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V uplynulých týdnech došlo k téměř úplnému
rozvolnění restrikcí, což všichni, včetně řemeslníků,
přijali s ulehčením a nadějí. Ačkoliv část řemeslných
profesí nebyla koronakrizí zásadně zasažena,
(někteří dokonce měli práce více než obvykle),
všichni víme, že složitější období je teprve před
námi. Je zřejmým faktem, že objektivně zpomalující
ekonomika s sebou přinese pokles výdajů
domácností i firem a pro řemeslníky tedy i méně
zakázek. Není však cílem Asociace ani projektu
Fandíme řemeslu šířit negativní náladu a strašit.
Nebudeme samozřejmě zavírat oči nad realitou, 
ale především se chceme vrátit k aktivnímu řešení
systémových problémů oblasti řemesel a související
problematiky učňovského školství a nedopustit, 
aby situace kolem onemocnění COVID19, krom
známých problémů, paralyzovala i rozvíjející se
snahu o podporu našich řemesel. V nejbližších
dnech připravujeme mimo jiné zveřejnění výsledků
výzkumu na téma Češi a řemesla, vracíme se
k debatám s MPO a MŠMT a zároveň připravujeme
první z pravidelných setkávání zástupců
řemeslných cechů a projektu Fandíme řemeslu,
respektive AMSP ČR.

Pevné nervy a pokud možno pracovní léto!

Dr.Ing. Josef Jaroš, MBA
garant projektu 
Fandíme řemeslu
AMSP ČR

Registrace na odběr novinek AMSP ČR ZDE

http://amsp.cz/newsletter/
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zručné, nejčastěji malují, natírají 
a tapetují
Za manuálně zručné se považuje 85 procent Čechů.
Nejčastěji mají přitom zkušenost s malováním, natíráním
či tapetováním. Troufnou si ale i na drobné instalatérské
práce, jako je oprava kapajícího kohoutku, vyčištění
ucpaného odpadu, nebo výměnu vodovodní baterie. 
A neleknou se ani zdění, montáže sádrokartonu nebo
pokládání podlah.

Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila agentura Ipsos
pro projekt Fandíme řemeslu. Ten zastřešuje Asociace
malých a středních podniků 
a živnostníků ČR (AMSP ČR).

„Téměř polovina dotázaných se zároveň domnívá, že
výsledek jejich práce bývá velmi dobrý, nebo dokonce
perfektní,“ uvádí vedoucí projektu Fandíme řemeslu 
a většinový vlastník české poradenské skupiny Apogeo
Josef Jaroš. „Muži jsou ovšem o svých schopnostech
přesvědčeni pevněji, než ženy,“ upřesňuje.

VÍCE V TISKOVÝ ZPRÁVĚ ZDE

Antivirus A i B prodloužen do 
31. srpna 2020
Vláda na svém jednání 8. června. 2020 schválila
prodloužení příspěvku firmám na náhrady mezd do 
31. srpna 2020.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

https://drive.google.com/file/d/1_Wmd8Wm3q5rWkBPDhUNYU_KREzfeT0HA/view?usp=sharing
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus


Program COVID-Nájemné spuštěn
Od 26. června, do středy 30. září 2020 mohou
podnikatelé žádat o dotaci z programu COVID-Nájemné.
Speciální podporu v reakci na pandemii koronaviru
připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Žádat
o ni lze elektronicky prostřednictvím informačního
systému. Vše potřebné je k dispozici na webu MPO na
adrese www.mpo.cz/najemne.

