Jaromír Tomšů, jednatel, SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
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Co se dozvíte v našem podcastu?
• Co se dozvíte?
• Baťovské kolečko ve firmě je nutnost
• Problém vody se nedá vyřešit ze dne na den
• Podnikání není pouze o cestě vzhůru
• Pokud věříte tomu, co děláte, vytrvejte!
• Z rodinných firem se neutíká!

PODCAST NALEZNETE ZDE

tel.: 236 080 454 | mob.: 733 722 512 | e-mail: amsp@amsp.cz | www.amsp.cz

Tento zpravodaj pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky
a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 300 000
podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v rámci evropských struktur. Asociace
byla založena v roce 2001.
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