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DAŇOVÉ NOVINKY  

 

 
 

 

Osoby samostatně výdělečně činné mají od 1. 1. 2021 možnost využít paušální daň. Cílem této 

úpravy bylo nahradit nepříliš aplikovaný způsob stanovení daně paušální částkou. Poplatník 

musí splnit řadu zákonem stanovených podmínek vyjmenované níže, aby mohl využít paušální 

režim. Pro následující rok 2023 jsou plánované změny ovlivňující zavedený postup paušální 

daně. 

Podmínky pro poplatníky v paušálním režimu: 

• jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou, která má příjmy pouze ze samostatné 

činnosti, osvobozené příjmy, dále příjmy, které nejsou základem daně a příjmy, ze kterých 

je daň vybírána podle zvláštní sazby daně, 

• kromě uvedeného má příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, 

pokud výše těchto příjmů nepřesáhne 15 000 Kč (pro rok 2023 se limit navýší na 25 000 Kč), 

• není plátcem DPH, 

• není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní 

společnosti, 

• k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy 

ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybíraná podle zvláštní sazby daně, 

• poplatník podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu v zákonem 

stanovené lhůtě. 

 

 

PAUŠÁLNÍ DAŇ A JEJÍ ZMĚNY PRO ROK 2023 

 WWW.AMSP.CZ 1. VYDÁNÍ    |   10. 1. 2023 
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Změny v paušální dani pro rok 2023 

S účinností od 1. 1. 2023 na základě přijatého daňového balíčku pro rok 2023 budou platit 

nové podmínky pro poplatníky paušální daně. Nově bude paušální režim uplatňovat níže 

popsané tři pásma zdanění, do kterých poplatníci budou rozděleni na základě výše  

a charakteru jejich příjmů. Další zásadní změnou bude navýšení limitu pro plátcovství DPH  

na 2 mil. Kč, což následně vede ke zvýšení hranice dosažených příjmů, kterých poplatník může 

maximálně dosáhnout pro vstup do paušálního režimu, a to z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč  

za kalendářní rok.  

První pásmo se vztahuje pro OSVČ, jejichž příjmy z předchozího zdaňovacího období 

nepřesahují částku 1 mil. Kč, u této skupiny podnikatelů se nebude přihlížet, z jaké samostatné 

výdělečné činnosti plynou jejich příjmy. Dále do daného pásma se budou moci přihlásit OSVČ 

s příjmy do výše 1,5 mil. Kč za předpokladu, že alespoň na 75 % jejich dosažených příjmů lze 

uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů. Do prvního pásma se má možnost přihlásit  

i podnikatel, jehož příjmy dosahují 2 mil. Kč, pokud aspoň 75 % z jeho příjmů jsou příjmy,  

k nimž lze aplikovat výdaje ve výši 80 % z příjmů. 

Druhé pásmo se týká poplatníků, kteří dosahovali příjmů ze samostatné výdělečné činnosti  

v předešlém období do výše 1,5 mil. Kč, aniž by se přihlíželo k druhu činnosti, z které jsou 

příjmy dosaženy. Do tohoto pásma se mohou přihlásit také poplatníci s příjmy do 2 mil. Kč při 

splnění podmínky, že minimálně 75 % dosažených příjmů OSVČ je tvořeno z příjmů, ke kterým 

je možné uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů.   

Třetí pásmo zaujímá všechny poplatníky, kteří splňují podmínky pro vstup do paušálního 

režimu, tzn. osoby samostatně výdělečně činné, jejichž příjmy ze samostatně výdělečné 

činnosti nepřesáhly 2 mil. Kč za předchozí období. 

