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DAŇOVÉ NOVINKY
ZVÝŠENÍ DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI

Dne 13. 7. 2021 schválila Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky po jeho vrácení senátem
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, jehož součástí je zvýšení
daňového zvýhodnění na děti.

Tabulka níže zobrazuje výši daňového zvýhodnění
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a po dni
nabytí účinnosti tohoto zákona.

Daňové zvýhodnění na děti je možné uplatnit zpětně k 1.1.2021.
Zdroj:
• https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&C
T=1116&CT1=5
• https://www.kdpcr.cz/informace/aktuality/senatsplnil-svoji-ustavni-roli-podnikatelum-animzdovym-ucetnim-se-zivot-nezkomplikuje
*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR a společnosti APOGEO Group, SE

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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„RŮZNÉ“
TV SERIÁL AMSP ČR: TOULKY ČESKEM BUDOUCNOSTI

Dovolujeme si Vás informovat o vysílání
prázdninového televizního speciálu Toulavé kamery
,,Toulky Českem budoucnosti”, na jehož vzniku
měla lví podíl právě naše asociace. Pořad je vysílán
každý pátek v 18:25 h na ČT1 s reprízou v sobotu
v 9:40 h. Nezapomeňte se dívat! V prázdninovém
speciálu v podobě 8 dílů se moderátorská dvojice Iveta
Toušlová a Josef Maršál přenese do Česka
budoucnosti. Konkrétně za firmami a vědci, kteří už
dnes předběhli svou dobu a svými objevy a prací mění
svět a hrají v něm prim.

Video k představení pořadu naleznete ZDE.
Můžete se těšit na tyto díly:
•
•
•
•
•
•
•
•

Optický průmysl
Letecký průmysl
Kosmický průmysl
Nanotechnologie, nanoprůmysl
Biomedicínské technologie
Stavební průmysl
Kreativní průmysl
Farmaceutický průmysl

.

VŠECHNY NATOČENÉ DÍLY NALEZNETE POSTUPNĚ ZDE
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MOŽNOST ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽÍ AMSP ČR

Dovolujeme si Vám připomenout možnost zapojení
do níže uvedených soutěží, které pořádá AMSP ČR.

II. ROČNÍK SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA ČR
ZA KVALITU V RODINNÉM PODNIKÁNÍ
Možnost registrace pouze do 15. 8. 2021

10. ROČNÍKU SOUTĚŽE EQUA BANK
RODINNÁ FIRMA ROKU

Více informací naleznete ZDE.

Více informací naleznete ZDE.

Reakce a hodnocení soutěže finalistů I. ročníku si
můžete poslechnout ZDE.

Shlédněte videopříběh vítěze soutěže Equa bank
Rodinná firma roku 2019 v kategorii Střední firma,
kterým se stala společnost Alika, a.s. Video
naleznete ZDE.

SOUTĚŽ eŽENA
Cílem soutěže eŽena je ocenit práci malých
podnikatelek a zviditelnit jejich schopnosti,
samostatnost a kvalitu služeb.

.

Více informací naleznete ZDE.

REGISTRACE RODINNÉHO PODNIKU

Asociace
malých
a středních podniků
a živnostníků ČR připravila projekt Registrace
rodinných podniků České republiky, který otevírá
nové možnosti pro rodinné firmy a OSVČ v ČR.
Rodinné podniky jsou základem naší ekonomiky.
Jejich vývoj bude určovat prosperitu naší země. Proto
by v souladu s evropským trendem měli získávat
výhody jako např. daňové úlevy, propagaci, cílené

strukturální výzvy a programy, pro mladou generaci
výuku specifik rodinného podnikání na univerzitách
a další. Registrovaný podnik získá možnost užívat
oficiální logo Rodinný podnik České republiky, které je
známkou kvality a etiky podnikání.
Možnosti registrace využívá stále více rodinných
podniků!
Více informací vč. registrace naleznete ZDE,
benefity ZDE.

Kontaktní osoby v AMSP ČR pro související dotazy:
Nové registrace: Bc. Iveta Kocmanová, tel.: +420 604 306 800, e-mail: kocmanova@amsp.cz
Podané žádosti: JUDr. Miroslav Somol, CSc., tel.: +420 603 568 787, e-mail: somol@amsp.cz

3
AOP ZPRAVODAJ

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU OBCHŮDEK 2021+

Ve středu 4. srpna 2021 vyhlásilo MPO výzvu nového
programu Obchůdek 2021+, jehož cílem je podpora
malých
venkovských
prodejen
v
obcích
do 1 000 obyvatel. V těchto obcích bohužel ubývají
obchody, snižuje se tak obchodní obslužnost vesnic,
a zároveň často obchody přestavují poslední místo
setkávání lidí. Proto bude MPO těmto prodejnám

částečně financovat jejich provozní náklady, a to
včetně případných poplatků za platební terminály.
MPO se tak stává v segmentu venkovských obchůdků
finančním partnerem projektu Česko platí kartou.
Více informací naleznete ZDE.

#31 PODCAST AMSP ČR K PROJEKTU RODINNÁ FIRMA:
“VÍTĚZ NÁRODNÍ CENY ČR ZA KVALITU V RODINNÉM PODNIKÁNÍ”

Dovolujeme si Vás informovat o natočení
jednatřicátého podcastu naší asociace, tentokráte
s vítězem 1. ročníku soutěže Národní cena ČR
za kvalitu v rodinném podnikání, firmou HIT
OFFICE, s.r.o. a panem Martinem Šťastným, který je
jednatel této společnosti. Podcast byl nahrán v rámci
našeho projektu Rodinná firma.
Podcast naleznete ZDE.

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