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ŘEMESLNÍCI SI ZKRÁTKA UMÍ
PORADIT

V uplynulých dvou měsících si naprostá většina
podnikatelů stěžovala na restrikce související
s pandemií, hospodští, hoteliéři, kadeřnice a další,
jen řemeslníci mlčeli. A makali. Když jsem hledala
řemeslníka do úzkého poradního týmu na úřadu
vlády, nikdo z nich neměl čas. Uváděli, že mají
zakázek ještě více než obvykle. Občané 
s „nařízeným“ volnem velebili své příbytky, a tak
zejména malíři, podlaháři, obkladači a další
podobné profese měli vážně fofr. Mnoho
podnikatelů také právě nyní objevilo kouzlo
digitalizace, která jim ušetří čas i práci, a tak ani
řemeslníkům neupíráme rady, tipy a doporučení
týkající se podnikání a prezentace v online prostoru.
Pro zájemce nabízíme zdarma účast na webinářích
a další edukační seriály, které jednoduchou 
a srozumitelnou formou představí pro mnohé nový
svět a jeho výhody. Pěkný sváteční 1.červen
přejeme všem dětem z Kutila Juniora!

http://amsp.cz/newsletter/
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Aktuality 

ZAJÍMAJÍ VÁS AKTUALITY
KE KORONAVIRU? SLEDUJTE
NÁŠ WEB V ZÁLOŽCE
AKTUALITY ZDE, ANEBO
NAŠE SOCIÁLNÍ SÍŤE FB,
LINKEDIN, TWITTER.

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/clanky-na-webu-amsp/
https://business.facebook.com/amspcr/?business_id=681877152179294
https://www.linkedin.com/in/amsp-%C4%8Dr-7a7326137/
https://twitter.com/amspcr
http://amsp.cz/clanky-na-webu-amsp/
http://amsp.cz/clanky-na-webu-amsp/
http://amsp.cz/clanky-na-webu-amsp/


AMSP ČR prosadila zrušení
nesmyslné jednodenní lhůty pro
přihlášky a odhlášky zaměstnanců
Společné úsilí Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR (AMSP ČR) spolu s Komorou daňových
poradců ĆR (KDP ČR), Hospodářské komory a dalších
podnikatelských svazů se vyplatilo, a pokoutný návrh
Ministerstva práce  a sociálních věcí na dramatické
zkrácení doby z 8 na 1 den, kterou má firma na zaslání
přihlášky či odhlášky zaměstnance České správě
sociálního zabezpečení, se snad podařilo zvrátit. Právě
dnes by mělo MPSV předložit pozměňovací návrh
poslanecké sněmovně, kterým bude lhůta vrácena zpět
na 8 dnů. 
 
V Poslanecké sněmovně minulý týden jako nenápadný
přílepek úspěšně prošel pozměňovací návrh ohledně
zkrácení lhůty, ve které má zaměstnavatel povinnost
odeslat přihlášku a odhlášku zaměstnance příslušné
Správě sociálního zabezpečení z dnešních 8
kalendářních dnů na nejpozději v následující pracovní
den. V praxi to je však lhůta, která je ve většině případů
nesplnitelná. „Jde o další návrh z dílny MPSV psaný
přímo od stolu v útulné kanceláři ministerstva, zcela
nedotčený firemní praxí,“ hodnotí místopředsedkyně
představenstva AMSP ČR Pavla Břečková.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

TISKOVÁ SPRÁVA KE STAŽENÍ ZDE
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https://www.fandimeremeslu.cz/amsp-cr-prosadila-zruseni-nesmyslne-jednodenni-lhuty-pro-prihlasky-a-odhlasky-zamestnancu/
http://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/05/TZ-2020-05-29-p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ky-%C4%8CSSZ-vratka-na-8-dn%C3%AD-WEB.docx


Jednatelé s.r.o. dostanou konečně
podporu
Sněmovna dne 27. 5. 2020 přehlasovala senátní vratku 
a Finanční správa tak začne přijímat žádosti od
společníků malých s.r.o. Podle slov ministryně financí
Aleny Schillerové je finanční správa připravena začít
přijímat žádosti ihned poté, co novelu zákona podepíše
prezidente republiky. Klidně ještě tento týden. Podle MF
se jedná o rozšíření již fungujícího programu
Pětadvacítka, kde pomoc je dobře zacílena na malé
podnikatele poškození dopady opatření ke koronaviru.
Po vzoru Pětadvacítky pro poškozené OSVČ půjde
o přímou podporu vyplacenou finančními úřady formou
kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč denně za celkové
období od 12. března do 8. června, tedy o max. 44 500
Kč.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Nižší silniční daň (protikrizový
balíček MF)
Ministerstvo financí navrhuje snížit silniční daň o 25 % u
nákladních automobilů s maximální povolenou hmotností
vyšší než 3,5 tuny. Změna se projeví zpětně již od
počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, které
mají být na tuto daň v letošním roce placeny.

