
 

ZPRAVODAJ   

ŘÍJEN 2019 
 

 

ZAMĚSTNANCI JAKO 

KLÍČOVÝ FAKTOR ÚSPĚCHU 

FIRMY 
 
 

Vážení a milí čtenáři, 

 

před námi je poslední ze šesti velkých akcí letošního Roku digitálního 

podnikání 2019 – konference FIRMA 4.0. Umí digitalizace uspořit nejen 

čas i peníze? Jak prvky digitalizace do firmy zavést, co tento proces 

obnáší a co vám digitalizace může přinést? Podíváme se i na téma „Jak 

spolupracovat online?“ nebo „Budoucnost e-mail marketingu“. Je třeba 

však mít na paměti, že klíčoví jsou zaměstnanci a osobní kontakt. Pouze 

5 % profesí převezme robot stoprocentně a u dalších 60 % profesí jen  

z jedné třetiny. Lidé tedy stále zůstávají neopomenutelní. Konkurence 

bude ale veliká – Evropa stárne a do r. 2030 nastanou dle predikcí velké 

transformativní globální změny. Celou čtvrtinu všech vzdělaných lidí na 

světě bude mít Čína, dalších čtvrtinu Indie, a USA se Západní Evropou 

pouze 18 %. Bude třeba velkých investic do lidí 40+ a český vzdělávací 

systém na to není připraven. S velkou fluktuací v posledních dvou letech 

způsobenou ekonomickým růstem a motivací lidí vydělat si více nastává 

na pracovních portálech pomalá stagnace, avšak celých 71 % lidí 

uvádí, že si změnou práce polepšilo, rozhýbávají tak ostatní a fluktuace 

tak má obrovskou setrvačnost. Velmi důležité však je, že mezi hlavními 

důvody odchodu zaměstnanců je hned po mzdě uváděn přístup  

k lidem. Mějte proto na zřeteli, že nepracujeme s roboty, ale s lidmi, 

kterými cloumají emoce. 

 Eva Svobodová, MBA 

členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR 
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30. října jsme našli Digitální 

firmu roku 2019! 🥂👏 
 

Digitální firma roku 2019 je zemědělská!  
 

Letos poprvé AMSP ČR vyhlásila soutěž v rámci Roku digitálního 

podnikání 2019 pod názvem Digitální firma roku. Veřejnost vybrala v pěti 

kategoriích své favority, kteří byli oceněni na největší akci AMSP ČR v roce 

– na galavečeru Dne podnikatelů České republiky dne 30. října 2019  

v pražském hotelu Ambassador. Absolutní vítěz, firma Hexpeak s.r.o.  

s projektem Chytrý kurník, převzal cenu od vicepremiéra a ministra 

průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Cenou od nás byl voutcher na 

pronájem volné výstavní plochy na mezinárodním agrosalonu Země 

Živitelka 2020 kterou si v minulosti moc přál      .  

 
Projekt Chytrý kurník představuje alternativu pro klecový chov drůbeže. 

Cílem tohoto projektu je zjednodušení domácího chovu drůbeže a jeho 

následné rozšíření. Klíčovým produktem projektu Chytrý kurník jsou 

automatická kurníková dvířka Chickdoor, která v závislosti na denním 

osvětlení ráno otevírají a večer zavírají vchod pro drůbež. Zajišťují tak 

chovateli ochranu drůbeže před nočními predátory a šetří starosti  

s každodenním ručním zavíráním kurníku. 

 

S projektem Chytrý kurník zároveň zvítězil i v kategorii  

,,Inovace v zemědělství“. 

 

     Video-prezentaci Chytrého kurníku naleznete ZDE.  

     Kompletní tisková zpráva k soutěži je ZDE.  

     Pro více informací k soutěžnímu projektu prosím navštivte 

http://chickdoor.com/cs/   

 

  

 

Galavečer Dne 

podnikatelů České 

republiky 2019 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=YuaS4WFmFFU
http://amsp.cz/digitalni-firma-roku-2019-je-zemedelska/?fbclid=IwAR15qb6N44UaKeRqcZdVdE5zDEIoXR5F1Ydvwrp6-HbBpGvsqJrWe2Yrynk
http://chickdoor.com/cs/


Vítězové v jednotlivých kategoriích 🥇 

 

V každé kategorii soutěže Digitální firma roku 2019 vybírala veřejnost 

svého favorita ve dnech 1.-15. října 2019, celkem hlasovalo 2033 osob. 

