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DAŇOVÉ NOVINKY
STAČÍ NEBO NESTAČÍ VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY NEUVEDENÉ
V PŘÍLOHÁCH 1 AŽ 3 ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

a zároveň je nepravděpodobné až nemožné, že by
rejstříkové soudy začaly plošně vyzývat k nápravě
podle zákona o veřejných rejstřících.

Stačí či nestačí, to je oč tu běží. Rozhodnutím
Nejvyššího soudu NS 27 Cdo 3549/2020 vyděsilo
řadu podnikatelů, kterých se uvedené rozhodnutí
týká. Týká se jich však opravdu nebo ještě není
žádný důvod ke změně?

Prozatím tak možnost ukládání pokut až
do výše 100.000 Kč obchodním
společnostem za výše uvedené lze
považovat za nereálnou.

V květnu letošního roku ve svém výše uvedeném
rozhodnutí, že dosavadní praxe zápisu předmětu
podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona″ je
v rozporu s platnou právní úpravou, neboť
takovéto vymezení je nedostatečně určité.

V současné chvíli však není třeba panikařit.
Vzhledem k tomu, že na výše uvedené rozhodnutí
je podána ústavní stížnost, doporučujeme vyčkat
na konečné rozhodnutí.

Podle uvedeného rozhodnutí by měla většina
českých společností uvést konkrétní živnosti,
které spadají pod „výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona″ a vybrat pouze ty, které jsou pro ni
relevantní.
Nejelegantnější řešením je výběr všech 80 oborů.
Obchodní společnosti by tak, podle výše
uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu, měly
změnit stanovy resp. společenské smlouvy a uvést
je do souladu s platnou právní úpravou.
Zároveň s ohledem na velké množství subjektů,
kterých by se případná změna týkala, je takřka
nemožné, aby tato změna proběhla „skokově″
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„RŮZNÉ“
KONFERENCE III. K PROJEKTU ROK NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 2021:
NOVÉ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ TÝMU A PRÁCE SE ZAMĚSTNANCI

Dne 1. října 2021 jsme pro Vás zveřejnili třetí
hlavní konferenci Roku nových příležitostí
2021. Zaměřili jsme se na téma „Nové přístupy
k řízení týmu a práce se zaměstnanci“.
Konferenci jsme pro Vás připravili online formou
a celý záznam můžete zhlédnout na níže
uvedeném odkazu na náš YouTube kanál.

Moderátorkou konference byla Eva Svobodová,
členka představenstva a generální ředitelka
AMSP ČR. Mezi jejími hosty v rámci konference
najdete řadu vážených a zajímavých hostů.
Více informací vč. programu naleznete ZDE.

Průzkum ke stažení ZDE.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.

ZÁZNAM Z KONFERENCE NALEZNETE ZDE
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NAJÍT NOVÉ ZAMĚSTNANCE JE TĚŽKÉ, NAJÍT SPOLEHLIVÉ
A S DOBROU REFERENCÍ JEŠTĚ TĚŽŠÍ

Tisková zpráva ze dne 30. září
2021.
Aktuální
průzkum
agentury IPSOS pro Asociaci
malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) v rámci Roku nových příležitostí 2021
představila aktuální přístup firem k řízení týmu
a práci se zaměstnanci. Největším problémem
podnikatelů
je
nedostatek
zaměstnanců
a problémy s jejich nasazením. Z důvodu motivace
změnila řada zaměstnavatelů i skladbu nabízených
benefitů. Mezi ně patří nově i home-office, který
naopak představuje kybernetické riziko pro řadu
firem. Pokud jde o shánění nových zaměstnanců,
více jak dvě třetiny firem se stále nejvíce spoléhá
na doporučení známých. Není nic nového, že
firmám již několik let chybí kvalitní zaměstnanci.
„Stále u nás panuje rekordní zaměstnanost, která však
svou mírou již nepředstavuje zdravé tržní prostředí na trhu
práce. Logicky z toho vyplývá, že práci mají často i lidé,
kteří o ni reálně nestojí – a pak je velmi obtížné je
motivovat
k
vyššímu
nasazení,“
uvádí
místopředsedkyně představenstva AMSP ČR
Pavla Břečková. Se sníženou motivací se však
potýká i řada zaměstnanců navrátivších se
z pandemického režimu nebo i z home-office.
Často fungovali v jiném rytmu, v jiném tempu
a také byl někdy odlišný objem a charakter
požadované a odváděné práce.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.
Více informací naleznete ZDE.
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ČESKO – SLOVENSKÁ VÝZVA
K VĚTŠÍ PODPOŘE RODINNÉHO PODNIKÁNÍ

Tisková zpráva ze dne 21. září
2021. Česko – slovenská
konference
pro
rodinné
podniky dokládá vážný zájem
podnikatelských
organizací
obou zemí k vyšší podpoře rodinného podnikání.
Na společné online konferenci to potvrdili
zástupci Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Slovenské
asociácie malých a stredných podnikov
a živnostníkov (SAMP). Akce se konala za
podpory Rady kvality ČR.

