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KORONAVIRUS VYTLAČIL EET

Všechno zlé je pro něco dobré, a tak se řada
řemeslníků raduje, že nemusí řešit EET, které je
odloženo a na řadu přijde nejdříve koncem tohoto
roku. Bohužel koronavirus COVID-19 způsobil
řemeslníkům také vrásky na tváři, protože museli
odložit své zakázky v bytových jednotkách 
a rodinných domech s tím, že to nějak přečkají,
vždyť přece mají slíbené zakázky v létě ve školách,
sportovních zařízeních apod. Jenže ouha, řada
řemeslníků avizuje, že tyto letní zakázky jsou
blokovány nebo dokonce stornovány školami na
příkaz krajů, které sedí na penězích a vyčkávají, co
se bude dít. To rozhodně není dobrá situace. I proto
AMSP ČR apeluje v médiích, aby se nerušily
plánované investice, které by mohly opět
nastartovat ekonomiku. Vážení a milí příznivci
AMSP ČR, přinášíme Vám novinky a příběhy, které
můžete také sledovat na našem projektovém webu.

Přejeme Vám, ať vše dobře zvládnete!

http://amsp.cz/newsletter/


V souvislosti se šířením koronaviru Evropou se
hlavní pozornost naší asociace zaměřila
na problematiku spojenou s vlivem koronaviru 
na malé podniky a živnostníky.
 
Hlavním cílem asociace v tomto náročném
období je několikrát denně informovat
podnikatele o dění, předávat jim praktické rady
a doporučení, a hledat řešení.
 
Zároveň propojujeme firmy a podnikatele,
vyjednáváme s vládou o kompenzacích.

Malé podniky
a živnostníci v době
koronaviru
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Chcete od nás pro urychlení
dostávat novinky přímo do
mailu? Viz zápatí této stránky
„Registrace k odběru novinek“.
Můžete kdykoli zrušit.
 
 

Sledujte nás
v záložce aktuality
na www.amsp.cz

 
 

http://amsp.cz/jak-pripravit-firmu-na-koronavir-preventivni-doporuceni-amsp-cr-2/
http://amsp.cz/prihlaseni-2/
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Aktuality 

Plnění povinnosti evidence tržeb
bylo pozastaveno pro všechny 
fáze EET
Prezident republiky podepsal 26. 3. 2020 zákon č.
137/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti
evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu, který pozastavuje povinnost evidence tržeb, a to
po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců.

ROZVOJ ŘEMESEL 
Elektronická evidence tržeb -
Průvodce pro podnikatele
Máme pro vás informační brožuru Ministerstva financí 
o elektronické evidenci tržeb, kde naleznete ty
nejdůležitější informace a také důležitá telefonní čísla 
a internetové stránky, kde se v případě potřeby dozvíte
více podrobností.

BROŽURA KE STAŽENÍ

https://drive.google.com/file/d/1ZbqU7BzU6mrW7ZfNaZE14h20Crp1AF0e/view?usp=sharing


Kompenzační bonus 25.000 Kč 
pro OSVČ bude prodloužen
Ministerstvo financí spustilo příjem žádostí o příspěvek
25.000 Kč pro OSVČ postižené koronavirem. Příspěvek
je za období 12.3. – 30.4.2020. Příspěvek byl schválen
v předložené podobě, tedy není zde již podmínka
meziročního srovnání příjmů za 1.Q. Vztahuje se i na
podnikatele, kteří přerušili živnost v průběhu
koronavirové krize, na podnikatele se sekundárním
dopadem (průvodci, taxislužby), i na podnikatele se
sezónními pracemi (vládní návrh uvádí vč. přerušení po
31. 8. 2019). Ti, kteří přerušili živnost a přihlásili se na
Úřad práce, kde pobírali dávky v rozhodné době (tj.
12.3.-30.4.2020), budou moci také zažádat o tento
příspěvek s tím, že živnost obnoví a dané období,
kdy pobírali dávky od Úřadu práce, se od příspěvku
25.000 Kč odečte. Žádost se podává formou
jednoduchého čestného prohlášení, kde se vyplní místně
příslušný FÚ, identifikační údaje podnikatele, bankovní
účet, datum a podpis. Tento bonus je osvobozen od
daně, nebude uplatněn na nedoplatky, exekuce či výkon
rozhodnutí. O příspěvek se může žádat elektronicky
skrze datovou schránku, daňový portál, e-mailem,
poštou, na podatelně nebo prostřednictvím sběrných
boxů na FÚ. V současné chvíli čekáme na finální
schválení další kompenzace pro OSVČ, a to ve výši 500
Kč/den, která by pokračovala až do 8.6.2020.