 

 

 
  

Josef Voborník – VIDEOPODLAHY 
 

Technický a poradenský servis, návrhy funkčních řešení za pomocí 

digitální techniky, zviditelnění podlahářského řemesla. Dohled nad 

dodržováním technologických postupů. To vše s podporou videí, fotek  

a odborných článků na základě převážně vlastních zkušeností. 

 

 

 

 

 

 

 
 

E-commerce omnichannel systém,  

Retailys.com s.r.o. 
 

Společnost Retailys se zabývá vývojem stejnojmenného e-commerce 

systému na tvorbu a správu e-shopů i účtů na globálních tržištích 

(Amazon, eBay). V současnosti je jedinou firmou na trhu, pomáhající 

online obchodníkům prodávat zboží po celé Evropě. 

Galavečer Dne 

podnikatelů České 

republiky 2019 

 

 
 

     TADY je malá ukázka 

 

     Pro více informací 

prosím navštivte 

https://www.videopodlahy.

cz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

https://www.videopodlahy.cz/maly-kluci-si-vyzkouseli-podlaharske-remeslo/
https://www.videopodlahy.cz/
https://www.videopodlahy.cz/


 

 
 

 
 

Vedení on-line účetnictví, UOL, a.s. 

 
UOL je dodavatel klientského zpracování účetnictví, daní a mezd.  

V rámci jejich služby klient získává přístup do online rozhraní svého 

účetnictví, takže má v reálném čase přehled o svém podnikání. V roce 

2017/2018 otevřeli 15 poboček v ČR a 3 pobočky na Slovensku. 

Účetnictví je zkrátka baví. 

 

 

 
 

 

Galavečer Dne 

podnikatelů České 

republiky 2019 

 

     Video prezentaci      

naleznete ZDE 

 

     Pro více informací prosím 

navštivte 

https://www.retailys.cz/ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     Pro více informací prosím 

navštivte 

https://www.uol.cz/ 

 

 

 
 

 

 
  

https://www.uol.cz/


 
 

Chytrá výroba a údržba, JHV-ENGINEERING s.r.o. 

 

Patří ke špičce v konstrukci a výrobě komplexních automatických 

výrobních linek pro celý svět. Zákazníkům přináší výraznou přidanou 

hodnotu díky zkušenostem, nezaujatému pohledu a chuti inovovat. Při 

práci se řídí mottem „Síla v jednoduchosti“, jelikož dělat věci složitě umí 

každý. 

 

 
 

Všem vítězům srdečně GRATULUJEME a přejeme mnoho 

úspěchů       

 

 

DEN PODNIKATELŮ ČESKÉ REPUBLIKY 2019 
 

Den podnikatelů proběhl 30. října 2019 od 16:30 h již tradičně v pražském 

hotelu Ambassador. Kongresový sál nabitý podnikateli sledoval debatu  

s premiérem Andrejem Babišem a vicepremiérem a ministrem průmyslu  

a obchodu Karlem Havlíčkem, a to na téma „Živnostenský balíček – a co 

dál?“. Po přesunu Karla Havlíčka z pozice předsedy představenstva 

asociace v dubnu letošního roku na post ministra průmyslu a obchodu, 

který vždy debatu na galavečeru moderoval, se do křesla moderátora 

usadila Iveta Toušlová. Na pečlivě připravené otázky směřující zejména 

ke zjednodušení podnikání, Živnostenskému balíčku a nově připravované 

hospodářské politice odpovídali oba hosté po dobu více jak jedné 

hodiny. Po debatě proběhlo vyhlášení vítězů soutěží a grantů: Equa bank 

Rodinná firma roku 2019, Podnikavá žena roku 2019, Nastartujte se 2019 

pro začínající podnikatele a zcela nová soutěž Digitální firma roku 2019 

zmíněná výše. Celý článek naleznete ZDE.  

 

 

 

 

Galavečer Dne 

podnikatelů České 

republiky 2019 

 

 

 

 
 

 

     Pro více informací prosím 

navštivte 

https://www.jhv.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotogalerie z akce ZDE 

Videozáznam z akce ZDE 

 

http://amsp.cz/den-podnikatelu-cr/?fbclid=IwAR1j0HA61znVn_ARHp7_5WkfJBvubz2aHze4if82VWYNgKTyM3UZcAPZF08
https://photos.google.com/share/AF1QipOeKsoaFusMNJuM6dWZ1EweVMy-gsj3kCWrE8xk08LyDk6EYMz2ftAC72m7Pn63fA?key=eTNJbVp1bmpoZ1M5V3ZhaXZlZ1pqTHpiMWhONWxR
https://www.youtube.com/watch?v=Typ2TSQ6TRQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR37GaXfxRr0sJd6463VISzRykoOsEjOUynvEoXEJMy5qj3xBaOQBEzUJjM


Aktuality a akce, které jste 

mohli navštívit v říjnu 2019  

 

 

Seminář: Jak získat a udržet své zákazníky v online 

prostředí 

 

Během semináře vás odborníci na marketing i grafiku provedli třemi 

tématy. A to: jak jednoduše zviditelnit svou firmu na Seznamu nebo 

jak získat nové zákazníky a zároveň se připomenout těm stávajícím. 

