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PŘÍPRAVA NA ELEKTRONICKOU 
EVIDENCI TRŽEB SÍLÍ
České Budějovice, Plzeň, Hradec Králové. 
Již tři zastávky absolvoval tým Malý ob-
chod Asociace malých a  středních pod-
niků a živnostníků ČR na největší tuzem-
ské tour, ve které představujeme všechny 
kroky potřebné k  přechodu na  elektro-
nizaci malého podnikání. Současně sbí-
ráme od  podnikatelů desítky podnětů 
pro nezbytné úpravy zákona o  evidenci 
tržeb, které předložíme Ministerstvu 
financí.

O  konference je mimořádný zájem, sály 
jsou nabité, v každém městě přišly disku-
tovat dvě stovky malých firem. Paralelně 
rozjíždíme stejné akce pro vietnamské 
obchodníky, pokračujeme v dalších kraj-
ských městech a  na  četné žádosti rozši-
řujeme tour i na menší města. Další místa 
a  termíny najdete na  www.eltrzby.cz. 
Účast na akcích je po předchozí registraci 
zdarma.  

ZDROJ: AMSP ČR

ČESKÝ GOODWILL 2016  
POČTVRTÉ OCENÍ VÁŽENÉ PODNIKATELE
ODSTARTOVAL ČTVRTÝ ROČNÍK OCENĚNÍ ČESKÝ GOODWILL PRO FIRMY, KTERÝCH SI LIDÉ VÁŽÍ. JEŠTĚ DO KONCE ČERVNA MŮŽETE 
ZASÍLAT SVÉ NOMINACE PODNIKATELŮ A SPOLEČNOSTÍ, JEŽ NAVRHUJETE OCENIT ZA ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K PODNIKÁNÍ, OSOBNOSTNÍ 
KVALITY A FÉROVÉ JEDNÁNÍ.

V  uplynulých ročnících se podařilo oce-
nit na  140 firem; od  těch nejmenších, 
ryze rodinných až po velké české i mezi-
národní firmy se stovkami zaměstnanců 
a miliardovými obraty. Společný mají je-
den cíl – podnikat odpovědně, a rozvíjet 
tak pozitivně prostředí, ve kterém působí.

Po zpracování nominací bude v září ná-
sledovat fáze hlasování veřejnosti, které 
rozhodne o tom, kdo se stane Osobností 
Českého Goodwillu 2016. Zároveň 

odborná porota vybere nejsilnější pří-
běhy v  kategoriích Tradice, Inovace, 
Partner a  Mecenáš. Na  transparentní 
průběh hlasování i  celého projektu již 
potřetí dohlíží certifikační autorita TÜV 
SÜD Czech.

Záštity pro 4. ročník znovu poskytly 
Jaroslava Jermanová, 1.  místopřed-
sedkyně Poslanecké sněmovny PČR, 
a  Asociace malých a  středních pod-
niků a  živnostníků ČR. Nově poskytla 

záštitu Mezinárodní obchodní komora 
a  Světová federace obchodních ko-
mor se sídlem v  Paříži. V  souladu se 
záměrem projektu klást větší důraz 
na  regiony, poskytli záštitu předseda 
Svazu měst a  obcí České republiky 
František Lukl a  vládní zmocněnec pro 
Moravskoslezský, Ústecký a  Karlovarský 
kraj Jiří Cienciala. Jedním z  mediálních 
partnerů je i TRADE NEWS.  
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Semináře Zavedení EET do praxe

8. 9. 2016 
Brno 

9. 9. 2016 
Ostrava

29. 9.2016 
Praha

Podrobné informace a registrace na
www.eltrzby.cz

Hledáme podnikatele a společnosti, kterých si lidé váží.
Nominujte do 30. června na www.cesky-goodwill.cz

ČG2016 | čtvrtý ročník ocenění pro firmy, kterých si lidé váží