VÍCE INFORMACÍ ZDE
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https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055


Pracovnělékařské prohlídky
zaměstnanců v době pandemie
Upozorňujeme zaměstnavatele, že je vhodné i v
současné době, a to i přesto, že máte informaci o
pozastavení činnosti svého poskytovatele, vystavovat 
a předávat (dle konkrétního smluvního ujednání) žádosti
na poskytovatele PLS o provedení vstupní nebo
periodické pracovnělékařské prohlídky dle vyhl.č.
79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách.  Doklad o
předání (zaslání) požadavku si archivujte až do doby
uskutečnění pracovnělékařské prohlídky v požadovaném
rozsahu. 
 
Teprve, když poskytovatel odmítne nebo nereaguje, je
možno využít čestného prohlášení zaměstnance.
Zaměstnavatel tím posílí svoji pozici, že konal maximum
možného, co lze po něm požadovat ve smyslu § 36 odst.
3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

VZOR ŽÁDOSTI

REGISTRACE ZDE

Jste začínající řemeslník?
Zviditelněte svůj projekt a získejte
finanční podporu! 
AMSP ČR společně s Komerční bankou vyhlašuje již 8.
ročník grantu "NASTARTUJTE SE", kde vítěz získá
300.000 Kč. Oceněna budou i 2. a 3. místa včetně Ceny
veřejnosti. Všechny důležité informace naleznete na
webu www.nastartujtese.cz. Registrace se spouští v
pondělí 4. května 2020.
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http://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/04/%C5%BD%C3%81DOST.docx
https://drive.google.com/file/d/1eb4LaRcU0AoqPNMmlE6QJnwa4mhT7eY-/view?usp=sharing
https://www.nastartujtese.cz/Muj-ucet/Registrace
https://www.nastartujtese.cz/


Návrh AMSP ČR na podporu s.r.o.
Po úspěšných jednáních s Ministerstvem financí 
o podpoře OSVČ přes víkend AMSP ČR zpracovávala
další normu, která by umožnila podpořit tzv.
“jednomužná s.r.o.”. Jde sice o právnické osoby
(společnosti s ručením omezeným), ale řada z nich má
jediného zaměstnance, a to je jednatel nebo společník.
Rozdíl mezi ním a OSVČ z hlediska ztráty příjmů není
prakticky žádný. Tito však na kompenzační bonus
500,- Kč na den, který se nám podařilo vyjednat pro
živnostníky, nedosáhnou. Jednáme proto s vládou o
narovnání podmínek, přičemž kompenzační bonus i pro
tato jednomužná s.r.o. se podařilo prosadit. Rozhodně
by se nemělo zapomenout také na jednatele s.r.o. se
zaměstnanci, kteří postupují podle zákona a nemají
sami se sebou uzavřenou pracovní smlouvu, tudíž
nemají nárok na podporu z programu Antivirus oproti
svým zaměstnancům. Nyní se však jedná o
podmínkách, kdy AMSP ČR chce navržený zákon
zjednodušit a zprůhlednit, aby nedocházelo 
k chaotickým aktualizacím jako například u programu
Antivirus (kurzarbeit).

Návrh zákona chce vyloučit takzvané mrtvé schránky –
tedy neaktivní společnosti, kterých je samozřejmě řada,  
a to je v pořádku. Dotaci tak bude možné poskytnout
žadateli, který je společníkem nebo jednatelem
společnosti s ručením omezeným, jejíž roční obrat za
rok 2019 činil nejméně 80 000 Kč nebo jejíž kvartální
obrat za první čtvrtletí roku 2020 činil nejméně
20 000 Kč.