A dále jak pomocí Skliku oslovovat své zákazníky ve všech fázích 

nákupního procesu, a nakonec - jak tvořit úspěšné reklamní 

bannery. Děkujeme všem za účast       

 

A další akce, které jsme v rámci RDP 2019 

podpořili… 

 

     Konference ElA Blockchain Annual Meeting, Veletrh 

Amper Brno 

     Konference Jak na robota, Veletrh Amper Brno 

     Digitální továrna 2.0, Veletrh Amper Brno 

     Veletrh FOR GASTRO & HOTEL, PVA Letňany Praha 

     Digitální budoucnost v Moravskoslezském kraji, Ostrava 

     Digitální inovace: Firma 4.0, České Budějovice  

     Seminář: Hlasem řízený sklad, UandSlunno, Brno 

     Smart Business Festival CZ 2019, Praha 

     Večírek: INDUSTRY NIGHT, Praha 

     Workshop: SOCIÁLNÍ SÍTĚ: Další zdroj Vašich nových 

kolegů, Performia, Praha a Brno 

 

 

 

Aktuality a akce, 

které jste mohli 

navštívit v říjnu 2019 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  



Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, 

Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR  

a s Asociací pro elektronickou komerci jsme ocenili 

obchody, které jsou lídry v digitalizaci a inovacích 

 

V rámci konference Obchodník a platba byly oceněny firmy za přínos  

k digitalizaci obchodu. Ceny byly rozděleny v kategoriích obchodní 

řetězec, internetový obchod a malý a střední podnik. 

 

„Porota to tentokrát neměla jednoduché, jelikož rozdíly mezi 

hodnocenými projekty byly minimální. Každý z hodnocených projektů 

měl velmi vysokou technologickou úroveň a rovněž optimalizoval 

zákaznické rozhraní. A právě inovace rozhraní prodejních systémů 

směrem k zákazníkům je hlavním přínosem nejen co se kvality služeb týká, 

ale i základem pro zákazníkovu spokojenost“, řekl k hodnocení poroty její 

předseda Karel Dobeš, místopředseda představenstva Asociace malých 

a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). 

 

První místo obdržel v kategorii malý a střední podnik HOSPODSKA Špork 

s.r.o., projekt moderní restaurace budoucnosti - Červený Jelen, kde je 

jednoznačně největší technologickou inovací, světového významu, je 

pivní tanková věž, která zabezpečuje dodávku piva do tří výčepů, 

umístěných každý v jiném patře. 

 

Celý článek a tiskovou zprávu naleznete ZDE. 

 

Asociace v rámci Roku digitálního podnikání 2019 

pomáhá moldavským MSP na cestě k digitalizaci 

 

V termínu od 6. do 18. října postupně Asociace hostila hned dvě 

desetičlenné delegace představitelů státního i privátního sektoru  

z Moldavské republiky. Účastníci přicestovali do ČR na pozvání AMSP ČR 

na studijní, poznávací návštěvu realizovanou v rámci programu 

Zahraniční rozvojové spolupráce, Aid for Trade, který spadá do gesce 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.  

Velkou ambicí realizace navržené studijní cesty směrem ke kolegům  

z Moldavska bylo zprostředkování co nejširšího vhledu do aktuální 

situace v oblasti podpory digitalizace nejen MSP v České republice. 

Jinými slovy poskytnutí zahraničním kolegům co možná nejkomplexnější 

spektrum informací o tomto tématu a to včetně tzv. příkladů inspirativní, 

dobré praxe. Kolegové z Moldávie byli s připraveným programem velice 

spokojeni, mnohá setkání hodnotili jako vysoce inspirativní a domů, do 

vlasti se vraceli nabití energií, plní entusiasmu a odhodlaní nastartovat 

procesy implementace získaných poznatků do své každodenní praxe ve 

své zemi ve prospěch vlastních malých a středních podniků. 

 

Celý článek naleznete ZDE.  

