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Období podávání řádných daňových přiznání k dani z příjmů je u většiny daňových subjektů  

za námi. Nejzazším termín pro podání přiznání za minulý rok uplynul 1.7.2022 a to daňovým 

subjektům, za které podává daňové přiznání zplnomocněný daňový poradce či advokát, případně 

kteří mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.   

Pokud po uplynutí lhůty k podání řádného daňového tvrzení daňový subjekt zjistí, že jeho daňová 

povinnost má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat dodatečné daňové přiznání. Tuto 

povinnost musí splnit do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém danou skutečnost zjistil 

a ve stejné lhůtě rozdílnou částku též uhradit. Například pokud daňový subjekt v srpnu zjistí, že 

v daňovém přiznání za rok 2021 zapomněl dodanit závazky, které jsou více jak třicet měsíců  

po splatnosti, je povinen podat dodatečné daňové přiznání do 30.  září a do té doby rozdíl v daňové 

povinnosti také uhradit.  

I přesto, že daňový subjekt v rámci dodatečného daňového přiznání opomenutou povinnost 

dobrovolně přizná a uhradí správci daně, váží se s jeho podáním následující sankce.   

 

a) Pokuta za opožděné tvrzení daně 

Platí, že daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit tuto pokutu, nepodá-li dodatečné daňové 

přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší 

než 5 pracovních dnů. 

Pokud tedy daňový subjekt dodrží výše uvedenou lhůtu a podá dodatečné daňové přiznání  

do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil rozhodné skutečnosti pro jeho podání, 

tuto pokutu hradit nemusí. Dodatečné daňové přiznání totiž podává v zákonem stanovené lhůtě 

pro podání a nikoliv opožděně. Při včasném podání dodatečného daňového přiznání tak tato 

sankce nehrozí.  

 

9/2022 7. 9. 2022 

DAŇOVÉ NOVINKY  
 

JAKÉ HROZÍ SANKCE PŘI PODÁNÍ  
DODATEČNÉHO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ 

 A JAK JE MINIMALIZOVAT? 

ZPRAVODAJ 
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b) Úrok z prodlení 

U této sankce zákon stanovuje, že daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději 

v den její splatnosti. Pro řádné daňové přiznání platí, že daň je splatná v poslední den lhůty 

stanovené pro podání řádného daňového přiznání, tedy typicky 1.dubna. Při podání dodatečného 

daňového přiznání je poplatníkovi dána lhůta splatnosti náhradní. I když poplatník daň v této 

náhradní lhůtě zaplatí, ocitá se po splatnosti lhůty původní a z tohoto důvodu mu vzniká povinnost 

zaplatit úrok z prodlení. Ten vzniká od čtvrtého dne následujícím po původním dni splatnosti  

do dne, kdy je daň připsána na účet finančního úřadu. Výše úroku odpovídá dvoutýdenní reposazbě 

stanovené ČNB zvýšené o 8 %. Pro období spadající do 2. pololetí roku 2022 činí úrok z prodlení 

15,00 % p.a. 

 

 

 

 

 

  
  
 

c) Penále 

Další sankcí, která může hrozit daňovému subjektu při podání dodatečného daňového přiznání je 

penále, které představuje 20 % doměřené daně. Zákon stanovuje, že povinnost uhradit penále 

nevzniká z daně dodatečně tvrzené v dodatečném daňovém přiznání. Může se však stát,  

že i v případě dobrovolně podaného dodatečného přiznání dojde ke vzniku penále, neboť tato 

liberace se vztahuje pouze na případy, kdy je podané dodatečné daňové přiznání přípustné.  

Nepřípustné je přitom podání daňového tvrzení například v průběhu vyměřovacího nebo 

doměřovacího řízení, tj. do okamžiku pravomocného rozhodnutí o stanovení daně na základě 

podaného přiznání. Danou problematikou více rozvádí Generální finanční ředitelství 

v Metodickém pokynu k aplikace § 251 odst. 4 daňového řadu. Jako příklad lze uvést situaci, kdy 

daňový subjekt podá první dodatečné daňové přiznání, avšak ještě před tím, než dojde ke stanovení 

daně zjistí, že zapomněl zahrnout i další transakci, která má za následek taktéž vyšší daňovou 

povinnost. Z tohoto titulu tak podá další, druhé dodatečné daňové přiznání ještě před tím, než 