Trochu překvapivě bude patrně tato podpora v gesci
MMR (Ministerstvo místního rozvoje), specificky pak
bude administrováno ze Státního fondu rozvoje
bydlení. AMSP ČR požaduje rychlou a jednoduchou
administraci, a proto navrhuje podporu v gesci MF.
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Stanovisko AMSP ČR k odkladu
plateb sociálního pojištění
AMSP ČR by přivítala ODPUŠTĚNÍ plateb na sociální
pojištění za zaměstnavatele za avizované 3 měsíce.
Pokud by mělo jít pouze o odklad a splacení do 20. září
2020, problém se pouze posune v čase. Většina
podnikatelů za uvedené 3 měsíce nebude schopna
vygenerovat tolik finančních prostředků, aby bez
problémů vše doplatila. Pokud by mělo zůstat skutečně
pouze u odkladu, požadujeme delší dobu pro splacení, a
to do konce roku 2020.

ČLÁNEK "ODKLAD ODVODŮ
NA SOCIÁLNÍ POJISTNÉ"

Další výzva v COVID II již nebude,
avízo ke COVID III
Podle informace z MPO ze dne 23. 4. 2020 již
nebude vyhlášena další výzva k předkládání žádostí
v záručním programu COVID II u ČMZRB. Cílem bude
uspokojit všechny žadatele, kteří podali své žádosti do
pátku 3.4.2020 do půlnoci.
 
K navazujícímu programu COVID III je avizováno, že
bude třeba mít podepsané úvěry od financujících bank
v tomto roce, aby se mohly dané prostředky vyčerpat.
Vyhlášení COVID III se předpokládá v prvním květnovém
týdnu. Nebude se kontrolovat statut MSP a de minimis
se nezapisuje. COVID III je připravován pro cílovou
skupinu OSVČ a firem do max. 500 zaměstnanců ze
všech regionů vč. Prahy.
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https://www.fandimeremeslu.cz/odklad-odvodu-na-socialni-pojistne/


Valné hromady, funkční období 
a účetní závěrky v době trvání
mimořádných opatření
Prezident republiky podepsal  20. dubna 2020 zákon 
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního
řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby
a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu.
Součástí zákona jsou i ustanovení, která řeší
problematiku konání valných hromad. Zákon stanoví, že
orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání
v písemné formě (per rollam) nebo s využitím technických
prostředků (Skype, WebEx, MS Teams apod.) i tehdy, kdy
taková možnost rozhodování ve stanovách nebo
společenských smlouvách akciových společností,
společností s ručením omezeným, družstev či
společenství vlastníků jednotek není povolena.
 
Zákon rovněž upravuje otázku skončení funkčního období
v době trvání mimořádných opatření tak, že se funkční
období těch členů voleného orgánu, kterým by funkční
období mělo v době trvání mimořádného opatření
zaniknout, automaticky prodlužuje, a to až do uplynutí tří
měsíců ode dne následujícího po dni skončení
mimořádného opatření.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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https://www.fandimeremeslu.cz/valne-hromady-funkcni-obdobi-a-ucetni-zaverky-v-dobe-trvani-mimoradnych-opatreni/


Jak za současné situace řešit
exekuce a insolvence?
V souvislosti s vládními opatřeními zaměřenými na
omezení šíření onemocnění COVID-19 může osobám
samostatně výdělečně činným a zaměstnancům hrozit
nižší příjem nebo jeho celková ztráta. Celá situace může
být komplikovanější pro toho, kdo je navíc v exekuci nebo
insolvenci. Věděli jste, že lidé v exekuci mají možnost
požádat o její odklad a lidem v insolvenci pak zjednoduší
situaci snížení měsíčních splátek nebo jejich přerušení?
Ministerstvo spravedlnosti přináší několik užitečných
informací, jak řešit tíživou situaci, a zveřejňuje následující
vzory.

VZORY NALEZNETE ZDE

Návrhy a podněty AMSP ČR 
k řešení koronavirové krize
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) zpracovala na základě podnětů z členské
základny několik bodů a návrhů k řešení koronavirové
krize, která se dotýká všech segmentů podnikání. Dne
26. 3. 2020 byly tyto návrhy odeslány na předsedu
vlády, ministra průmyslu a obchodu, ministryni financí
a ministryni práce a sociálních věcí.