Výše paušálních záloh pro poplatníky v paušálním režimu za měsíc 

 Daň z příjmů 
Důchodové 

pojištění 

Zdravotní 

pojištění 

Měsíční paušální 

záloha 

1. pásmo 100 Kč 3 386 Kč 2 722 Kč 6 208 Kč 

2. pásmo 4 963 Kč 7 446 Kč 3 591 Kč 16 000 Kč 

3. pásmo 9 320 Kč 11 338 Kč 5 292 Kč 26 000 Kč 
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Poplatník je povinen správci daně platit každý měsíc paušální zálohu, která v sobě zahrnuje 

všechny tři částky. Záloha je splatná do 20. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. 

Při dodržení všech zákonem stanovených podmínek nevznikají poplatníkovi na konci 

zdaňovacího období nedoplatky ani přeplatky. 

 

Registrace k paušální dani 

Daňový subjekt je povinen oznámit do 10. ledna daného roku (pro zdaňovací období 2023  

do 10. ledna 2023), že bude poplatníkem v paušálním režimu, zároveň do posledního dne této 

lhůty je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob. V souvislosti  

s využitím paušální daně si sám poplatník od 1. ledna 2023 určí pásmo paušálního režimu daně, 

které bude vycházet z dosažených příjmů předchozího roku. 

 

 

 

 

 

V případě, že se příjmy v průběhu roku vyvinou jinak, než bylo předpokládáno na základě 

příjmů z předchozího roku, a poplatník by splnil podmínky pro nižší pásmo, je mu umožněno 

podat oznámení o jiné výši paušální daně. Následně bude subjektu vyměřena daň podle 

nižšího pásma a vznikne mu přeplatek na dani. Tento způsob kompenzace není možno provést 

u výše pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zde zůstanou vyšší částky 

vztahující se k původnímu vyššímu pásmu. 

 

 

Poplatník, který k 31. 12. 2022 byl poplatníkem v paušálním režimu je považován  

od 1. 1. 2023 za poplatníka, který by zvolil první pásmo paušálního režimu v případě, 

kdy nebylo podáno oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu pro 

zdaňovací období roku 2023. 
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Naopak pokud poplatník naplní za dané zdaňovací období podmínky pro vstup do vyššího 

pásma, tak má povinnost tuto skutečnost oznámit správci daně. V tomto případě budou 

poplatníkovi vypočteny vyšší částky jak u paušální daně, tak i u pojistného na zdravotní 

pojištění a sociální zabezpečení. Podnikateli následně vzniká povinnost daný rozdíl uhradit do 

lhůty pro podání daňového přiznání. Daňovému subjektu, který by nesplnil podmínku 

oznámení o změně na vyšší pásmo, plynou nepříjemnosti v podobě ukončení paušálního 

režimu, tudíž jeho daň by nebyla rovna paušální dani, a tím by poplatníkovi vznikla povinnost 

podat daňové přiznání a přehledy na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.   

 

 

 

  
 
 

Tento článek pro Vás připravila PKF APOGEO Group, SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE: 
 

PŘEHLED ZMĚN TÝKAJÍCÍCH 

SE PODNIKATELŮ  

OD 1. LEDNA 2023 

NALEZNETE ZDE. 

 

https://www.pkfapogeo.cz/
https://amsp.cz/prehled-zmen-tykajicich-se-podnikatelu-od-1-ledna-2023/
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Od 15. ledna 2023 vstoupí v účinnost zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony  

v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností  

a fungováním veřejných rejstříků. Tímto zákonem dojde k usnadnění zakládání a zápisu 

společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku s využitím prostředků pro 

elektronickou komunikaci a identifikaci. 

Hlavním cílem je elektronizace vytváření kapitálových společností, zejména společností  

s ručením omezeným, a to za využití vzorových společenských smluv a dále posílení využívání 

digitálních nástrojů v průběhu celého životního cyklu obchodních korporací, respektive  

s ohledem na působnost směrnice kapitálových společností. To znamená především možnost 

obchodních korporací zapisovat údaje do veřejného rejstříku a ukládat listiny do sbírky listin 

plně elektronicky a zřizovat pobočky v jiných členských státech plně elektronickou formou. 