dojde ke stanovení daně z prvního dodatečného přiznání.  Na toto druhé podané dodatečného 

daňového přiznání by se tak penále dle daného metodického pokynu již vztahovalo, neboť je 

podáno v průběhu řízení o prvním podaném dodatečném daňovém přiznání.  
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Daný metodický pokyn nicméně uvádí, že podání nepřípustného daňového přiznání v průběhu 

vyměřovacího nebo doměřovacího řízení neznamená, že je vyloučena jakákoliv pozitivní hodnota 

pro daňový subjekt. Podání nepřípustného dodatečného daňového přiznání lze posoudit jako 

součinnost daňového subjektu při doměření daně, což je významným kritériem při rozhodování  

o žádosti o prominutí penále, jak je uvedeno níže.  

 

Promíjení příslušenství daně  

V případě podání dodatečného daňového přiznání a stanovení výše uvedených sankcí nemusí být 

tyto pro daňový subjekt finální.  Daňový subjekt totiž může požádat správce daně o prominutí 

příslušenství daně.  

a) Prominutí úroku z prodlení 

Pro úspěch žádosti o prominutí úroku z prodlení je nezbytné, aby daň, v důsledku jejíhož doměření 

úrok z prodlení vzniknul, byla uhrazena. V žádosti musí daňový subjekt tvrdit a též doložil 

ospravedlnitelný důvod prodlení, tj. proč nebylo možné uhradit daň včas. Žádost podléhá 

správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.  

Při posouzení rozsahu prominutí úroku se správce daně zabývá třemi kritérii, a to zda existuje 

ospravedlnitelný důvod prodlení, zda existují ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu 

zakládající tvrdost uplatněného úroku a také jaká je četnost porušování povinností daňovým 

subjektem při správě daní. Úrok lze prominout až do výše 100 %. 
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b) Prominutí penále 

Zatímco u předchozí žádosti není stanovena lhůta pro její podání, žádost o prominutí penále lze 

podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo penále uloženo. 

Pro úspěch žádosti je opět nezbytné, aby daň, v důsledku jejíhož doměření penále vzniklo, byla 

uhrazena. Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.  

 

 

 

 

K promíjení příslušenství daně byl vydán Generálním finančním ředitelstvím Pokyn D-47, kterým 

se finanční úřady při posuzování žádostí o prominutí příslušenství daně řídí. V pokynu lze nalézt 

ukázkový výčet relevantních skutečností, které mohou výši úroků či penále snižovat.  

Pokud se dostanete do situace, kdy musíte podat dodatečné daňové přiznání, dbejte na to, aby bylo 

podáno v dané náhradní lhůtě a co nejdříve zaplaceno. Vyhnete se tak pokutě za opožděné tvrzení 

daně a minimalizujete úroky z prodlení. Při podání dalších dodatečných daňových přiznání si vždy 

ověřte, zda bylo řízení zahájené na základě předchozího dodatečného daňového přiznání již 

ukončeno (například v daňové informační schránce). Při stanovení sankcí je pak dobré vědět  

o možnosti tyto sankce snížit či se jim úplně vyhnout pomocí žádostí o jejich prominutí.  

 

 

 

 

 

 Tento článek pro Vás připravila spol. PKF APOGEO Group, SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při posouzení rozsahu prominutí penále existují dvě kritéria, a to součinnost daňového subjektu 

v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední a četnost porušování povinností při 

správce daně. Penále lze prominout až do výše 75 %. 

https://www.pkfapogeo.cz/
https://www.pkfapogeo.cz/
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Milostivé léto II začalo 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022 a je určené všem, kdo chtějí 

uhradit dluhy veřejnoprávním institucím. Vzhledem k 15denní lhůtě na odpověď exekutora 

je doporučeno, aby v kontakt s exekutorem vešel dlužník před 15. listopadem, aby byla garantována 

včasná odpověď exekutora. 

Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním 

exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně 

nákladným způsobem. Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Milostivé léto  

se tedy vztahuje například na dluhy vůči dopravním podnikům, nemocnicím, energetikám v rukách 

státu, na nezaplacené poplatky České televizi, Českému rozhlasu a také vůči zdravotním 

pojišťovnám. 