 

 

 

Aktuality a akce, 

které jste mohli 

navštívit v říjnu 2019 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

http://amsp.cz/ceske-obchody-patri-mezi-lidry-v-digitalizaci-a-inovacich/
https://www.kurzy.cz/tema/5668725.html


Speciální rubrika ke 

konferenci FIRMA 4.0 
 

Myslíte si, že automatizace práce, digitální produktivita či digitální 

kompetence jsou jenom módní „buzzwords“, které vám v podnikání moc 

nepomůžou? No…uznáváme, že buzzwords to možná jsou, ale  

s podnikáním vám 100% pomoci dokážou!      Umí totiž uspořit nejen čas, 

ale i peníze! Jak ale prvky digitalizace do firmy zavést, co tento proces 

obnáší a co vám digitalizace může přinést? Pokud chcete znát 

odpovědi, přijďte 22. 11. do sídla ČSOB na naši konferenci „FIRMA 4.0“. 

Ukážeme si, co digitalizace přináší na příkladech z praxe – od finančních 

služeb, přes servis aut, marketing až po predikci poruch robotů. V rámci 

panelové diskuse se o své zkušenosti se zaváděním digitalizace podělí 

několik zástupců malých a středních firem a těšit se můžete i na 

workshopy – například na téma „Jak spolupracovat online?“ nebo 

„Budoucnost e-mail marketingu“. V neposlední řadě máme pro vás 

připraven i Miniveletrh inovací, v jehož rámci vás více než 10 firem 

seznámí s množstvím chytrých řešení a aplikací, které usnadňují i urychlují 

práci.  

 

HARMONOGRAM 
 

8:00 – 9:00         Registrace, miniveletrh a ranní občerstvení 
9:00 – 9:15         Zahájení 

9:15 – 9:35         Digiskills, Filip Dřímalka (Buďme konečně digitální) 

9:35 – 10:05       ČSOB (Digitalizace firem z pohledu banky) 

10:05 – 10:35     ŠKODA AUTO (Portable Check-In: Využití tabletu v příjmu 

do servisu) 

10:35 – 11:05     Volkswagen Financial Services (Digitalizace a robotizace 

ve Volkswagen Financial Services) 

11:05 – 11:45      Coffee break + miniveletrh 

11:45 – 12:15      Mastercard (Digitalizace plateb pro Váš lepší obchod) 

12:15 – 12:45      ABB (Pokročilá diagnostika robotů ABB prostřednictvím 

Connected Services) 

12:45 – 13:15      Seznam cz (Seznam naplno vám pomůže získat více 

zákazníků) 

13:15 – 14:00     Moderovaná panelová diskuze se zástupci malých a 

středních podniků na téma zavádění a dopady digitalizace v MSP 

14:00 – 15:00    Oběd + miniveletrh 

15:00 – 15:45    Workshopy dle výběru (Digiskills.cz - Jak na online 

spolupráci, PERFORMIA, spol. s r.o. - LIDÉ: Zásadní faktor, bez nějž to 

můžete zabalit, Seznam.cz - Jak zlepšit své podnikání díky Seznamu 

naplno, Quanda International s.r.o. - Budoucnost e-mail marketingu) 

16:00                Závěr 

 

 

Speciální rubrika ke 

konferenci FIRMA 4.0 

 

22. 11. 2019 

 

8:00 – 16:00 

 

ČSOB  

Radlická 333/150,  

150 57 Praha 5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

http://amsp.cz/konference-amsp-cr-k-prumyslu-4-0-vyplati-se-malym-a-strednim-podnikum-digitalizovat-vyrobu-2/


  



  



  



 

 



Aktuality z oblasti 

digitalizace 
 

 

Máme pro Vás nový seriál vzdělávacích videí přímo 

od společnosti FACEBOOK! 🥳 👉Videotutoriály 

Vám pomohou s růstem Vašeho podnikání 
 

V České republice je zhruba 1,4 milionu malých a středních podniků  

a živnostníků, kteří jsou páteří domácí ekonomiky. Přitom na Facebooku 

je s těmito podniky propojeno 81 % obyvatel České republiky a přes 51 

milionů lidí z celého světa. 

 

Digitální dovednosti se tedy stávají nezbytnou součástí růstu malých  

a středních podniků. Podle průzkumu AMSP až 92 % podniků považuje 

tyto dovednosti za klíčové, ale pouze 48 % z nich má podle svého názoru 

tyto schopnosti na výborné či nebo velmi dobré úrovni. 

 

Zjistěte pomocí videotutoriálů, jak vytvořit a spravovat firemní stránku  

a reklamy, měřit jejich úspěšnost, budovat komunitu či tvořit kreativní 

obsah pro své podnikání. Facebookové videotutoriály, stejně jako řada 

dalších nástrojů, jsou zdarma. 