 „Protože se dotace týká letošního dubna, května 
a června, vyhlásili jsme výzvu právě teď na konci června,
aby administrativa byla co nejmenší a podnikatelé mohli
žádat o podporu na základě jedné žádosti“ říká
vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček a dodává: „Pomoc z programu COVID-Nájemné
se týká podnikatelů, kteří museli kvůli opatřením proti
koronaviru uzavřít nebo omezit provoz. Předpokládáme,
že by mohlo jít až o 150 tisíc provozoven, které dostanou
dotaci na principu participace: majitel poskytne nájemci
slevu 30 %, 20 % zaplatí nájemce a na 50 % nájemného
přispěje stát. Žádat o podporu je možné do 30. září, není
tak třeba spěchat, k dispozici je dost peněz, v současné
době je na program alokováno 5 miliard korun.“

CELÝ ČLÁNEK ZDE

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ ZDE
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https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/
https://www.penize.cz/mzda-a-plat/417483-penize-misto-stravenek-souhlasi-vlada-jak-ma-fungovat-novy-pausal
http://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/06/TZ_MPO_Program-COVID-N%C3%A1jemn%C3%A9-spu%C5%A1t%C4%9Bn-MPO-za%C4%8Dalo-p%C5%99ij%C3%ADmat-%C5%BE%C3%A1dosti-od-podnikatel%C5%AF_26_6_20.docx


Daňové přiznání fyzických osob do
18. srpna 2020
Vládou schválený návrh dne 8. 6. 2020 upravuje několik
daňových úlev přijatých v rámci Liberačního balíčku I a II,
zejména posouvá lhůtu do 18. srpna 2020 pro podání
daňového přiznání k dani z příjmů. Balíček dále
prodlužuje prominutí DPH na bezúplatná dodání
ochranných prostředků do 31. července 2020. Až do 31.
prosince 2020 se odsouvá také povinnost podat daňové
přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. Rovněž
dojde k automatickému prominutí úroků na všech daních
za období od počátku nouzového stavu do 31. prosince
2020 v případech, kdy bude správcem daně povoleno
posečkání v souvislosti s koronavirem.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Inspektoři práce se vracejí, budou
trestat přešlapy z nouzového stavu
Během stavu nouze inspektoři práce zahajovali kontroly
jen výjimečně, od 1. června 2020 se vrací k normálnímu
režimu. Pokud firmy doufaly, že na jejich přešlapy z dob
před koronavirem úřad zapomněl, budou možná
překvapeny. Přibudou k tomu kontroly na přestupky 
z dob koronavirové epidemie.

VÍCE INFORMACÍ ZDE
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https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-prodlouzeni-danovych-ule-38663
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/inspektorat-prace-suip-kontrola.A200531_175851_ekonomika_ven


Google Maps a uzavřené
provozovny
Na AMSP ČR se obrátila řada podnikatelů před
nástupem koronavirové pandemie i během ní se
stížností týkající se uvedení informace „Provozovna
uzavřena“ u jejich firmy na Google mapách. Do řešení
vstoupil i Úřad na ochranu osobních údajů a dle dnešní
informace by měl být problém vyřešen a toto sdělení 
u postižených firem vymazáno. Pokud jsou ještě další
podnikatelské subjekty, které tuto informaci na Google
mapách u své provozovny našly, prosíme obracet se na
podporu u Google Maps (viz Odeslat zpětnou vazbu /
Chybné informace).
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Prodloužení platnosti povolení 
k zaměstnání zahraničních
pracovníků

Za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná
prodloužení základního pracovněprávního vztahu či
uzavře nový pracovněprávní vztah, a to tak, aby
tento trval po dobu platnosti tohoto opatření, se doba
platnosti povolení k zaměstnání podle zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, které bylo vydáno s datem
uplynutí doby platnosti po dni 12. března 2020,
prodlužuje tak, že skončí nejpozději dnem 16. září
2020

Cizinci podle bodu 1, kteří na území ČR pobývali
v době od 12. března 2020 do 16. července 2020 na
základě krátkodobého víza za účelem zaměstnání,
nebo za účelem sezónním, víza k pobytu nad 90 dnů
za účelem sezónním nebo na základě mimořádného
pracovního víza a následně podle bodu II. usnesení
vlády č. 198 ze dne 12. března 2020, jsou povinni
vycestovat z ČR nejpozději do 16. září 2020.