Vzhledem k blízkosti obou národů, českého
a slovenského, uspořádaly obě organizace
zastřešující segment malých a středních podniků
a živnostníků, tedy AMSP ČR a SAMP, společnou
online konferenci, jejíž záznam byl dnešním dnem
zveřejněn na youtube kanálu AMSP ČR.
V programu konference vystoupili místopředseda
představenstva AMSP ČR Libor Musil, prezident
SAMP Vladimír Sirotka, místopředseda vlády,
ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR
Karel Havlíček, ministr práce, sociálních věcí
a rodiny SR Milan Krajniak, náměstkyně ministra
vlády ČR Silvana Jirotková, poslanec Národní rady
SR a předseda Výboru pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie SR Jaroslav Karahuta,
zástupci českých a slovenských rodinných firem.
Dopolední část konference byla věnovaná
akademické sféře, kde vystoupili zástupci
univerzitní platformy pro rodinné podnikání
České republiky i Slovenska. Více informací
naleznete ZDE.

Pravidelná řada nezávislých průzkumů agentury
IPSOS pro AMSP ČR z posledních let potvrzuje
klíčový význam segmentu rodinného podnikání
pro českou ekonomiku. Rodinné firmy jsou
stabilnější, transparentnější, v době krize se
semknou a lépe ustojí výkyvy trhu, mají silnější
sociální cítění a jsou méně zadlužené oproti
firmám nerodinným. Koronavirová krize
prověřila jejich stabilitu ještě více a rodinné firmy
vyšly z krize jako jednoznačný tahoun se zájmem
investovat.

Tisková zpráva ke stažení ZDE.
Příloha - Deklarace k rozvoji rodinného
podnikání ke stažení ZDE.
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SOUTĚŽE eŽENA A eMANUEL ZNAJÍ SVÉ FINALISTY.
ROZHODNOUT O VÍTĚZI MŮŽETE I VY!

Česko zná 10 nejlepších podnikatelek
v e-commerce a 10 nejlepších řemeslníků.
V průběhu letních měsíců k nám doputovalo
množství inspirativních příběhů žen podnikatelek
a řemeslných výrobců. Rozpovídali se například
o tom, co začátky podnikání obnášejí, jaká úskalí
museli nejen během uplynulého koronavirového
roku překonat, či jaké jsou jejich vize
do budoucna, a podělili se o doporučení pro ty,
kteří o vlastním podnikání třeba zatím jen uvažují.

podnikatelských příběhů. Z těch na začátku
listopadu vzejdou tři vítězové. Každá finálová
desítka o svou výhru zabojuje prostřednictvím
hlasů veřejnosti. Svého favorita tak můžete
podpořit i vy.
Trojice vítězů z obou kategorií bude vyhlášena
na Dni podnikatelů ČR, a to 25. listopadu 2021.
Výherci obdrží poukaz na přepravu balíků pomocí
online aplikace e-Balík Profi od GLS v hodnotě
15.000 Kč.

V každé kategorii vybrala porota složená ze
zástupců Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR a GLS deset nejzajímavějších

eŽENA

eMANUEL

Medailonky TOP 10 naleznete ZDE.
Hlasování naleznete ZDE.
Hlasování veřejnosti probíhá v termínu
od 1. 10. do 31. 10. 2021.

Medailonky TOP 10 naleznete ZDE.
Hlasování naleznete ZDE.
Hlasování veřejnosti probíhá v termínu
od 1. 10. do 31. 10. 2021.
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AMSP ČR SPUSTÍ DNE 11. ŘÍJNA HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
V SOUTĚŽI EQUA BANK RODINNÁ FIRMA ROKU 2021

dne 25. listopadu 2021 na Dni podnikatelů
České republiky, který se uskuteční tradičně
v hotelu Ambassador - Zlata Husa. Pomozte nám
vybrat vítěze, který získá Cenu veřejnosti.

Široká
veřejnost
může
od 11. října 2021 začít hlasovat
o svou oblíbenou rodinnou
firmu v soutěži Equa bank
Rodinná firma roku 2021,
kterou pořádá Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Hlasovat
lze až do půlnoci 31. října 2021. Slavnostní
vyhlášení vítězů a předání cen proběhne

Více informací o hlasování naleznete ZDE.
Hlasování probíhá od pondělí 11. října 2021.

KAŽDÝ HLASUJÍCÍ MÁ ŠANCI VYHRÁT LUXUSNÍ HODINKY
TRADIČNÍ ČESKÉ ZNAČKY PRIM.
Partneři

Kontakt pro Vaše dotazy:
amsp@amsp.cz
www.amsp.cz
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