VÍCE INFORMACÍ ZDE
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https://www.fandimeremeslu.cz/jednatele-s-r-o-dostanou-konecne-podporu/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/snemovna-schvalila-podporu-pro-spolecnik-38411
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-preklada-vlade-prot-38580


AMSP ČR žádá vládu o rychlejší
odpisy a řešení DPH z
neuhrazených faktur
Praha, 25. května 2020. Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se o víkendu
účastnila jednání úzké poradní skupiny Ministerstva
financí k připravovanému protikrizovému balíčku.
Některá opatření jsou přínosná, u jiných je třeba větší
odvahy.

Obsahem protikrizového balíčku z dílny MF jsou:

Zpětné uplatnění daňové ztráty
Změna sazby DPH na ubytování na 10 %
Změna sazby DPH pro návštěvu kulturních zařízení 

Doplnění možnosti obce osvobodit nemovitosti od 

Zrychlení vratky tzv. „zelené nafty“ o 20 dní
Zavedení možnosti prodloužení lhůty v zákoně 
o mezinárodní spolupráci při správě daní
Návrh osvobození spropitného zaměstnanců

     na 10 %

     daně z nemovitých věcí

 
Zpětný odečet daňové ztráty (loss carry back) – podle
názoru AMSP ČR jsou detaily provedení
z podnikatelského hlediska v pořádku a business friendly.
V praxi to znamená, že firma může v souvislosti 
s očekávanou ztrátou za období 2020 podat dodatečné
daňové přiznání za zdaňovací období 2019, na kterém
odhadovanou daňovou ztrátu uplatní. Tím si sníží základ
daně i již stanovenou daňovou povinnost. V kombinaci
s možným posečkáním daně a prominutím záloh tak
může nastat situace, že poplatník nebude nucen
v průběhu roku 2020 platit žádnou daň z příjmů
a usnadní se mu tak minimálně řízení cash-flow. 
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Tento institut již v daňovém řádu zůstane i v budoucnu,
tj. bude tak možné činit i bez koronakrize. Ale pozor –
v případě, že odhad ztráty bude mylný (tedy firma bude
v zisku), za ušlé zálohy státu bude muset uhradit úrok.
 
Místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla
Břečková k tomu uvádí: „V této souvislosti úspěšně
prosadila úpravu ve smyslu možnosti změnit odhad
ztráty i v průběhu hospodářského období (tj. nikoli jen 
u příležitosti daň.přiznání, jak bylo původně v návrhu). 
V průběhu roku totiž může přijít větší neplánovaná
zakázka, která ztrátu sníží. Firma by pak musela hradit
úrok i za období, kdy již ví, že ztráta nebude tak masivní.“

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ ZDE

CELÝ ČLÁNEK ZDE

DĚČÍNSKÁ KOTVA 2020: Hlasujte
pro nejkrásnější kytici pro hrdinu!
Uzávěrka je 13. 6. 2020

VIZ TEXT Z PŘÍLOHY

http://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/05/TZ-2020-05-25-Protikrizov%C3%BD-bali%CC%81%C4%8Dek-MF-WEB.docx
https://www.fandimeremeslu.cz/amsp-cr-zada-vladu-o-rychlejsi-odpisy-a-reseni-dph-z-neuhrazenych-faktur/
https://drive.google.com/open?id=10XFrI8yrw1f4dTqp-NIjXjB4N-YFOU8k


Startuje Tvůjvinař.cz – projekt na
podporu českých a moravských
vinařů
V nelehké době zapříčiněné situací kolem celosvětové
pandemie vznikla prvotní myšlenka pomoci také
českým a moravským vinařům. A jak jinak než tím, že
budeme pít jejich víno!

Ambiciózní projekt chce být více než běžným e-shopem.
Tvůjvinař.cz nekonkuruje velkým prodejcům kvantitou,
ale spíše objevováním a unikátním výběrem nabízených
produktů. Platforma totiž umožňuje malým i velkým
vinařům prodávat 6 vybraných, většinou jejich
nejoblíbenějších vín, jejichž příběh, kvalitu i dostupnou
cenu oceníte nejen při speciálních příležitostech.
 
