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Okresní hospodářská komora Česká Lípa 

tímto zve své členy a širokou veřejnost 

na tradiční  

Čaj o páté  

ve Ville Hrdlička v České Lípě 

14.března 2017 od 17.00 hod. 

tentokrát na téma 

„Jak změnit podnikatelské prostředí?“ 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) chystá zásadní změny, 

které ovlivní podnikání většiny firem. Daně, sankce, formuláře, úřady a zákony musí projít 

velkými změnami. Mají-li ale mít nová opatření smysl, potom musíme vycházet z názoru 

těch, kterých se budou bezprostředně týkat. Předseda AMSP ČR proto vyráží na setkání 

s podnikateli ve všech regionech.  

OHK Česká Lípa nabízí prostor pro setkání, které bude příležitostí dozvědět se více o tom, jak 

změníme podnikatelské prostředí. Pozvání opět přijal doc. Ing. KAREL HAVLÍČEK, 

Ph.D., MBA z AMSP ČR, která sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední 

podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského 

segmentu v ČR. 

Podnikatelé budou mít příležitost diskutovat chystaná opatření, navrhovat jejich změny, 

stejně tak se ale budou mít možnost komentovat aktuální dění v tuzemské legislativě. Jak 

dopadne na podnikatele novela zákoníku práce? Jaké změny očekáváme od nového zákona o 

dani z příjmů? Proč chceme změnit živnostenský zákon? Jak se firmy vyrovnávají 

s opatřeními na výběr daní? 

Speciální diskuse bude věnovaná elektronické evidenci tržeb. Jaký průběh měl start 1. a 2. 

fáze, týkající se stravovacích a ubytovacích služeb, maloobchodu a velkoobchodu? Změnilo 

se nějak podnikání se zavedením EET? Jsou nějaké výjimky? E-shopy, sezónní prodeje, 

drobní živnostníci, jak poznáte, že se Vás EET týká či nikoliv? Jsou stanovena nějaká 

kritéria? Kde najdete všechny potřebné informace?  

Na tyto a podobné zajímavé otázky Vám bude odpovídat: 

Doc. Ing. KAREL HAVLÍČEK, Ph.D., MBA – předseda Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR 

Přijďte příjemně posedět na společný ČAJ o páté do sídla Okresní hospodářské 

komory, Děčínská 361/7, Česká Lípa (Villa Hrdlička). 
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Vítání jsou nejen zástupci firem, ale i široká veřejnost. 

Pro členy OHK Česká Lípa vstupné 200,- Kč, pro nečleny 300,- Kč. 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na níže uvedené kontaktní údaje. 
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