Dále bude jednodušší komunikace s rejstříkovými soudy, kdy dojde k posílení elektronické 

komunikace a rozsah zapisovaných údajů elektronicky – možnost zveřejňovat doručovací 

adresu namísto adresy místa pobytu nebo bydliště nebo zápis organizačních jednotek 

zahraničních fundací a zahraničních ústavů. 

Proces založení společnosti s ručením omezeným se dále zjednoduší vytvořením vzoru 

společenské smlouvy, dostupného na internetu, a zrušením požadavku získat živnostenské 

oprávnění před vznikem společnosti. Nově budou moci zakladatelé s notářem společnost 

založit i zapsat do obchodního rejstříku, a nezávisle na tom vyřizovat živnostenské oprávnění 

s živnostenským úřadem, což bude jednodušší a levnější. 

 

 

 

 

PRÁVNÍ NOVINKY 

SNADNĚJŠÍ ZAKLÁDÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 
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Zapojte se do ročního projektu AMSP ČR s názvem 

Rok udržení podnikání 2023  

 

 

Zaměření projektu odráží realitu podnikatelského prostředí MSP  

v roce 2023. V tradičních oborech MSP řeší nejpalčivější problémy, 

kterými se projekt zabývá. Projekt chce přispět k udržení podnikání MSP 

napříč obory ve složitém období vysokých cen energií, pohonných hmot, 

vysoké inflace, tlaku na mzdy, narušení dodavatelsko-odběratelských 

řetězců, prudkých výkyvů cen materiálů a dopadů války na Ukrajině 

včetně ztrát některých trhů. Sdílení praktických rad a zkušeností z praxe je hlavní náplní 

projektu. 

 

Plán aktivit: 

• leden - březen 2023: Úspory a chytrá řešení  

• duben - červen 2023: ESG a udržitelné investování  

• červenec - září 2023: Digitalizace a kybernetická bezpečnost 

• říjen - prosinec 2023: Cirkulární ekonomika 

Registrace do projektu ZDE (v dolní části webu, viz níže obrázek). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„RŮZNÉ“ 

AMSP ČR SPUSTILA NOVÝ ROČNÍ PROJEKTU S NÁZVEM  

ROK UDRŽENÍ PODNIKÁNÍ 2023 – PŘIPRAVENÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE,  

A PROTO SE REGISTRUJTE JIŽ TEĎ! 

https://www.rup2023.cz/
https://www.rup2023.cz/
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Kontaktní osoba pro případ dotazů: 

Marie Marková  

projektová manažerka: Rok udržení podnikání 2023; Export 

Mob.: +420 736 273 881   |   E-mail: markova@amsp.cz 

 

 

 

 

 

Více informací zde: www.rup2023.cz. 

 
 

 

 

 

 

 

Video k projektu  

naleznete ZDE. 

Kalendář k projektu  

naleznete ZDE. 

http://www.rup2023.cz/
https://www.rup2023.cz/kalend%C3%A1%C5%99-akc%C3%AD
https://www.youtube.com/watch?v=Fd7S8lrgEWA&feature=youtu.be
https://youtu.be/Fd7S8lrgEWA
https://www.rup2023.cz/kalend%C3%A1%C5%99-akc%C3%AD
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Dovolujeme si vás pozvat na společný seminář s naším členem, Českou asociací interim 

managementu, na téma Krizový management. Seminář se uskuteční dne 19. 1. 2023  

od 14 do 17 h v sídle AMSP ČR. Akce je pořádána v rámci ročního nedotačního projektu  

Rok udržení podnikání 2023. 
 

Co se dozvíte?  

• Příčiny vzniku mimořádné situace ve společnosti a jak se z ní dostat. 

• Společnosti se mohou dostat do mimořádné situace z různých důvodů. Vedení 

obvykle nemá předchozí zkušenost, jak se z obtížné situace dostat. 

• V přednášce rozebereme příčiny mimořádných situací, co je potřeba mít na paměti při 

odvrácení firemních hrozeb a zodpovíme konkrétní dotazy týkající se uvedené 

problematiky. 
 

