
Sumář vybraných aktivit sekretariátu a představenstva 
AMSP ČR za měsíc ŘÍJEN 2012 

 
Zasedání představenstva 3.10. a 25.10.2012 
 

Aktuální podnikatelské téma z hospodářské politiky:  
- Přenos odpovědnosti plátců DPH 
- Dopad prohibice na malé obchodníky a výrobce lihovin 
- Aktuální stav naplňování exportní politiky (výsledky zasedání řídícího výboru ministra 

Kuby) 
-  

1. Příprava podkladů pro valnou hromadu – hospodaření, zpráva o činnosti, zaměření na r. 
2013 

2. Vyhlášení Grantového programu pro členy AMSP ČR, sběr soutěžních projektů 
3. Realizace akcí AMSP ČR: 

a. prac.snídaně k EU Investici s GE Money Bank 3.10.,  
b. přednáška Jak vybrat dobrého zaměstnance 9.10.,  
c. Inovační fórum v Ostravě 17.10.,  
d. II. Fórum Evropský rok stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 18.10.,  
e. Exportní seminář s Volksbank „Do Ruska s ruskou bankou“ 30.10.,  
f. pracovní snídaně pro podnikatele se společností Unicorn – 3.10. a 23.10. 

4. Stanovisko a aktivita AMSP ČR k výzvě MPSV „Vzdělávejte se pro stabilitu aneb 
kurzarbeit po česku“ 

5. Informace z Rady členů SP ČR 
6. Jednání tripartity (průběh a závěry) 
7. Jednání Řídícího výboru pro  implementaci exportní strategie při ministrovi průmyslu a 

obchodu 
8. Jednání Podnikatelské rady (poradní orgán ministra MPO) – stanovisko AMSP ČR zejm. 

k návrhu MF o ručení za odvod DPH (statut nespolehlivého plátce) 
9. Příprava nominací na ocenění rodinných a drobných firem pro předsedkyni PSP ČR 

Miroslavu Němcovou  
10. Jednání s předsedkyní PSP ČR, paní Miroslavou Němcovou 
11. Jednání s představiteli VV 
12. Jednání s vrcholovými představiteli MPO (exportní strategie) 
13. Jednání s vrcholovými představiteli ČSSD (strategie konkurenceschopnosti) 
14. Diskuse s autorem metodiky ke kurzarbeitu 
15. Jednání a pracovní oběd s čínským velvyslancem (podmínky pro české exportéry) 
16. Jednání s generálním ředitelem Grantika České spořitelny (podpora členů při vyřizování 

žádostí o dotace) 
17. Jednání s reprezentanty časopisu dTEST (nezávislé testy výrobků) o budoucí spolupráci 
18. Jednání s vedením BVV a.s. (partnerství a zvýhodněné balíčky veletrhů pro členy AMSP) 
19. Jednání s vedením České unie 
20. Jednání s vedením LeasepPlan (zvýhodněné produkty pro členy AMSP) 
21. Jednání s vedením DC Group (podpora pro členy při řízení pohledávek) 
22. Seminář na MZV k rozvojové spolupráce – předání informace o vypsaném výběrovém 

řízení vybraným členským firmám 
23. Příprava SME Exportního fóra a Dne podnikatelů České republiky (20.11.2012) 
24. Zasedání poroty soutěže Ocenění českých podnikatelek (záštita AMSP ČR) 
25. Vyhlášení výsledků soutěže ŠTIKY českého byznysu (záštita AMSP ČR) – 16.10.2012 
26. Zahájení spolupráce AMSP ČR a Hewlett Packard  
27. Zasedání Výboru pro strukturální fondy AMSP ČR 
28. Zasedání Rady kvality ČR – prezentace AMSP ČR k výsledkům průzkumu ke značkám 

kvality 
29. Business fórum o obchodních a investičních příležitostech v Keni 



30. Vystoupení na Inovačním fóru International Forum for Innovatice Development, Moskva 
31. Vystoupení na IAUP konferenci, Tbilisi 
32. Účast na řádném zasedání EHSV (EESC, CMMI), Brusel 
33. Příprava Inovačního manuálu malé a střední firmy pro členy a partnery AMSP 
34. Jednání výboru konference Rodinné podnikání (Ekonom, PWC) 
35. Jednání a spolupráce s Euractiv (informační servis z EU pro členy AMSP) 
36. Jednání s představiteli magistrátu hl.města Prahy (koncepce podpory MSP v Praze) 

 
 
Mediální stanoviska AMSP ČR: 

 komentář pro ČTK k chystanému zdražení zdravotního pojištění živnostníků 

 komentáře k problematice rodinných firem, textilního středního průmyslu, přenosu 
odpovědnosti DPH na podnikatele, švarcsystému, kurzarbeitu, investičním 
příležitostem, daňovému vládnímu balíčku, výsledkům studie konkurenceschopnosti 
Světové banky, financování podniků, exportní politice (ČT, ČRo, TV Barandov, HN, 
Ekonom, Euro, Lidové noviny, Týden, Obchod a finance, Euractiv, MŘ atd.) 
 
 
 