NÁVRHY A PODNĚTY AMSP ČR 
K ŘEŠENÍ KORONAVIROVÉ KRIZE
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https://www.justice.cz/?clanek=jak-za-soucasne-situace-resit-exekuce-a-insolvenc-1
https://www.moje-restaurace.cz/wp-content/uploads/2020/03/N%C3%A1vrhy-a-podn%C4%9Bty-AMSP-%C4%8CR-web.pdf
https://www.moje-restaurace.cz/wp-content/uploads/2020/03/N%C3%A1vrhy-a-podn%C4%9Bty-AMSP-%C4%8CR-web.pdf
https://www.moje-restaurace.cz/wp-content/uploads/2020/03/N%C3%A1vrhy-a-podn%C4%9Bty-AMSP-%C4%8CR-web.pdf


Informační telefonní linka Finanční
správy: 225 092 392
Ministerstvo financí připravilo pro poplatníky zasažené
současnou situací liberační balíček, který přináší faktické
posunutí podání přiznání k dani z příjmu fyzických a
právnických osob o tři měsíce do 1. července 2020.
Individuálně promíjí pokuty za opožděné tvrzení všech
daní v případech, kdy daňový subjekt prokáže důvody
související s koronavirem.

INFORMAČNÍ STRÁNKA
FINANČNÍ SPRÁVY ZDE
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DATOVKA POMÁHÁ!  Společná
výzva podnikatelům i občanům:
Zřiďte si datovou schránku a
pomozte sobě i svému úřadu

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) se připojuje k výzvě spolu s Hospodářskou
komorou ČR, Svazem měst a obcí ČR, Sdružením
tajemníků městských a obecních úřadů ČR, ICT unie 
a Iniciativou Podejto.cz. Speciální podporu výzvě přislíbila
společnost SYSCAE, která je připravena vybavit zdarma
ochrannými štíty pracovníky CzechPOINTů. Občané
mohou zřizovat datové schránky na počkání a bezplatně
i v době nouzového stavu.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav
https://www.fandimeremeslu.cz/datovka-pomaha-spolecna-vyzva-podnikatelum-i-obcanum-zridte-si-datovou-schranku-a-pomozte-sobe-i-svemu-uradu/
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Podpora pro rodinné firmy
Rodinné firmy a rodinné živnosti mohou od 1.4.2020
čerpat speciální produkty od ČMZRB, a to GEN-záruku,
Expanze-záruky a Expanze-úvěry. Firmy se mohou hlásit
k registraci u AMSP ČR, kde doloží, že splňují definici
rodinného podnikání dle české legislativy. Na základě
toho je jim vydáno Osvědčení, které je pak vstupenkou do
ČMZRB k uvedeným produktům.

REGISTRACE RODINNÝCH PODNIKŮ

DEFINICE RODINNÉHO PODNIKU

Kurzarbeit ve schválené podobě
zůstal bohužel nadále
komplikovaný, pro podnikatele i
úřady

AMSP ČR od počátku kritizuje zbytečně komplikovaný 
a nepřehledný systém 5 režimů podpory v programu
Antivirus MSPV (kurzarbeit). Komplikovaný je pro obě
strany – jak pro podnikatele, kteří musejí sledovat
průběžné změny a doplnění manuálu k programu
Antivirus na webu MPSV (k 1.5.2020 již 3. verze, 11
stran), tak pro úředníky při kontrole žádostí a jejich
zpracování. Tento stav bohužel zpožďuje vyplácení
náhrad mezd pro firmy, tedy návrat hotovosti, což je
v současné době klíčový problém největšího počtu
zaměstnavatelů. Podnikatelé se obávají kontrol po delší
době, které najdou případné pochybení na straně firem
z počátečního období spuštění podpory a následně
vyměřených sankcí, protože „to měli vědět“.

STANOVISKO AMSP ČR K PROGRAMU
ANTIVIRUS Z 1. 4. 2020 ZDE

http://amsp.cz/registrace-rodinnych-podniku/
https://www.rodinnafirma.net/cz/definice-rodinneho-podniku
https://www.fandimeremeslu.cz/kurzarbeit-ve-schvalene-podobe-zustal-bohuzel-nadale-komplikovany-pro-podnikatele-i-urady/
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Leták pro prodejny k vytištění
V návaznosti na usnesení vlády č. 395, kterým bylo
schváleno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
z 6.4.2020 viz:  https://apps.odok.cz/attachment/-/
down/RCIABNFACPD5, je k dispozici leták Ministerstva
průmyslu a obchodu, který si mohou provozovatelé
prodejen vytisknout a vyvěsit ve svém obchodě a bude
tím splněn bod č. 2 uvedeného mimořádného opatření.