Přednášející z České asociace interim managementu: 

• Ladislav Novák, 30 let praxe v krizovém řízení, specializace na vyvádění společností  

z mimořádných stavů 

• Ján Dolejš, 20 let zkušeností v řízení změn, specializace na řešení osobnostních  

a změnových stavů při řízení společností 
 

Kapacita je omezena. V tuto chvíli zbývá posledních 5 volných míst. Pro účast je 
nutné zakoupit vstupenku. Členové AMSP ČR mají slevu 60 % na zakoupení vstupenky. 

 

POZVÁNKY NA SEMINÁŘE REALIZOVANÉ  

V RÁMCI PROJEKTU ROK UDRŽENÍ PODNIKÁNÍ 2023 

VSTUPENKA 

https://amsp.cz/kde-nas-najdete/
https://eshop.amsp.cz/seminar--krizovy-management/
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Dovolujeme si vás pozvat na společný seminář s naším členem, společností Business Success, 

spol. s r.o., na téma Jsem dobrý šéf? Seminář se uskuteční dne 26. 1. 2023 od 10 do 12:30 h  

v sídle AMSP ČR. Akce je pořádána v rámci ročního nedotačního projektu Rok udržení 

podnikání 2023.  

 

Býváte jako manažer unaven a vyčerpán z práce s lidmi? Chybí vám ze strany vašich 

podřízených jejich samostatnost, zodpovědnost a iniciativa? Už nechcete chodit domů  

k rodině pozdě, bez energie a s únavou? Přijďte se inspirovat na seminář Jsem dobrý šéf?, kde 

získáte konkrétní tipy v oblasti vedení lidí. 
 

Co se dozvíte?  

• Jaké jsou typické chyby manažerů? 

• Jak ovlivňuje vedoucí motivaci lidí v týmu? 

• Které faktory jsou pro zaměstnance ještě důležitější než příjem? 

• Jaká očekávání má běžný pracovník od svého vedoucího? 

• Co zaměstnance vyhání z vaší firmy pryč? 

• Jak získat více času na rodinu a koníčky, i když vedete větší skupiny? 
 

Přednášející:  

Pavel Ranc, vedoucí pobočky, trenér, konzultant, Business Success, spol. s r.o. 
 

Komu je seminář určen? 

Majitelům firem, manažerům, personalistům a všem klíčovým pracovníkům, kteří se připravují 

na manažerskou pozici nebo chtějí blíže poznat problematiku vedení lidí. 
 

Kapacita je omezena na 25 osob. Pro účast je nutné zakoupit vstupenku.  

Členové AMSP ČR mají slevu 60 % na zakoupení vstupenky. 

 
 

VSTUPENKA 

http://www.success.cz/
http://www.success.cz/
https://amsp.cz/kde-nas-najdete/
https://eshop.amsp.cz/seminar--jsem-dobry-sef/?utm_source=Quanda&utm_medium=email&utm_campaign=RUP+2023%3A+akce+nebo+podcast+%28univerz%C3%A1ln%C3%AD+%C5%A1ablona%29&utm_content=Semin%C3%A1%C5%99%3A+Jsem+dobr%C3%BD+%C5%A1%C3%A9f+-+26.+1.+2023
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Dovolujeme si vás informovat, že se Národní rozvojové bance, a. s. (člen AMSP ČR) podařilo 

společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu navýšit alokaci programu Úspory energie. 

Tento program je určený pro firmy, které uvažují o projektech vedoucích k úspoře energií. 

Zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty, 

jejichž cílem je právě úspora energie. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR 

kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem smluvního 

partnera NRB. 

Jedná se o úvěrový produkt, který je zcela zdarma,  

tj. je bez poplatků s úrokovou sazbou 0 %. 

Program je určen pro malé, střední a velké podnikatele, kteří působí v oblastech: 

• Zemědělství; 

• Zpracovatelský průmysl a stavebnictví; 

• Maloobchod a velkoobchod; 

• Doprava a skladování; 

• Cestovní ruch a stravování; 

• Energetika a další činnosti. 