Milostivé léto se bude vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a na dluhy  

u veřejných institucí nebo státních či polostátních podniků, nelze ho uplatnit na daňové a správní 

exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního 

zabezpečení. Cílem tzv. milostivého léta je umožnit v co nejkratší době povinným (dlužníkům) 

učinit kroky k úplnému zastavení exekucí. 

Po věcné stránce se druhé milostivé léto od toho prvního zásadně neodlišuje. Návrh přináší  

v podstatě prodloužení právní úpravy, přičemž změny spíše vyjasňují některé pojmy, jejichž 

intepretace v praxi přinesla určité obtíže. 

Návrh přináší zejména následující: povinní budou moci uhradit vymáhanou jistinu a paušální 

náhradu nákladů exekuce do 3 měsíců od účinnosti předkládaného návrhu, paušální náhrada 

nákladů exekuce se nově stanoví ve výši 1 500 Kč bez DPH, povinný bude nově muset  

ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní 

úpravy tzv. milostivého léta, povinný bude moci požádat soudního exekutora o sdělení výše částky, 

která má být uhrazena pro splnění podmínek tzv. milostivého léta, a soudní exekutor bude povinen 

do 15 dnů odpovědět, výslovně se stanoví, v jakém rozsahu soudnímu exekutorovi náleží náklady 

exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022. 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti 

PRÁVNÍ NOVINKY 
 

MILOSTIVÉ LÉTO II.  

OD 1. ZÁŘÍ DO 30. LISTOPADU     
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OTEVŘENÝ DOPIS AMSP ČR VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY 

Dovolujeme si vás informovat, že AMSP ČR dne 22. 8. 2022 zaslala Otevřený dopis vládě, kterým 

vyjádřila ostrý nesouhlas s dosavadním postupem vlády. Dopis naleznete níže.   

Výňatek z dopisu: 

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, 

obracíme se na vás jako zástupci nejširšího podnikatelského segmentu – malých a středních 

podniků (MSP) a živnostníků ČR, kteří představují 99 % všech firem v České republice  

a zaměstnávají více jak 2 miliony osob, tj. 61 % všech zaměstnanců v ČR. Vzhledem 

k neudržitelnému nárůstu cen energií, které již několik měsíců negativně dopadají na obrovské 

množství MSP v subdodavatelských řetězcích, jež jsou vyčerpány covidovým obdobím, vysokými 

cenami materiálů, dopady války na Ukrajině a růstem úrokových sazeb, nesouhlasíme 

s dosavadním postupem vlády, která nečiní žádné zásadní, rychlé a efektivní kroky 

k ochraně českých firem. 

• Z úst představitelů vlády i z médií vnímáme zacílení podpory na domácnosti, avšak žádnou 

podporu pro podniky. Pokud padnou podniky, lidé přijdou o práci a ani kompenzace vlády jim 

nepomůže k zaplacení všech jejich účtů, což může znamenat fatální následky a sociální 

nepokoje. V současné době skutečně řada firem hraje o své přežití v řádu měsíců  

a vláda tato varování přehlíží. Dosavadní prezentovanou pomoc vlády považují 

podnikatelé za zcela nedostatečnou. 

• Na tuto situaci jsme upozorňovali již od února 2022 příslušné ministry, a to jak samostatně  

za AMSP ČR, tak společně s kolegy ze SP ČR, KZPS a HK ČR. Konkrétní návrhy byly 

předloženy v květnu na společné schůzce s předsedou vlády, ministry MPO, MF a MPSV, 

kde bylo přislíbeno na návrzích s podnikatelskou sférou spolupracovat, avšak 

klíčové problémy stále nejsou řešeny. 

Za řešení situace malé a střední podniky nepovažují připravované formy záruk za úvěry či 

úvěry samotné. Podnikatelé nemají o tento nástroj valný zájem, navíc je dle uvažovaných kritérií 

zřejmé, že pro většinu MSP nebude případný úvěr ani dostupný.  

Celý dopis naleznete ZDE. 

    

„RŮZNÉ“ 

https://amsp.cz/otevreny-dopis-vlade-ceske-republiky/
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SETKÁNÍ PODNIKATELEK NA ZÁMKU BERCHTOLD 

 
 
 
Rádi bychom Vás pozvali na nadcházející Setkání podnikatelek na zámku Berchtold, které se 
uskuteční v rámci projektu Podnikavá žena. 