 

👉 KDY? Nová část je sdílená každý pátek na našem Facebooku ZDE. 

👉 A nebo všechny časti naleznete vždy na naši webové stránke 

projektu v blogu pod hastagom  #Vzdělávací videa FACEBOOK. 

 

 

 

 

 

Sociální sítě jako podpora interního PR 
 

Hodně se mluví o využívání sociálních sítí pro nábor nových 

zaměstnanců, ale sociální sítě můžete dost dobře využít i jako podporu 

interního PR společnosti. Když říkáme interní PR, mluvíme o vztazích mezi 

zaměstnanci a zároveň jejich vztahu k firmě, jejíž jsou součástí. Jak nám  

v tomhle mohou sociální sítě pomoci? To se dočtete ZDE.  

ZDROJ 

Performia spol. s r. o. 

 

Aktuality z oblasti 

digitalizace 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.rokdigitalnihopodnikani.cz/blog
https://www.facebook.com/business/m/mobile-studio
https://www.facebook.com/business/m/mobile-studio
https://business.facebook.com/amspcr/?business_id=681877152179294
https://www.rokdigitalnihopodnikani.cz/blog
https://www.performia.cz/blog/socialni-site-jako-podpora-interniho-pr
https://www.performia.cz/


Jak se prezentovat pomocí fotek 

 

Digitalizace hýbe světem a je i letošním tématem asociace. Ať 

podnikáte v jakémkoliv oboru jistě jste se setkali s nutností prezentovat 

nějak vaši službu produkt nebo vás osobně.  Prošli jste si konkurenci  

v oboru a chcete taky takové fotky?  Říkali jste si jak tyto fotky vznikají  

a kolik práce za tím je? V oblasti komerční fotografie se pohybuji přes 

sedm let a připravili jsme pro vás přehled, jak se lépe prezentovat a kdy 

se hodí fotky z telefonu a kdy od profesionála.  Tak jdeme na to. 

 

• Pro koho fotíte a kde budete fotky prezentovat, je první důležitá 

otázka. 

• Fotky nejsou všechno. 

• Konzistence je králem. 

• Nejslabší článek řetězu. 

• Produkt na bílém pozadí není pasé. 

• Nebojte se reklamní fotografie. 

• Video nad fotku? 

• Kde brát fotky? 

• Fotografie dostanete od dodavatele. 

• Vyfotíte si to sami. 

• Autentický kontent bývá ten nejlepší. 

• Když ve velkém tak s profíkem. 

• Není fotograf jako fotograf. 

 

Obsah jednotlivých bodů naleznete ZDE.  

 

ZDROJ 

Lucie Lízlerová 

Studio Manager, Jiri Lizler Photography 

BLOG ZDE 

 

9 tipů, jak vyladit váš e-mail marketing před 

Vánocemi 
 

V období, kdy e-mailů chodí mnohem více než jindy, se vyplatí věnovat 

čas několika klíčovým oblastem, které výrazným způsobem ovlivní 

výsledky vašich e-mailových kampaní.  

• Ještě pečlivěji se zaměřte na segmentaci příjemců 

• Zvolte správný den a čas odeslání vaší e-mailové kampaně 

• Vylaďte odesílací adresu, předmět a titulek e-mailu 

• Vytvořte reálnou nevyhnutelnost 

• Dejte si záležet na designu a responzivitě 

• Velkou pozornost věnujte přistávací stránce 

• Udržte to jednoduché 

• Pokud chcete vše skutečně vyladit, použijte A/B testování 

• S množstvím e-mailů to nepřežeňte 

Obsah jednotlivých bodů naleznete ZDE.  

ZDROJ 

Quanda International s. r. o. 

 

 

Aktuality z oblasti 

digitalizace 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

https://www.quanda.cz/blog/email-marketing/9-tipu-jak-vyladit-vas-e-mail-marketing-pred-vanocemi
https://drive.google.com/file/d/13WC8Ko_F58ZrHPd0m1Pf-ytoUMBwGzLf/view?usp=sharing
https://www.jirilizler.com/blog
https://www.quanda.cz/blog/email-marketing/9-tipu-jak-vyladit-vas-e-mail-marketing-pred-vanocemi
https://www.quanda.cz/


Topenáři 21. století 
 

Topite.cz propojuje svět technologií a řemesel, funguje na naprosto 

jednoduchém principu klasického topenářského řemesla. Rozdíl proti 

jiným topenářským firmám ale je, že Topíte funguje na platformě, na 

kterou jsme všichni zvyklí z e-shopu. Na počítači nebo na mobilu si 

jednoduše zadáváme, co je potřeba, a během několika chvil přijde 

nabídka různých variant podle požadavků klienta - rozhodnout se pak 

může podle ceny, nebo podle preferované značky a dalších ukazatelů. 