Kompletní přehled podporovaných činností najdete ZDE. Více informací naleznete ZDE. 

 

VĚTŠÍ OCHRANA SPOTŘEBITELŮ. VELKÁ NOVELA  
SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA VSTOUPILA V ÚČINNOST 

 

BEZÚROČNÝ ÚVĚR NA ENERGETICKY ÚSPORNÉ PROJEKTY 

 

https://www.nrb.cz/produkt/uspory-energie/
https://www.nrb.cz/ke-stazeni/seznam-podporovanych-cinnosti-uspory-energie/
https://amsp.cz/bezurocny-uver-na-energeticky-usporne-projekty/
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Lepší ochrana spotřebitelů v řadě oblastí. Očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele  

a občanského zákoníku nabyla účinnosti dne 6. ledna 2023. Zvyšuje se mimo jiné ochrana 

zranitelné skupiny zákazníků při uzavírání smluv po telefonu, při nevyžádaném „podomním“ 

prodeji nebo v rámci organizovaných prodejních akcí. 

 „Transparentnější by mělo být i nakupování. Například nově nebudou moci být spotřebitelé 

klamáni o výši poskytované slevy. Při nakupování v online prostředí musí vědět, s kým smlouvu 

uzavírají a rovněž budou chráněni před falešnými recenzemi. Novela přispěje k posílení práv 

spotřebitelů, na řadě míst však cílí i na zpřesnění legislativy, aby vybraná pravidla byla v praxi 

lépe proveditelná,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. 

 

Co všechno se tedy mění? 

• Dochází k rozšíření seznamu nekalých obchodních praktik a poskytnutí dalších možností, 

jak se nekalým obchodním praktikám bránit. Mezi nové nekalé obchodní praktiky patří 

například zveřejňování falešných spotřebitelských recenzí nebo jejich zkreslování například 

na sociálních sítích s cílem propagovat nabízenou službu nebo výrobek. 

• Další novou nekalou obchodní praktikou je uvádění výrobků dvojí kvality na trh. 

• Pokud se spotřebitel stal „obětí“ nekalé obchodní praktiky, zákon mu nově umožňuje 

odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů od jejího uzavření. Spotřebitel může místo 

odstoupení od smlouvy požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze 

a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Čím závažnější nekalá obchodní praktika bude, tím 

vyšší slevu může spotřebitel požadovat. 
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• Cílem zákona je rovněž zabránit klamání spotřebitele, pokud jde o výši poskytovaných slev. 

Tato úprava má chránit zákazníky před umělým navyšováním cen a klamáním o výši 

poskytované slevy. Nově budou muset podnikatelé uvádět, za jakou nejnižší cenu bylo zboží 

prodáváno po dobu 30 dní před jeho zlevněním. Tato povinnost se nevztahuje na zboží 

podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby. To jsou zejména čerstvé potraviny, 

hotová jídla, řezané květiny a jiné zboží, které má samo o sobě krátkou dobu použitelnosti… 
 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

Program má za cíl napomoci českým mikropodnikům a také ženám podnikatelkám ve zvládnutí 

problematiky digitalizace jejich podnikání jako vhodného nástroje zvýšení jejich 

podnikatelského úspěchu. Program byl oficiálně zahájen prezentací studie „Touha 

prosperovat (situace českých mikro a malých podniků 2022)“, kterou zpracovala společnost 

60 Decibels. 

V přílohách ke stažení níže naleznete stručné shrnutí této studie. Asociace se bude na realizaci 

tohoto tříletého programu aktivně podílet a budeme Vás o tom průběžně informovat. 