 
 

KDY: úterý 13. 9. 2022 od 13:30 do 18:30 
KDE: zámek Berchtold, Hlavní 6, Kunice, 251 63 Vidovice 

 

 

 
Tentokrát nás zase čekají dva příběhy 
zajímavých podnikatelek, a to paní Margarety 
Křížové a Jany Jáčové. Viola Fetisová nám 
prozradí Know How, jak pracovat sama se 
sebou a mít svůj styl. A jako bonbónek nás čeká 
inspirativní módní přehlídka podzimní a zimní 
kolekce z dílny Elišky Tomkové, módní značka 
Elisha. 
 
 

PROGRAM NALEZNETE ZDE 
 
 
 

Cena (včetně DPH): 

1 500 Kč pro členy AMSP ČR  |   2 200 Kč pro nečleny 

 
UPOZORNĚNÍ: 

Zvýhodněné vstupné platí pouze pro řádné a čestné členy AMSP ČR (více informací o členství 
ZDE), ne členy jednotlivých projektů. 

 
 

PRO ÚČAST NA AKCI JE NUTNÉ ZAKOUPENÍ 
 VSTUPENKY PŘES NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZ: 

  

 
 

KONTAKTNÍ OSOBA: 

Bc. Iveta Kocmanová 

event manažerka, projektová manažerka: Moje restaurace a Podnikavá žena 

AMSP ČR, METEOR Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 

mobil: 604 306 800, e-mail: kocmanova@amsp.cz,   www.amsp.cz 
 
 

 

    

https://www.google.com/maps?q=z%C3%A1mek+Berchtold,+Hlavn%C3%AD+6,+Kunice,+251+63+Vidovice&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjf2Z26jcH5AhX-gP0HHYE5DaoQ_AUoAXoECAIQAw
https://www.podnikavazena.cz/post/setk%C3%A1n%C3%AD-podnikatelek-na-z%C3%A1mku-berchtold
http://q15000445.amsp.cz/newsletter/52840f789ac62855eda3feaac620b81152432a698dfb62dab9f66804feea2f14/
mailto:kocmanova@amsp.cz
http://www.amsp.cz/
https://eshop.amsp.cz/setkani-podnikatelek-na-zamku-berchtold-13--9--2022/
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POZVÁNKA NA EXKURZI FIREM  
DO RODINNÉHO PODNIKU BEZNOSKA S.R.O. 

  

Dovolujeme si vás pozvat na exkurzi do rodinného 

podniku BEZNOSKA, s. r. o., kterou realizujeme  

v rámci projektu Rok nových technologií 2022. 
 

 
 

KDY: 15. 9. 2022 8:45 - 11:45 h 

KDE: BEZNOSKA, s.r.o., Dělnická 2727, 272 01 Kladno   |   Mapa ZDE

 

Firma BEZNOSKA, s. r. o. je středně velká firma se zázemím v kladenském regionu, ale jejích 

působnost je rozšířena na celé území České republiky i na zahraniční trhy. Vyrábí implantáty, 

nástroje a operační pomůcky určené pro potřeby ortopedie a traumatologie. Toto specifické 

zaměření výroby vyžaduje široký rozsah odborných znalostí technického a medicínského 

charakteru, proto úzce spolupracují s předními odborníky z řad lékařů i metalurgů. Díky neustálé 

inovaci výrobních technologií a výrobního programu se jim podařilo zrealizovat několik patentů. 

Program návštěvy:  

• 8:45 h          Příjezd a registrace 

• 9:00 - 9:30 h Uvítání ředitelem společnosti a prezentace firmy 

• 9:30 - 11:00 h Prohlídka výroby 

• 11:00 – 11:45 h Praktická ukázka operačních pomůcek a postupů, možnost si vše osahat 

• 11:45 h  Odjezd 

 
 
 
 
 
 

Exkurze je po registraci ZDARMA. 

Kapacita je omezena na 20 osob, proto se prosím hlaste rychle. 

Je nutné se dopravit VLASTNÍ DOPRAVOU. 

 
Parkování je možné na velkém parkovišti hned u firmy. 

Občerstvení bude zabezpečeno. 