Tvůjvinař.cz představuje ideální příležitost nabídnout
produkty nejen vinařům, kteří nemají svůj vlastní e-shop,
ale i těm, kteří již online prodeje využívají. Svá vína totiž
mohou přidat do balíčků a degustačních setů s jinými
vinařstvími, což na jejich e-shopech pochopitelně nelze.
Milovníci vína tak jistě ocení neuvěřitelnou paletu chutí 
a vůní moravských a českých vín, která si mohou
objednat z pohodlí domova. Objednávky jsou za daných
obchodních podmínek v Praze a Brně rozváženy zdarma,
do ostatních lokalit za ceny distribučních služeb.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

https://www.tvujvinar.cz/
https://www.tvujvinar.cz/
https://www.fandimeremeslu.cz/startuje-tvujvinar-cz-projekt-na-podporu-ceskych-a-moravskych-vinaru/


Josef Voborník – podlahář a
majitel webu Videopodlahy.cz,
předseda Cechu podlahářů ČR

Krátká anotace představení
činnosti
Můj svět se točí kolem řemeslníků a podlah a informací
na webu Videopodlahy, poskytuji podlahářům odborný
a technický servis. Školení pro architekty, projektanty
ale hlavně pro podlaháře. Ve volných chvílích kutění
s dětmi a o to teď půjde v tomto příspěvku hlavně.
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Jak to všechno začalo?
Postavil jsem si kůlnu na zahradní nářadí. Jednou jsme 
s 9 dětmi zatloukali hřebíky do špalku. K mému údivu to
zvládl pouze jeden. Tátové nevěděli rozdíl použití pilníku
od rašple. Bylo to k zamyšlení. Ti rodiče v tomto směru,
nemají dětem bohužel co předat. Proto jsem původní
záměr kůlny na zahradní nářadí změnil na kůlnu pro
kutily a to ty nejmenší.



Co děti v kutilské kůlně nejvíce
baví dělat?
Začneme společně a pomalu. Povíme si něco o nářadí,
s kterým budou pracovat. Začíná se s ručním nářadím 
a postupně jak kdo zvládá, tak přechází na aku nářadí
nebo elektrické. Ale nejvíce musím říct, že děti baví
lupénková pilka. Dřevěné intarzie, vkládání dřeva do
dřeva. Teď jsme si začali hrát s barevnými pryskyřicemi
a některé obrázky vyléváme. Dělají různé výrobky.
Dřevěné podtácky pod kafíčko s vsazeným
čtyřlístkem pro štěstí. 3D postavičky nářadí. Takový
vyrobený dárek má větší hodnotu než něco koupit.
Začali dělat i dřevěné obrázky na stěnu, dřevěné
krabičky, stojánky na pastelky, krmítka, nože a meče.
Dejte dětem prostor pro fantazii a uvidíte co v nich je.
V ten okamžik je nějaký počítač, mobil vůbec nezajímá.
Chtějí tvořit, vyrábět, vymýšlet, čas nehraje roli. Jediné
co nás omezuje, je prostor.
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Jak se mohou děti k Vám přihlásit?
Máte nějaké věkové rozmezí?
V současnosti se přihlásit oficiálně nemohou. Je to má
soukromá aktivita s našimi dětmi a jejich kamarády a je
plno. To bych potřeboval větší prostory, pak by to určitě
šlo. Co se týče věku, tak od 6 let je ideální. Přijdou 
i podlaháři zkusit si něco sesadit ze dřeva, vyřezat
intarzii, vybrousit a naolejovat. Nebo vyřezat něco
z přírodního linolea. Kůlna jako vzdělávací workshop,
kde se učí a zdokonalují řemeslníci. Kolegové v oboru si
mají pomáhat a učit se jeden od druhého. Jedině tak na
tom vydělá každý, jak řemeslník, tak zákazník.