Stejně jako kurýr doveze večeři, dostane zákazník ve finále topenáře,  

a to v nejkratším možném čase. Když poptáváme topenáře, chceme 

dopředu vědět, kolik to celé bude stát i jak dlouho bude montáž  

a příprava na ní trvat. A nyní o tom můžeme mít přehled. Díky online 

servisnímu kalendáři je možné zvolit datum a čas pravidelné roční 

prohlídky. Jedná o online platformu, takže si jde vybrat v rozmezí 

dvouhodinových okének takové, které nejlépe padne potřebě, 

podobně jako jsme zvyklý třeba z e-shopů s jídlem. V kalendáři například 

pak vidíme, jaká bude v kýžený čas cena za dojezd. Ta se řídí 

momentální lokací řemeslníků a lze ji také díky automatizaci 

optimalizovat “na míru”. Digitalizací samozřejmě samotná firma dost 

ušetří. Zefektivněním procesů dosáhne na výhodnější ceny pro zákazníky. 

 

O práci v Topite.cz se nyní hlásí nejen mladí a talentovaní začátečníci, 

ale i velmi zkušení odborníci, kteří vítají možnost věnovat se pouze 

topenářské práci jako takové a přímému styku se zákazníkem. Přesně to 

je totiž důvod, proč se rozhodli dělat topenařinu. Rozhodně ne proto, 

aby mohli denně trávit hodiny při administrativě. V Topite.cz neztrácejí 

naši lidé čas povinnostmi typu vedení účetnictví, nákup materiálu, 

zasílání cenových nabídek, plánování, marketing a další a další. Svou 

práci dělají s čistou hlavou, efektivněji a kvalitněji. A to je přesně to, co 

vytížené řemeslníky láká. Mohou se věnovat řemeslu na sto procent. 

Nejsou stresovaní, že po práci najdou na mobilu tři zmeškané hovory od 

svých stálých klientů. Jsou rádi, že po příchodu z práce nemusí vyřizovat 

žádné maily. Je jen zákazník na jedné straně a řemeslník na druhé.  

ZDROJ Topíte.cz. 

 

 

 

Aktuality z oblasti 

digitalizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

http://amsp.cz/konference-amsp-cr-k-prumyslu-4-0-vyplati-se-malym-a-strednim-podnikum-digitalizovat-vyrobu-2/


Co dalšího nás čeká  

v listopadu? 

 

Český kosmický průmyslový den 
 

Kosmický sektor nabízí mnoho špičkových technologií pro vícero 

průmyslových odvětví – automotive (inženýrský software, pokročilé 

materiály, lepidla), elektro (senzory, procesory, řídící software), 

nanotechnologie (filtrační systémy, chemické produkty) či energetiku 

(bateriové systémy, optimalizace sítí). Více např. zde. Akce Vám 

nabídne prostor nejen pro obchodní jednání s firmami v rámci 

networkingové zóny, ale i získání informací o zapojení se d programů ESA 

či technologickém transferu pro Vaši firmu. V případě, že Vás zajímá 

spolupráce s kosmickým sektorem, přijďte na odborné semináře  

i technologickou konferenci Gate2Space, kde budou představeny 

programy Evropské kosmické agentury. Akce se aktivně účastní Ministr 

průmyslu a obchodu Karel Havlíček. 

 

     Kdy: 12. listopadu 2019, 10:00–17:00 

     Kde: Hvězdárna a Planetárium Brno 

 

 

 

Emobilita a digi showroom ŠKODA AUTO 
 

Na semináři se dozvíte následovné:  

 

1. Úvod do eMobility 

2. eMobilita v dealerské síti ŠKODA AUTO Česká republika 

3. Workshop na tvorbu eMobility zákaznických balíčků 

4. Prezentace eMobility zákaznických balíčků 

5. Prezentace eProduktů 

6. Prezentace příslušenství 

7. Digitální showroom a digitální nástroje 

8. Fleetová prezentace 

 

     Kdy: 19. listopadu 2019, 09:00–12:00 

     Kde: AMSP ČR, Praha 

Co dalšího nás čeká 

v listopadu? 