AMSP ČR informuje zaměstnavatele, kteří v současné
době zaměstnávají zahraniční pracovníky o opatření
vlády ČR, které se týká prodloužení povolení
k zaměstnání do 16. 9. 2020, tj. o 2 měsíce, 
a současného prodloužení lhůty pro opuštění ČR.

Usnesení vlády ČR mj. stanoví:

VÍCE AKTUALIT NA
PROJEKTOVÉM WEBU

A
KT

U
A

LI
TY

https://www.fandimeremeslu.cz/
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Žáci z uměleckořemeslné školy
v Norsku

Na měsíční výpravu do Skandinávie byli vyslání tři
kovářští učni z Uměleckořemeslné školy v Praze.
V rámci programu Erasmus+ absolvovali tři budoucí
kováři výukový program v Norské kovárně. V průběhu
výcviku se zlepšili v kovářských dovednostech,
společně se svými norskými kolegy tvořili sekery,
repliky loďařských nástrojů, nože a dekorativní prvky
na brány. 

„Po dlouhém letu s přestupem v Amsterdamu jsme
přeletěli fjordy a ostrovy norského pobřeží a přistáli
jsme v Bergenu. Naprosto okouzleni místním prostředím
jsme se vydali na cestu do Oddy, naší finální destinace.
Dlouhá cesta autem a trajektem nám odhalila spoustu
krás norského pobřeží, lemovaného skalnatými fjordy 
a úpatím hor, pokryté mechem a jehličnatými lesy. Po
příjezdu jsme byli ubytováni, dřevěný byt se šesti pokoji
nám poskytnul příjemné prožití chladných norských
večerů. 
Místní kovář nás vzal na prohlídku kovárny, abychom 
se seznámili s naším dočasným pracovištěm. Kovárna
byla velmi prostorná a kvalitně vybavená. Zároveň jsme
se v ní seznámili s našimi norskými kolegy. Dočkali jsme
se velmi přátelského přijetí do kolektivu. Zjistili jsme, že
místní studenti jsou ze všech koutů Norska a dva
dokonce z Nizozemí.
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V průběhu naší kovářské stáže jsme naučili Norské žáky
výrobu speciálních kleští na úchop materiálů různých
průměrů a tvarů. Zdokonalili jsme se v kreativní tvorbě
výrobou malých ocelových sošek, šperků 
a dekorativních předmětů. Společně jsme se účastnili
přípravy na kovářskou soutěž ve výrobě kleští za použití
tradičních výrobních postupů a nástrojů. Naprosto nás
uchvátila výroba seker, nožů a sošek místního mistra.

Naše výlety do přírody byly naprosto úchvatné. I přes
nepřízeň počasí jsme se vydali na zasněžené ledovce,
prudké vodopády a vysokohorská jezera. Mechem
porostlé kamení a šumící potůčky tvořily malebnou
atmosféru, po které se nám bude stýskat.

Vrátili jsme se nadšení, poznali jsme novou kulturu
a jsme obohaceni novými znalostmi. Chtěli bychom
poděkovat naší škole za přípravu a za možnost
takovéto zkušenosti a určitě všem našim spolužákům
doporučujeme něco takového zažít.

Jakub Chovanec, Filip Příkop, Marek Hron



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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Pokud jste ještě neměli možnost sledovat
žádný z našich webinářů tak si můžete zpětně
vzhlédnout jednotlivé záznamy zde: 

