
Sumář vybraných aktivit sekretariátu a představenstva AMSP ČR za 

měsíce ČERVENEC A SRPEN 

1. Jednání předsedy AMSP ČR s ministrem průmyslu a obchodu M. Kubou - zahájení intenzivní 
spolupráce AMSP ČR v oblasti exportu  

2. Zveřejnění výsledků průzkumu ke značkám kvality 
3. Realizace interního průzkumu pro CzechInvest – neveřejné 
4. Účast a detailní oponentura pilotního Portálu pro MSP od Economia a.s. 
5. Příprava účasti AMSP ČR v projektu energetických auditů v MSP 
6. Spuštění realizace schváleného projektu AMSP ČR z OP LZZ – „Flexicurita“ (1.8.2012 – 

28.2.2015) 
7. Příprava projektů partnerské spolupráce s bankami  
8. Zahájení projektu  vydávání nového magazínu AMSP ČR „TRADE NEWS“ 
9. Podpis Deklarace Koalice pro transparentní podnikání 
10. Podpis Memoranda “Venkov jako místo pro rozvoj podnikání“ 
11. Příprava koncepce spolupráce s ÚNMZ 
12. Příprava projektu Významní podnikatelé regionu  
13. Jednání AMSP ČR a ČMKOS o sdílení stanovisek a spolupráci  
14. Pravidelná setkání s představiteli MZV 
15. Jednání na pracovních workshopech k zahraniční politice  
16. Příprava aktivit spojených se záštitou a partnerstvím AMSP ČR v podnikatelských soutěžích - 

Exportní cena DHL  Unicredit, Štiky českého byznysu, Ocenění českých podnikatelek a další  
17. Setkání s představiteli Svazu průmyslu a dopravy ČR – jednání k exportní politice 
18. Řím – vystoupení  na konferenci Transatlantic Economic Council 
19. Jednání vybraných členů představenstva na téma „Efektivní správa a institucím“  a Pavlem 

Teličkou    
 

 
 

Mediální stanoviska AMSP ČR: 
 

 Ke kontrolám nelegálního zaměstnávání (švarcsystému) v praxi 

 ke kurzarbeitu 

 k návrhu zvýšení DPH 

 k homeworkingu 

 K návrhu zákona o změně DPH - ručení za odvod DPH dodavatelem, černá listina 

 K podnikání žen na mateřské dovolené 

 Ke zvýšení počtu vydaných živnostenských oprávnění v r. 2012 

 K novela obchodního zákoníku – zlepšení platební morálky MSP 

 k výhodám a nevýhodám ready-made společností 

 ke znevýhodnění zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU 

 ke zveřejňování účetní závěrky společností ve Sbírce listin 

 k působení „cenových srovnávačů“ na českém trhu 

 k úvěrům živnostníkům 

 k nekorektnímu postupu při získávání informací o užívání nelegálního softwaru 

 k paušálům pro OSVČ 

 ke kvalitě tuzemských produktů 
 
 