 

 

 
 
 

 

 

POZVÁNKA 

ZDE 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
POZVÁNKA 

ZDE 
 

 

 

 

 

 
  

https://www.rokdigitalnihopodnikani.cz/user_files/calendar_events/Pozv%C3%A1nka-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hDfRnxJ9mtH_RrY44IZprJNTj4Wa2Uds/view?usp=sharing


Právní minimum pro start-upy a začínající 

podnikatele 

 

Samotný nápad mnohdy nestačí. Začít s podnikáním vyžaduje také 

odvahu a informace. Pro obojí si přijďte na seminář Právní minimum pro 

start-upy a začínající podnikatele, kde se dozvíte vše potřebné pro 

rozjezd svého podnikání. Právníci z eLegal vám během jednoho večera 

srozumitelně řeknou vše důležité: co všechno obnáší živnosťák či založení 

společnosti, jaké daně a povinnosti se týkají začínajících podnikatelů, jak 

naložit se zaměstnanci, jak si nejlépe ochránit nápady a trochu 

nezbytného GDPR v kostce. 

 

     Kdy: 27. listopadu 2019, od 18:00 hod. 

     Kde: Studio F, Praha 7 

 

 

Jak získat a udržet své zákazníky v online prostředí 
 

Dozvíte se: Jak získat více zákazníků díky Seznamu naplno, Jak pomocí 

Skliku oslovit své zákazníky ve všech fázích nákupního procesu, Jak tvořit 

úspěšné reklamní bannery.  

 

     Kdy: 28. listopadu 2019, 9:00 – 13:00 

     Kde: AMSP ČR, Praha 

 

Prozatím je kapacita naplněna. V případě zaujmu se prosím přihlaste na 

čekací listinu prostřednictvím e-mailu na: domanikova@amsp.cz  

 

 

 

 

Akce jsou postupně  

doplňovány do  

kalendáře akcí  

na webu RDP 2019 

ZDE 

 

 

 

 

 
  

Co dalšího nás čeká 

v listopadu? 
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mailto:domanikova@amsp.cz
https://www.rokdigitalnihopodnikani.cz/kalendar-akci
https://www.e-legal.cz/pravni-minimum-pro-start-upy-a-zacinajici-podnikatele
https://www.e-legal.cz/pravni-minimum-pro-start-upy-a-zacinajici-podnikatele
https://www.rokdigitalnihopodnikani.cz/user_files/calendar_events/Pozv%C3%A1nka%20na%20semin%C3%A1%C5%99%20AMSP_Seznam.cz-3.pdf
https://www.rokdigitalnihopodnikani.cz/user_files/calendar_events/Pozv%C3%A1nka%20na%20semin%C3%A1%C5%99%20AMSP_Seznam.cz-3.pdf
https://www.rokdigitalnihopodnikani.cz/kalendar-akci


RDP 2019 v médiích 📰 
 

iprosperita.cz a časopis czechindustry: AMSP ČR poprvé 

vyhlásila Digitální firmu roku 
 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlásila v rámci Roku 

digitálního podnikání 2019 soutěž pod názvem Digitální firma roku. Veřejnost 

vybrala v pěti kategoriích favority, kteří byli oceněni na největší akci AMSP ČR  

v roce – na galavečeru Dne podnikatelů České republiky v pražském hotelu 

Ambassador. Celý článek v iprosperite naleznete ZDE. Celý článek  

v casopisczechindustry naleznete ZDE.  

 
svetchytre.cz: České zemědělství je na špičce, uvádí 

průzkum AMSP ČR 
 

Například obilí se hlídá pomocí takzvaných tyčových sond, které jsou zavedené 

přímo do nitra skladovaného obilí v sýpkách nebo halách. Sondy mají délku 

několika metrů a dokážou v intervalu několika minut hlídat teplotu a vlhkost. Že  

s obilím není něco v pořádku a vzniká například riziko výskytu plísní, se díky tomu 

farmář dozví okamžitě v digitální aplikaci. Podobně je možné hlídat také ovoce. 