V AMSP ČR JSME ZAČALI PŘIPRAVOVAT
VLASTNÍ WEBINÁŘE

WEBINÁŘ: KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

WEBINÁŘ: PRO MAJITELE RODINNÝCH FIREM

WEBINÁŘ: S DIGITALIZOVANÝM OBCHODEM 
ZÍSKÁTE NOVÉ ZÁKAZNÍKY

https://www.youtube.com/channel/UC8ThBD3CBV4awmvZXhK7gJQ/playlists
https://zoom.us/rec/play/tZR8Jev9-Dw3E93E4wSDVvRwW421eKmshika__AEmkfhAHUANgLzNLJBYuv3GUkgOxZj1SlgzGD3Z33r?startTime=1593008594000&_x_zm_rtaid=bnF1OkbARrKk3Zo_3n0W_A.1593073317143.2bb9e06dc37fc54fa5a3888319a8f511&_x_zm_rhtaid=661
https://zoom.us/rec/play/7pZ-fuqpp2g3T9TBswSDUPd9W43uLfqsgHdIrqYOzky2U3YDNFTyb-cbauujD0tdIR402qhFhWczoezP?continueMode=true&_x_zm_rtaid=HZBQAHvATYGbqD7ya-neOw.1593520017226.0d42ca6a0ec43480bbeda18ff09a42ed&_x_zm_rhtaid=853
https://zoom.us/rec/play/vMYrcOyh-2g3T4LE5ASDBP4oW9W1eP6s0SUcqPBZzE7nWncEOwL0YbsVZuYmW2VN4JeHU3jFvi-l-w-R?startTime=1593064115000&_x_zm_rtaid=FOl2jOEgTHCBH00ZKRWqIg.1593502241964.0662780c83940fb9cb57a56cbb616c66&_x_zm_rhtaid=802
https://zoom.us/rec/play/vMYrcOyh-2g3T4LE5ASDBP4oW9W1eP6s0SUcqPBZzE7nWncEOwL0YbsVZuYmW2VN4JeHU3jFvi-l-w-R?startTime=1593064115000&_x_zm_rtaid=FOl2jOEgTHCBH00ZKRWqIg.1593502241964.0662780c83940fb9cb57a56cbb616c66&_x_zm_rhtaid=802
https://zoom.us/rec/play/vMYrcOyh-2g3T4LE5ASDBP4oW9W1eP6s0SUcqPBZzE7nWncEOwL0YbsVZuYmW2VN4JeHU3jFvi-l-w-R?startTime=1593064115000&_x_zm_rtaid=FOl2jOEgTHCBH00ZKRWqIg.1593502241964.0662780c83940fb9cb57a56cbb616c66&_x_zm_rhtaid=802


Kalendář akcí 
Červenec 2020

Naše akce můžete pravidelně 
sledovat na našem webu

ZDE

https://www.fandimeremeslu.cz/


aktuální stav projektu Fandíme řemeslu

oživení projektu www.mistřiřemesel.cz

stanovení společných priorit napříč cechy 

Teď, když se život pomalu vrací ke svému
normálnímu běhu, tedy máme na co navázat. 
I když se ale během krize skvěle osvědčila
komunikace po telefonu, e-mailem nebo na
sociálních sítích, bezprostřední (chcete-li „živé“)
setkání se ničím nahradit nedá.

Rádi bychom na prvním setkání prošli:
 

      v podpoře řemesla i s ohledem na stávající 
      situaci

Setkání se uskuteční v úterý 29. září ve 13:30 h
(ca 2 hodiny) v restauraci Červený Jelen,
Hybernská 1034/5, 110 00 Praha - Nové město 

Jsou zváni všichni zástupci cechů registrovaných
v projektu Fandíme řemeslu.

Těšíme se na Vás!

SETKÁNÍ CECHŮ V PRAZE 29. ZÁŘÍ 2020

https://www.mistriremesel.cz/


Marian Kupec
koordinátor projektů AMSP ČR
+420 604 306 800
kupec@amsp.cz
www.amsp.cz
www.fandimeremeslu.cz

Dr.Ing. Josef Jaroš
garant projektu Fandíme řemeslu
+420 606 667 111
jaros@amsp.cz
www.amsp.cz
www.fandimeremeslu.cz

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