LETÁK V PDF FORMĚ
KE STAŽENÍ ZDE

Pracovněprávní desatero boje 
s koronavirem od MPSV

DESATERO OD MINISTERSTVA
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

https://www.moje-restaurace.cz/wp-content/uploads/2020/04/COVID-A4-fin3-print.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNFACPD5
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNFACPD5
https://www.fandimeremeslu.cz/letak-pro-prodejny-k-vytisteni/
http://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/03/Desatero_tabulka-1.pdf


 

ŘEMESLA: 2.MÍSTO U KOMINÍKŮ
VYHRÁLO DRUŽSTVO DÍVČÍ
Dne 28. 2. 2020 byla AMSP ČR hrdým partnerem
vyhlašování vítězů v rámci Stavebního veletrhu 
v Brně 2020 - Mistři všedních dnů. 8 řemeslných
oborů vzdělání, Mistrovství České republiky 
s mezinárodní účastí v soutěžích odborných
dovedností. Obory: kominík, pokrývač, tesař,
čalouník, klempíř, topenář, instalatér, truhlář.
Zajímavostí je, že 2.místo u kominíků vyhrálo
družstvo dívčí. :) 

VÍCE AKTUALIT NA
PROJEKTOVÉM WEBU 

https://www.fandimeremeslu.cz/


 
 
 
 
 
Stal se mistrem kovářem v Kanadě. Jaká cesta ho až do
státu Alberta na západě Kanada přivedla? Vyučil se na
naší škole, tehdy měla název Střední odborné učiliště
uměleckořemeslné. Pochází z kovářské rodiny a nejprve
dělal zakázky tady, v Čechách a střední Evropě. Chtěl se
v oboru zdokonalit, tak po naší škole ještě vystudoval na
Univerzitě Karlově. Jak říkal na letošní přednášce v naší
škole: je také důležité učit se cizí jazyk. V zahraničí bez
něj jako sebelepší řemeslník neuspějete.

Příběh úspěšného
absolventa Pavla
Podojila – Maru

Kdo jsem
Jmenuji se Pavel Podojil/Mara a jsem šťastným
absolventem Uměleckořemeslné školy v Podkovářské v
Praze 9. Vystudoval jsem tříletý obor Umělecký kovář a
zámečník a následně poté v roce 1999 uzavřel toto
studium maturitou. Po vojenské službě u hradní stráže
jsem si založil svoji kovářskou firmu a začal tvořit. Po
několika letech se mi naskytla možnost studovat i
Karlovu Universitu, kterou jsem úspěšně dokončil v roce
2008.
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Pár slov na úvod od Mgr. Radka Coufala,
ředitele SOŠ uměleckořemeslné

Příběhy



Z Čech až do Kanady
Následně poté jsem si chtěl rozšířit obzor o další světový
jazyk. . Do Anglie mě to netáhlo tak jako mé vrstevníky,
a tak jsem se vydal sám za Oceán a
to do kanadského Calgary. Po čtyřměsíčním kurzu
anglického jazyka jsem cestoval po celé severozápadní
části Kanady, kde jsem se zamiloval do této rozsáhlé
krajiny.

Zkušenosti a rady
Moje začátky nebyly vůbec jednoduché. Nejvíce mě
držela myšlenka toho, že zvládnu vymyslet a následně
zrealizovat věci, co jiní nedokážou a tím uspokojit
touhy a přání zákazníků. Jak se říká “Zlaté české
ručičky”. Ale úspěch však není jen otázkou jednotlivce.
Jde o to koho, kdy a jak potkáte. Kým se obklopíte a jak
s lidmi jednáte. K prosazení se v kovářském byznysu je
velice důležité se umět “pohybovat”. Vždy myslet
dopředu! Například: umět si představit průběh prvního
jednání se zákazníkem. Poté, co zákazníka okouzlíte
náčrty či skicou na základě jeho popisu během
rozhovoru s ním, musíte si představit, že možná bude
chtít vědět či vidět víc. A proto musí být připravené
portfolio, odkazy, seznam podobných prací atd. Důležité
je vycítit, kdy a jak říci slovo “ANO”, anebo slovo “NE”.
Ať se to týká použitých detailů, či zpracování výrobku,
ale i otázek časových či finančních.
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Současnost
V současné době mohu říct, že se mi daří velice dobře.
Pracuji pro celou řadu designerů, architektů a
stavebních firem a především soukromých zákazníků.