 

 
 
 

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE: 

• Shrnutí_studie_STRIVE 
CZECHIA_BAROMETR   

• Strive Czechia general info short 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR SE STALA PARTNEREM 

NOVÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI MASTERCARD „STRIVE CZECHIA“ 

https://amsp.cz/vetsi-ochrana-spotrebitelu-velka-novela-spotrebitelskeho-prava-vstupuje-v-ucinnost/
https://amsp.cz/wp-content/uploads/2022/12/Shrnuti_studie_STRIVE-CZECHIA_BAROMETR-Final.pdf
https://amsp.cz/wp-content/uploads/2022/12/Shrnuti_studie_STRIVE-CZECHIA_BAROMETR-Final.pdf
https://amsp.cz/wp-content/uploads/2022/12/Strive-Czechia-general-info-short.pdf
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

Stránka 13 z 14 

 

  

 

 

Dovolujeme si pozvat všechny majitele a zástupce rodinných firem na první Rodinný stůl  

v tomto roce. Tématem setkání je Prevence, půl firemního zdraví. Vstup je určen pouze  

pro rodinné firmy. 

KDE: 31. 1. 2023 od 16:30 h   |   KDE: Pernerova 697/35, Praha 8, 3. patro  

 

Co se dozvíte? 

• Co je Rodinná ústava 

• Kdo a kdy jí potřebuje 

• Rozdíl mezi nadačními a svěřeneckými fondy 

• Příklady z praxe 

 

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. 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. 

 

  

 

 

 

 

Účast je podmíněna koupí vstupenky.  

 

Registrace probíhá do 27. 1. 2023. 

 

 
 

Pokud chcete ušetřit na vstupence 60 %, vstup pro doprovod ZDARMA a další výhody, 

vstupte do klubu Zakladatelů a nástupníků rodinných firem. 

  

 

Cena 3 000 Kč za rok. 

 

POZVÁNKA NA RODINNÝ STŮL 

VSTUPENKA 

CHCI DO KLUBU 

 

http://q15000445.amsp.cz/newsletter/bef9434f8f3ecfdb479f1cbfb8eb3ce3f92060476221b6e162b3ac26e88e7855/
https://eshop.amsp.cz/rodinny-stul-31-1-2023/?utm_source=Quanda&utm_medium=email&utm_campaign=Rodinn%C3%BD+st%C5%AFl+31.1.2023+-1.+pozv%C3%A1nka&utm_content=Pozv%C3%A1n%C3%AD+na+Rodinn%C3%BD+st%C5%AFl+31.+1.+2023
https://eshop.amsp.cz/klub-zakladatelu-a-nastupniku-rodinnych-firem/
https://www.rodinnafirma.net/
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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. 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si vás informovat, že jsme pro vás natočili další podcasty. Všechny podcasty 

naleznete ZDE.  Přehled jednotlivých podcastů naleznete s proklikem níže.  

 

#75 Podcast AMSP ČR: „Vítěz soutěže Nastartujte se 2022“  
 

#74 Podcast AMSP ČR: „Řeči nemají cenu, důležité jsou výstupy“    

 

 #73 Podcast AMSP ČR k projektu Rok nových technologií 2022: „Odpad nikoho nezajímá“ 

 

Podcast #72 k projektu Fandíme řemeslu: Z montérek k mentorovi 

 

Podcast #71 k projektu Rodinná firma: Vítěz Národní ceny ČR za kvalitu v rodinném podnikání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  

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

PODCASTY AMSP ČR 

https://amsp.cz/podcasty-a-videa/
https://amsp.cz/75-podcast-amsp-cr-vitez-souteze-nastartujte-se-2022/
https://amsp.cz/74-podcast-amsp-cr-reci-nemaji-cenu-dulezite-jsou-vystupy/
https://amsp.cz/73-podcast-amsp-cr-k-projektu-rok-novych-technologii-2022-odpad-nikoho-nezajima/
https://amsp.cz/podcast-72-k-projektu-fandime-remeslu-z-monterek-k-mentorovi/
https://amsp.cz/podcast-71-k-projektu-rodinna-firma-vitez-narodni-ceny-cr-za-kvalitu-v-rodinnem-podnikani/
mailto:amsp@amsp.cz
http://www.amsp.cz/