Co říkají na aktivitu dětí v kutilské
kůlně jejich rodiče?
Rodiče, co nás sledují fotky a videa na facebooku
z kůlny, tak píšou, jak své dítě ke mně dostanou. Někteří
jsou 40 km i dále, chtějí dítě dovézt. Bohužel prozatím to
nejde. Zájem převyšuje moje možnosti kapacitní, tak
finanční. Potřeboval bych prostor aspoň 200m2, aby
tam mohlo být více děti a vešlo se více vybavení.
Postavit a provozovat ze svých financí to už nemohu.
Kdyby na to byla dotace, grant, tak bych do toho šel se
spoluúčastí a ten čas, zkušenosti a znalostí v oboru,
tomu rád věnoval.a

Jaký je cíl Vaší aktivity?
Přemýšlím, zda je možnost, program, dotace,
sponzoři nevím, pro postavení takové větší vybavené
dílny (pozemek mám) pro děti, mládež a dospělé. Mohli
by se tam pořádat workshopy řemesel, to vše dokážu
zorganizovat ve spolupráci s firmy a věnovat tomu čas.
To má do budoucna smysl, šikovné lidi se vztahem
k řemeslu, aby z nich jednou byli mistři ve svém oboru,
ať už budou dělat cokoliv. Začínající řemeslníky
vybavit informacemi do podnikání. Základy jsou stejné.
Musí chtít, být trpěliví a vydržet, ostatní je naučíme.

PŘ
ÍB

ĚH
Y



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 :) M
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Kutil Junior / Šikovné deti nabízí:

Řemeslné příměstské tábory
Kutil Junior
Unikátní řemeslný program, který seznamuje děti
s tradičními i moderními řemesly.  Děti čeká práce
s nejrůznějšími materiály a nářadím. Součástí tábora je
kromě řemeslných aktivit také celodenní tematický výlet,
celotáborová hra, kreativní výroba, soutěže a kvízy.
Poslední den tábora připraví děti svůj vlastní řemeslný
jarmark, na kterém rodičům představí své výrobky.

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.

https://www.youtube.com/channel/UC8ThBD3CBV4awmvZXhK7gJQ/playlists
http://kutiljunior.cz/


Řemeslný příměstský tábor Kutil
Junior v SOŠ Jarov
Kromě všeho výše zmíněného je součástí aktivit
každodenní hodinový program v bazénu, sportovní hry
v tělocvičnách a na venkovních sportovištích, práce
v odborných dílnách pod vedením mistrů odborného
výcviku, program v dendrologické zahradě školy,
táborák a noc na táboře.

Pobytový řemeslný tábor Kutil
Junior v SOŠ Jarov
Celodenní řemeslný a sportovní program pro děti
zahrnující všechny výše uvedené aktivity. Ubytování
je zajištěno ve vybavených pokojích v areálu školy.

Stravování v podobě oběda a pitného režimu zajištěno
u všech turnusů.
 
Tábory jsou určeny dětem od 6 do 13 let, mladší 
a starší po domluvě.

BLIŽŠÍ INFORMACE O TERMÍNECH A
PŘIHLÁŠKY NALEZNETE ZDE

Naše motto:

„Všechny děti jsou šikovné. Jde jen o to dát jim prostor,
příležitost a pomocnou ruku.“

a
"KUTIL JUNIOR nesleduje monitor!"
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http://kutiljunior.cz/


Kalendář akcí 
Červen 2020

Naše akce můžete pravidelně 
sledovat na našem webu

ZDE

https://www.fandimeremeslu.cz/


úterý 9. června 18:00 – 19:30 h
 
Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který
pořádá člen AMSP ČR společnost PERFORMIA,
spol. s r.o. Je Vám jasné, že nejcennější v této
době je rozeznat s jistotou ty, kdo Vám s tou
hromadou práce opravdu pomůžou od těch, kdo
budou jen zpovzdálí sledovat, jak se to „vyvrbí“?
Naším cílem je, aby tohle uměly všechny dobré
české firmy, a tak je tu tenhle webinář.
 
Hodina a
půl je velmi krátký čas, ale trenérka Hanka
Slačálková je pověstná tím, že do
ní dokáže napěchovat rekordní množství
užitečných informací. A máme takové
tušení, že s naší velkou snahou pomoci českým
firmám, zase nějaký ten rekord
překoná.
 

PRO NAŠE ČLENY ZDARMA!
 
 

 WEBINÁŘ: KDO POMÁHÁ A KDO SE VEZE?

VÍCE INFORMACÍ ZDE

http://amsp.cz/pozvanka-na-webinar-kdo-pomaha-a-kdo-se-veze/?utm_source=Quanda&utm_medium=email&utm_campaign=eNL+kveten+2020&utm_content=Zpravodaj+AMSP+CR+-+kveten+2020/
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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,

edukační videa a jiné online přenosy
:)

https://www.youtube.com/watch?v=_v3xTlcagoA&list=PLRV-VoSMvlARFi64IM_WNvYxEUmBl-3fQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z4go6JRj8ik&list=PLRV-VoSMvlASh2IrQMYiQrswPzcy8NkFb


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/

