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Ani uprostřed léta (byť letního počasí nám zatím
letošní rok mnoho nedopřál) v projektu Fandíme
řemeslu nezahálíme. Využili jsme situace
k bleskovému průzkumu mezi řemeslnými cechy,
abychom zjistili, jak s krátkým odstupem hodnotí
opatření v době koronavirové krize. Většina
dotázaných zásadní výhrady neměla, což potvrzuje
skutečnost, že oblast řemeslníků a živnostníků
vláda zvládla vyřešit v rámci možností efektivně,
a to i díky spolupráci a návrhům AMSP ČR.
Nepříjemným resultátem krize však je dopad na
učňovské školství, což může ještě prohloubit už tak
chronický nedostatek řemeslníků. Zveřejnili jsme
rovněž výsledky výzkumu na téma „Češi 
a řemesla“, který mimo jiné potvrzuje výše uvedené
– Češi se považují za zručné řemeslníky (85 %
dotázaných)  a právě to je ale kámen úrazu 
a pravděpodobně i jedna z příčin, proč je v Česku
kutilství tak rozšířené. Řemeslníci jsou totiž
dlouhodobě „nedostatkovým zbožím“ a absolventi
základních škol se na odborná učiliště nehrnou. 
Těším se, že nejen detailní výsledky výzkumů, ale 
i novinky ohledně mistrovské zkoušky, předmětu
Technika na ZŠ a priority naší činnosti na další
období osobně probereme na setkání cechů 
a AMSP v září letošního roku.

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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Živnostníci o koronavirové krizi:
Všechna opatření nebyla nezbytná,
pomoc mohla být účinnější
Čeští živnostníci se díky uvolňování vládních opatření
proti šíření koronaviru snaží dohnat ztráty, které utrpěli
za poslední týdny a měsíce. Jak ukázal bleskový průzkum
projektu Fandíme řemeslu, který zastřešuje Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR),
zdaleka nejsou přesvědčeni, že všechna omezení byla
nezbytná. A pomoc státu podle nich mohla být účinnější.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ ZDE

Nová povinnost zaměstnavatelů v
programech ekonomické migrace
Od 1.7.2020 platí dále upravovaný režim v realizaci
programů ekonomické migrace. Byla stanovena nová
povinnost zaměstnavatelů zajistit svým zahraničním
zaměstnancům ubytování, lékařskou péči a návrat do
země původu. Potvrzení o těchto skutečnostech bude
vyžadováno jako příloha žádosti o zaměstnaneckou
kartu, kterou uchazeč předloží vízovému centru ve Lvově
počínaje dnem 13.7. Uchazeči, kteří mají termín osobní
návštěvy vízového centra do 12.7. by tedy ještě nemuseli
toto prohlášení předkládat.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
VZOR POTVRZENÍ

(PROHLÁŠENÍ) ZDE

https://drive.google.com/file/d/1dT9E1Z2hQEWEASWg6c5pq__KCEOLXcaM/view
https://www.fandimeremeslu.cz/kompenzacni-bonus-pro-dpc-a-dpp/
https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx


Registrace rodinných podniků
otevírá nové možnosti pro rodinné
firmy a živnosti v ČR
Z výsledků našeho posledního průzkumu od agentury
IPSOS (http://amsp.cz/80-pruzkum-amsp-cr-rodinne-firmy-
a-restart-hospodarstvi/) vyplývá klíčová myšlenka, že jsou
rodinné firmy tahouny v krizi a chtějí investovat, proto si
myslíme, že je to segment, který stojí za pozornost.

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.
Registrované podniky mohou nyní také využít zvýhodněné
bankovní produkty pro malé a střední podniky připravené
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. 
Od 1.4.2020 mají možnost žádat o zvýhodněné úvěry
a záruky v rámci programu EXPANZE a GEN-záruka
v programu ZÁRUKA 2015 až 2023.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

DEFINICE RODINNÉHO PODNIKU

REGISTRACE ZDE
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https://amsp.cz/80-pruzkum-amsp-cr-rodinne-firmy-a-restart-hospodarstvi/
https://amsp.cz/registrace-rodinnych-podniku-spustena/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/rodinne-podnikani/definice/definice-rodinneho-podniku--253096/
https://amsp.cz/registrace-rodinnych-podniku/


Kompenzační bonus pro DPČ 
a DPP
Vláda schválila 29. 6. 2020 novelu zákona 
o kompenzačním bonusu Ministerstva financí navrhující
státní pomoc pro lidi, kteří pracovali na dohodu 
o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní
činnosti (DPČ). O kompenzační bonus ve výši 
350 Kč denně budou moci žádat dohodáři, kteří platili
nemocenské pojištění, a to zpětně za období 
od 12. března do 8. června 2020. Podmínkou nároku na
kompenzační bonus je, že daná osoba pracovala alespoň
4 z 6 měsíců před krizí (od 1. října 2019 do 31. března
2020) na pojištěnou dohodu. Dále muselo dojít k omezení
nebo úplnému znemožnění výkonu této činnosti z důvodu
koronavirové krize, např. ukončením spolupráce ze strany
zaměstnavatele. Podobně jako u kompenzačního bonusu
pro podnikatele jsou vyloučeny osoby, které vedle DPP 
a DPČ vykonávají jiné zaměstnání.