Citlivá ethylenová čidla dají vědět zemědělci okamžitě, když začne probíhat 

kvasný proces, a umožní mu včas reagovat. Celý článek naleznete ZDE.  

 
sm-nn.com: AMSP ČR: České obchody patří mezi lídry  

v digitalizaci a inovacích 
 

První ročník konference pro zástupce obchodu na téma novinek v oblasti 

bezhotovostního placení a inovativních platebních řešení s názvem “Obchodník 

a platba” pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu se Svazem obchodu  

a cestovního ruchu ČR, s Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků 

ČR a Asociací pro elektronickou komerci. Celý článek naleznete ZDE.  

 
kurzy.cz/digibiz.cz: Jiří Musil (Agdata): V zemědělství už brzy 

nebude důvod dělat cokoliv rukama. Průzkum AMSP ČR 

ukazuje, že zemědělci své farmy digitalizují 

 
Senzorika, telematika, autonomní systémy, cloud nebo umělá inteligence. I tyto 

buzzwordy se už pomalu začínají dostávat nejen do zahraničních, ale i českých 

farem. Jak přesně jim pomáhají a kam se celý agrární sektor pod taktovkou 

nových technologií posouvá, o tom jsme si povídali s Jiřím Musilem, zakladatelem 

českého startupu Agdata, který zemědělská data digitalizuje. Celý článek 

naleznete ZDE.  

 

 

 

Více mediálních výstupů k projektu RDP 2019 naleznete  

na http://amsp.cz/category/amsp-v-mediich/ 

RDP 2019 v médiích 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

https://www.iprosperita.cz/lobby-info/9881-digitalni-firma-roku-poprve-vyhlasena
https://www.casopisczechindustry.cz/products/digitalni-firma-roku-2019-je-zemedelska/
https://www.svetchytre.cz/a/pdyPM/sklizni-starosti-farmaru-nekonci-aby-ji-petina-nezmizela-radsi-kupuji-chytre-senzory
https://www.sm-nn.com/ceske-obchody-patri-mezi-lidry-v-digitalizaci-a-inovacich/
https://www.sm-nn.com/ceske-obchody-patri-mezi-lidry-v-digitalizaci-a-inovacich/
https://www.kurzy.cz/tema/5668600.html
https://www.kurzy.cz/tema/5668600.html
http://amsp.cz/category/amsp-v-mediich/
http://amsp.cz/category/amsp-v-mediich/
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https://new.abb.com/cz
https://www.csob.cz/portal/
https://www.mastercard.cz/cs-cz.html
http://www.skoda-auto.cz/
https://www.digiskills.cz/
https://www2.deloitte.com/cz/cs.html
https://www.economia.cz/
https://www.seznam.cz/
http://itradenews.cz/
https://www.blueghost.cz/?gclid=Cj0KCQiAm5viBRD4ARIsADGUT259ugUWOZPOhtagOx3kE5OQsgND8Vrd7I1ZypOaXhxdgv3Zpyf_jgQaAigsEALw_wcB
https://www.czechinvest.org/cz
https://www.facebook.com/


Podporovatelé 

 
Tvůrčí dílna obchodních dovedností, U&sluno a.s., CE-PA spol. s.r.o., 

PERFORMIA, spol. s r.o., Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, 

z.s., HAHN Automation, s.r.o., Cech čalouníků a dekoratérů, z. s., 

Retailys.com s.r.o., Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek, 

Jihočeská hospodářská komora, Entrydo s.r.o., ILA s.r.o., CORTIS Consulting 

s.r.o., Trivi a. s., Vltava Labe Media a.s, CzechInno, DigiKoalice, CEE 

Attorneys Tomíček Legal s.r.o., Jan Kozumplík, Dexta, s.r.o., Buldok 

Marketing s.r.o., Moore Stephens s.r.o., DC VISION, s.r.o., Nadace ZET 

profesora Milana Zeleného, FLOWBOX s.r.o., SNADNEE, SKOUMAL s.r.o., 

FutLab (Byznyslab s.r.o.), ADVIS Marketing s.r.o., Algotech, a.s., Obchodní 

úspěch, SmartEdu s.r.o., Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., UVM 

interactive s.r.o., České radiokomunikace. 

   

Univerzitní a středoškolská 

platforma 
 

UNIVERZITNÍ PLATFORMA: Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta 

ekonomická, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 

Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, 

Vysoká škola finanční a správní, a.s., České vysoké učení technické -  

Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

Masarykova univerzita -  Pedagogická fakulta, Vysoká škola ekonomická 

v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická 

fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta, 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita 

Hradec Králové, Univerzita Pardubice, Univerzita Karlova v Praze, MICEP. 

 

STŘEDOŠKOLSKÁ PLATFORMA: Střední průmyslová škola kamenická                  

a sochařská, Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, Střední 

škola Kateřinky – Liberec s. r. o., Střední odborná škola Jarov, Akademie 

řemesel Praha - Střední škola technická.  

 

Záštita 
 

Ing. Miloš Zeman, prezident ČR 

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR 

Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR 

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra 

Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství ČR 

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ministr průmyslu a obchodu 

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí 

Ing. Robert Plaga, PhD., ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

Ing. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, 

Vláda České republiky 
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