 

 
KONTAKTNÍ OSOBA: 

Bc. Iveta Kocmanová 

event manažerka, projektová manažerka: Moje restaurace a Podnikavá žena 

AMSP ČR, METEOR Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 

mobil: 604 306 800, e-mail: kocmanova@amsp.cz,   www.amsp.cz 

 

 

 

  

REGISTRACE ZDE 

  

https://www.rnt2022.cz/
http://q15000445.amsp.cz/newsletter/fadc1d2ea1a8834bd4e1f9d8e5187f40e4de27fef0498d7cc4c7d8c3cd671ce4/
http://q15000445.amsp.cz/newsletter/fadc1d2ea1a8834bd4e1f9d8e5187f40e4de27fef0498d7cc4c7d8c3cd671ce4/
mailto:kocmanova@amsp.cz
http://www.amsp.cz/
https://amsp.cz/registrace-na-exkurzi-do-rodinneho-podniku-beznoska-s-r-o/?utm_source=Quanda&utm_medium=email&utm_campaign=RNT+2022%3A+Exkurze+Beznoska&utm_content=Exkurze+do+rodinn%C3%A9ho+podniku+BEZNOSKA%2C+s.r.o.+-+15.+9.+2022
https://amsp.cz/registrace-na-exkurzi-do-rodinneho-podniku-beznoska-s-r-o/?utm_source=Quanda&utm_medium=email&utm_campaign=RNT+2022%3A+Exkurze+Beznoska&utm_content=Exkurze+do+rodinn%C3%A9ho+podniku+BEZNOSKA%2C+s.r.o.+-+15.+9.+2022
http://www.beznoska.cz
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WEBINÁŘ NA TÉMA "KUDY NA PRŮMYSLOVÝ VRCHOL?" 

 

 
Rádi bychom Vás pozvali na nadcházející webinář s názvem “Kudy na průmyslový vrchol?” 

Podnikatelé si začínají v této nelehké době uvědomovat, co vytváří zisk – zda jsou to budovy, 
stroje nebo know-how. 80 % majetku většiny firem je majetek nehmotný – proč jej tedy 
nechránit? 

 
 

 

KDY: úterý 20. 9. 2022 od 10:00 - 12:00 h 

KDE: online na platformě ZOOM  

(odkaz k připojení obdržíte po vyplnění registračního formuláře)

  

 
 
 

    

REGISTRACE ZDE 

https://amsp.cz/registrace-na-webinar-kudy-na-prumyslovy-vrchol/?utm_source=Quanda&utm_medium=email&utm_campaign=Webin%C3%A1%C5%99+AMSP+%C4%8CR%3A+Kudy+na+pr%C5%AFmyslov%C3%BD+vrchol&utm_content=Webin%C3%A1%C5%99+AMSP+%C4%8CR%3A+Kudy+na+pr%C5%AFmyslov%C3%BD+vrchol
https://amsp.cz/registrace-na-webinar-kudy-na-prumyslovy-vrchol/?utm_source=Quanda&utm_medium=email&utm_campaign=Webin%C3%A1%C5%99+AMSP+%C4%8CR%3A+Kudy+na+pr%C5%AFmyslov%C3%BD+vrchol&utm_content=Webin%C3%A1%C5%99+AMSP+%C4%8CR%3A+Kudy+na+pr%C5%AFmyslov%C3%BD+vrchol
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SETKÁNÍ NÁSTUPNÍKŮ S PŘESPÁNÍM 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na Setkání nástupníků rodinných firem s přespáním dne  

23. září 2022. Program začíná již v 17:00 h. Pokud se chcete registrovat, neváhejte kontaktovat 

Kateřinu Vostatkovou na níže uvedeném kontaktu. Toto opatření je kvůli zajištění přítomnosti 

pouze zástupců rodinných firem. 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na vás. 

 

Kontakt: 

Kateřina Vostatková 

projektová manažerka: Rodinná firma, Svou cestou, Fandíme řemeslu, Inovace, 

Registrace rodinných podniků (dotazy pro nové registrace) 

AMSP ČR, METEOR Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 

mob.: +420 736 414 283   |   e-mail: vostatkova@amsp.cz 
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PODCAST S EVOU SVOBODOVOU:  
JAKÁ JE BUDOUCNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH  

PODNIKŮ V ČESKU  

 

 

Poslechněte si podcast s Evou Svobodovou, členkou představenstva a generální ředitelkou 

AMSP ČR, který natočila společnost PERFORMIA, spol. s r.o. Eva Svobodová stojí jako 

generální ředitelka v čele Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR od roku 2006.  