CELÝ ČLÁNEK ZDE
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COVID Nájemné: Metodika určení
prokazovaného nájemného
Vzhledem k tomu, že se na MPO obrací řada firem 
vč. našich členů s dotazy, jak stanovit výši původního
měsíčního nájemného před 13. březnem 2020, především
pak ve chvíli, kdy ve smlouvě mají stanoven různý nájem
pro různá období a nemohou tedy výši nájemného za
měsíce duben, květen a červen prokázat platbami za
leden a únor, Vám zasíláme metodiku, která zohledňuje 
i tyto případy.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

https://www.fandimeremeslu.cz/kompenzacni-bonus-pro-dpc-a-dpp/
https://www.fandimeremeslu.cz/covid-najemne-metodika-urceni-prokazovaneho-najemneho/


Staňte se součástí podporovaných
kvalitních českých rodinných
podniků
AMSP ČR iniciovala vznik nové Národní ceny ČR za
kvalitu v rodinném podnikání jsou součást Národních
cen udělovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Posláním Národní ceny České republiky za kvalitu 
v rodinném podnikání je zviditelnit úspěšnost českých
rodinných podniků.

Ocenit kvalitu v oblasti manažerských, ekonomicko-
finančních a administrativně-psychologicko-právních
aktivitách prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným
podnikům poskytne hodnocení nezávislou stranou.
Rodinné podniky tak získají objektivní pohled na úroveň
kvality svého podnikání a zejména ty oceněné se stanou
dobrým příkladem pro ostatní rodinné podniky.

Přihlaste svou firmu do soutěže o Národní cenu České
republiky za kvalitu v rodinném podnikání a staňte se
prvním podnikem s tímto prestižním oceněním!
Registrace běží do 15. sprna 2020.

LETÁK KE STAŽENÍ ZDE

VÍCE INFORMACÍ VČ. PŘIHLÁŠKY
NALEZNETE ZDE
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https://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/07/Rada-kvality-%C4%8CR-let%C3%A1k.pdf
https://www.narodniportal.cz/rada-kvality/narodni-cena-cr-za-kvalitu-v-rodinnem-podnikani/


Unikátní nabídka KB pro malé a
střední podniky
Dlouhodobým cílem Komerční banky je zvyšování
spokojenosti klientů a podpora jejich podnikání. Především
ta podpora je v současné době klíčová. Jednou z hlavních
aktivit KB je zvyšování hodnoty formou nabídky
zvýhodněných služeb třetích stran, které pomáhají rozvíjet
podnikání klienta. Vzniká tak ve spolupráci s našimi
partnery ekosystém nástrojů usnadňujících činnosti
podnikatelů. KB pomáhá již na samotném začátku. Každý,
kdo si chce založit s.r.o., může využít služeb firmaprovas.cz.
Místo obíhání úřadů stačí vyplnění formuláře na webu 
a jedna návštěva pošty. Cenu tvoří pouze zákonné 
a notářské poplatky.  Co mohou klienti KB získat navíc nad
rámec profesionálních finančních služeb?

Zvýhodnění na:

Online prodej – klienti si mohou vybrat ze tří řešení. 
Od jednoduchého platebního tlačítka (Paymium), přes
plnohodnotný e-shop (Shoptet), až po možnost stát 
se dodavatelem největšího e-shopu v ČR (Alza.cz)

Fakturoid – online nástroj pro správu faktur Online
účetnictví od Trivi – i účetnictví jde dělat bez
shromažďování papírových dokladů

Aplikaci Board – nabízí detailní vhled do stavu firemních
financí 

ČIA News – zpravodajská služba, která umožňuje
jednoduchý přístup k aktuálním informacím o obchodních
příležitostech z různých oborů 

M&A Point - průvodce prodejem a koupí firmy od A do Z

Pro více informací o službách s přidanou hodnotou
navštivte web kb.cz/sluzbypodnikatelum
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https://firmaprovas.cz/
https://www.kb.cz/cs/podnikatele-a-male-firmy/ostatni-sluzby


NATÁČENÍ VIDEO-MEDAILÓNKU
PRO ONLINE FESTIVAL VĚDY 2020
Dne 14. 7. 2020 jsme ve Střední odborné škole
uměleckořemeslné v Praze v rámci projektu Fandíme
řemeslu natáčeli video-medailónek, kteří bude součástí
Online Festivalu vědy dne 3. září 2020. Festival můžete
sledovat i Vy. Pozvánku od nás včas dostanete. Natáčeli
jsme v dílně školy, kde mistr a žáci předvedli, s jakými
nástroji, materiály a jakými postupy pracuje umělecký
kovář, zámečník a pasíř. Dále nás čeká ještě stejné
natáčení se Střední školou Kateřinky v Liberci 
a s řemeslným projektem pro děti mateřských 
a základních škol s Kutilem Juniorem.