Z mého pohledu je krása kovářského řemesla daná 
tím, že každý den můžete dělat něco jiného. Něco, co
tu ještě “nebylo”. Něco nového! A to za podmínek vám
dostupných v ten daný čas a v té nejvyšší možné
kvalitě.

Vzkaz
Když vás vaše práce baví a jste v ní dobří, váš čas
bude jejím otrokem.

CELÝ PŘÍBĚH ZDE

PŘ
ÍB

ĚH
Y

Pavel Podojil Mara
MARA Ornamental Blacksmith Inc.
www.marablacksmith.com

https://www.fandimeremeslu.cz/pribeh-uspesneho-absolventa-pavla-podojila-maru/
https://marablacksmith.com/


Mohlo by vás
zajímat



Edukační videa AMSP ČR 
Zajímavé rady a inspirace v podnikání můžete najít i na
našem YouTube účtu, kde pravidelně pro Vás
doplňujeme edukační videa a webináře. 
Nezapomeňte zhlédnout :)
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AMSP ČR se podílela na vzniku
nových balíčků služeb mobilních
operátorů
Nové balíčky, které mají pomoci živnostníkům a malým
firmám získat nástroje pro digitalizaci a výhodnější
telekomunikační služby, připravili mobilní operátoři. A to
na základě výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu
(MPO) a podnikatelských organizací.  Pro živnostníky a
malé podniky může být přesun činností do on-line světa
příležitostí, jak si udržet či znovu rozběhnout po
koronaviru podnikání a zároveň zvýšit
konkurenceschopnost do budoucna.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

https://www.youtube.com/channel/UC8ThBD3CBV4awmvZXhK7gJQ/playlists
https://www.fandimeremeslu.cz/amsp-cr-se-podilela-na-vzniku-novych-balicku-sluzeb-mobilnich-operatoru/


Kutil Junior / Šikovné deti
Kutil junior je projektem zapsaného spolku Šikovné děti,
který vznikl s cílem organizovat kroužky kutilství pro děti
přímo v jejich škole z důvodu absolutního nedostatku
technicky zaměřených kroužků ve školách. Dítě má
možnost naučit se manuálním dovednostem a rodičům
odpadá povinnost přesunu dítěte na kroužek jinam. Děti
mají dnes velmi omezenou možnost, setkat se s
technickými pracemi ve svém běžném životě, proto je pro
ně možnost naučit se pracovat s nářadím a materiály
velmi atraktivní, stejně jako to, že učitelem je muž. Pro
některé děti může kroužek znamenat hravou formu
přípravy na budoucí technické povolání, ale pro všechny
určitě přínos v podobě zručnosti, kterou využijí v
dospělosti bez ohledu na povolání.

Soutěžní přehlídka 
stavebních řemesel
SUSO
Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO je
zaměřena na řemeslnou zručnost, která je cílena na žáky
druhých ročníků škol se zaměřením na soutěžní obory.
Principem jsou postupová kola, ze kterých se vítězové a
první poražení dostávají do finále.

Partnerské
programy

VÍCE ZDE

VÍCE ZDE

http://kutiljunior.cz/
http://suso.cz/
http://kutiljunior.cz/
http://suso.cz/


Kalendář akcí 
Květen 2020

Naše akce můžete pravidelně 
sledovat na našem webu

ZDE

https://www.fandimeremeslu.cz/


Bohužel, vzhledem k aktuální
situaci jsme museli všechny

akce plánované na první
pololetí přesunout na období
,,zatím“ od září 2020. Nebo

 převést do online formy. Taky tu
pro Vás máme zajímavé webináře

a jiné online přenosy :)
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Marian Kupec
koordinátor projektů AMSP ČR
+420 604 306 800
kupec@amsp.cz
www.amsp.cz
www.fandimeremeslu.cz

http://amsp.cz/
https://www.fandimeremeslu.cz/