Od té doby neoblomně hájí zájmy českých firem, jedná s ministry a pracuje na projektech, které 

pomáhají rodinným firmám, řemeslníkům, začínajícím podnikatelům nebo třeba matkám 

podnikatelkám. Jak si dokáže udržet elán i ve chvílích, kdy se změní vláda a jednání musejí začít 

znovu? Proč není špatné, když malé firmy nechtějí růst, a jak se dívá na dnešní mladou generaci? 

Nový díl si poslechnete ZDE nebo níže.  

 
 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

    

PODCAST K PŘEHRÁNÍ ZDE 

https://www.performia.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=_hrT7PaPMeg
https://www.youtube.com/watch?v=_hrT7PaPMeg
https://www.youtube.com/watch?v=_hrT7PaPMeg
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PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NOVÉ PODCASTY 

 

Dovolujeme si vás informovat, že jsme pro vás natočili další podcasty s výherci soutěže Equa bank 

rodinná firma roku 2021 a s Úřadem průmyslového vlastnictví. Všechny podcasty naleznete ZDE.  

Přehled jednotlivých podcastů naleznete s proklikem níže.

 
#68 Podcast AMSP ČR: „Poznejte možnosti technické inspirace“  

#67 Podcast AMSP ČR k projektu Rodinná firma: „2. místo Equa bank rodinná firma roku 2021, 

Kategorie Malá firma a Cena veřejnosti“ 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 #66 Podcast AMSP ČR k projektu Rodinná firma: „3. místo Equa bank rodinná firma roku 2021, 

Kategorie Malá firma“  

#65 Podcast AMSP ČR k projektu Rodinná firma: „2. místo Equa bank rodinná firma roku 2021, 

Kategorie střední firma“ 

 

 

 

 

  

    

https://upv.gov.cz/
https://amsp.cz/podcasty-a-videa/
https://amsp.cz/68-podcast-amsp-cr-poznejte-moznosti-technicke-inspirace/
https://amsp.cz/67-podcast-amsp-cr-k-projektu-rodinna-firma-2-misto-equa-bank-rodinna-firma-roku-2021-kategorie-mala-firma-a-cena-verejnosti/
https://amsp.cz/67-podcast-amsp-cr-k-projektu-rodinna-firma-2-misto-equa-bank-rodinna-firma-roku-2021-kategorie-mala-firma-a-cena-verejnosti/
https://amsp.cz/66-podcast-amsp-cr-k-projektu-rodinna-firma-3-misto-equa-bank-rodinna-firma-roku-2021-kategorie-mala-firma/
https://amsp.cz/66-podcast-amsp-cr-k-projektu-rodinna-firma-3-misto-equa-bank-rodinna-firma-roku-2021-kategorie-mala-firma/
https://amsp.cz/65-podcast-amsp-cr-k-projektu-rodinna-firma-2-misto-equa-bank-rodinna-firma-roku-2021-kategorie-stredni-firma/
https://amsp.cz/65-podcast-amsp-cr-k-projektu-rodinna-firma-2-misto-equa-bank-rodinna-firma-roku-2021-kategorie-stredni-firma/
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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. 

 

 

 

 

 
DALŠÍ ROČNÍK PROGRAMU  

GROW WITH GOOGLE BUSINESS ACADEMY 

  

Dovolujeme si vás informovat, že Google spouští další ročník programu Grow with Google 

Business Academy pro vybrané české a slovenské malé a střední firmy, které chtějí dát svému 

internetovému podnikání nový impulz. Pětitýdenní vzdělávací program pomůže firmám 

nastartovat ty správné změny. Během více než 25 hodin získají podnikatelé a podnikatelky ucelený 

přehled a znalost v oblasti obchodní strategie, tvorby značky, digitálního marketingu, exportu  

a firemní kultury. 

Přihlášky do programu Grow with 

Google Business Academy jsou 

otevřeny do 18. září, samotná 

akademie proběhne v termínu 3. října 

– 10. listopadu 2022. 

 

Více informací naleznete ZDE.  

 

Registrace ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   
  

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

https://www.podnikavazena.cz/post/dal%C5%A1%C3%AD-ro%C4%8Dn%C3%ADk-programu-business-academy
https://rsvp.withgoogle.com/events/business-academy
mailto:amsp@amsp.cz
http://www.amsp.cz/