VÍCE INFORMACÍ O ŠKOLE
NALEZNETE ZDE
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https://www.umeleckoremeslna.cz/
https://www.umeleckoremeslna.cz/


Živnostník
Malá firma do 50 zaměstnanců

Znáte ve svém okolí živnostníka anebo firmu do
50 zaměstnanců, která vás v období koronaviru
mile překvapila svými podnikatelskými aktivitami,
pozitivním postojem, inovacemi, které zavedli,
novým způsobem komunikace anebo službami,
kterými se co nejlépe přizpůsobili svým
zákazníkům? Nominujte svého favorita! 

Cílem je takové firmy ocenit, poděkovat jim,
medializovat je a inspirovat tak další podnikatele.

Vítěz bude vyhlášený ve dvou kategoriích:

Nominujte je v nominačním formuláři nejpozději
do 31. srpna 2020 ZDE.

Z přijatých nominací si veřejnost vybere v každé
kategorii jednoho vítěze. Hlasování veřejnosti
bude probíhat od 21. září 2020 do 21. října
2020.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na naší
největší akci v roce, na galavečeru „Dne
podnikatelů ČR 2020“ dne 3. listopadu 2020 od
17 h v hotelu Ambassador-Zlatá Husa
(Václavské náměstí 5-7, Praha 1) za účasti více
jak 500 hostů vč. médií.

SOUTĚŽ O CENU AMSP ČR ZA
ÚSPĚŠNÉ A INSPIRATIVNÍ
PŘEKONÁNÍ KRIZOVÉHO
OBDOBÍ KORONAVIRU A
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebUdIjkcDsbQrYss5rd1XPSuNyDXrTBRA7wMPbmZyC0SuAfw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Příběhy

Kde se sklo pojí s kovem

Stáže uměleckého kováře Petra Voříška ze Střední
odborné školy uměleckořemeslné

A právě výheň a sklářskou pec se rozhodl zkombinovat
na stáži dílenský mistr Petr Voříšek. Učí umělecké
kováře v Podkovářské už desítky let. Sám i tvoří,
hlavně kovové plastiky. Výstavu měl například
v Dejvickém divadle, ve Winternitzově vile nebo
v galerii KusKovu v Praze.

Pro stáž využil dílnu experimentátora v oboru,
Ing. Miroslava Liederhause. Ten o sobě na svých
webových stránkách mimo jiné říká: „že prý je poslední
svého druhu. Od roku 1991 byly v jeho dílně vyrobeny
stovky výrobků, a to nejen kovářských mříží, bran 
a plotů, ale zaměřuje se kompletně na vybavení
interiérů.“

V dílně pana Liederhause rádi spojují železo a sklo
dohromady. Mají unikátní sklářskou pec. Pořádají
workshopy, o kterých říkají, že „naučíme kohokoli 
se sklem pracovat“.

A tak si i Petr Voříšek vyzkoušel, jak se připravuje
voskový model a forma z lukaprenu. Dále tavení hliníku
a jeho lití na sádrový model. Okusil lití rozžhaveného
skla do formy, i jak se odlitek vyndává a upravuje.
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Odlitky potom chladnou v temperované peci. Sklo se
pak brousí a dál upravuje.

Výsledkem je kubistická stolní lampa, designový
doplněk.

Umělecké řemeslo dnes neslouží jen k restaurování
starých předmětů. Cestou pro nové řemeslníky může být
právě design. A tak se kromě železa se sklem dá spojit 
i dřevo s kovem nebo keramikou. Vznikají unikátní 
a originální doplňky k domům, do zahrad nebo
výstavních síní. 

A když potom mistr přenese zkušenosti získané na stáži
mezi žáky, pak tyto aktivity mají mnohem větší smysl.
Řemeslo totiž nesmí ustrnout jen v tradiční podobě, ale
má nabídnout svou novou tvář. Potom se o něj možná
bude zajímat mnohem víc moderních lidí.



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 REALIZOVALI JIŽ NĚKOLIK
VLASTNÍCH WEBINÁŘŮ - ONLINE INSPIRACE
PRO VÁS!

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 aktivity 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 

stav pilotního projektu zavádění předmětu TECHNIKA
do ZŠ

stav příprav mistrovské zkoušky

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

Hosté:
Eduard Muřický - náměstek ministra, MPO
Tomáš Hamberger - poradce náměstka ministra, MPO

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/


REGISTRACE ZDE

https://amsp.cz/registrace-na-webinar-nejcastejsi-chyby-v-onlinu/
https://amsp.cz/registrace-na-webinar-nejcastejsi-chyby-v-onlinu/


REGISTRACE ZDE

https://amsp.cz/registrace-na-webinar-nejcastejsi-chyby-v-onlinu/
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