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Aktuální podnikatelské téma z hospodářské politiky:  

- AMSP ČR a jednotná evropská patentová politika 
- Ručení za DPH-AMSP ČR nesouhlasí s přenášením povinností státu na podnikatele 
- AMSP ČR ubránila podnikatele postihům švarcsystému 
- Připomínky AMSP ČR ke Strategii vlády v boji proti korupci 2013-2014 

- Připomínky AMSP ke koncepci MSP2014+ 

a. Zpracování připomínek ke Strategii vlády v boji proti korupci 2013-2014 
b. Jednání s představiteli MZV – exportní strategie 
c. Jednání s ministrem průmyslu Martinem Kubou 
d. Přijetí od velvyslance Ruské federace Sergeje Kiseleva 

e. Jednání s komisařem EK Štefanem Fülem 

f. Vystoupení na konferenci Lidské zdroje a inovace 
g. Vystoupení na konferenci EP, EK a CEBRE - Kvalita terciálního vzdělávání 
h. Kulatý stůl MVZ ke Strategii vztahů ČR ke státům subsaharské Afriky 
i. Účast na kulatém stolu k Národnímu programu reforem 
j. Účast na oponentuře projektu MICEP (zakončení projektu – více na 

http://micep.cuni.cz/)  
k. Projednání spolupráce AMSP ČR a společnosti LeasePlan 
l. Projednání spolupráce AMSP ČR s Hewlett Packard 
m. Projednání spolupráce s veletrhu Střechy Praha 
n. Účast na slavnostním ceremoniálu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví k 90.výročí založení úřadu 
o. Přijetí nového konzula Generálního konzulátu v Chicagu paní Ličkové 
 

 
 
Mediální stanoviska AMSP ČR: 

 Rozhovor na ihned.cz 5.12.– Firmy teď prověřují pověst svých klientů mnohem 
důkladněji 

 Vystoupení v ČT24 dne 5.12. k dopadům daňového balíčku 

 Rozhovor pro Ekonom 48/2012 na téma Znalosti vyhrávají nad financemi a molochy 

 Vystoupení v Ekonomice ČT24 dne 10.12. k nezaměstnanosti, inflaci a recesi 

 Vystoupení v Ekonomice ČT24 dne 12.12. ke Koncepci MSP 2014+ 

 Vyjádření pro ČTK dne 14.12. k odhadu výkonu české ekonomiky v příštím roce 

 Vystoupení v Událostech ČT1 15.12 ke kauze Jana Sotony, podnikatele obviněného 
ze švarcsystému (za podpory AMSP ČR řízení proti němu zastaveno) 

 Rozhovor pro Hospodářské noviny 17.12., příloha Podnikání na téma Zákony pro 
podnikatele se velmi často mění – to je velký problém 

 Výroční rozhovor pro časopis Obchod a finance 12/2012 

 Rozhovor pro časopis Spektrum (SP ČR) dne 18.12. na téma participace ČR, Čechů 
a českých firem na unijním dění 

 Rozhovor pro ČRo1 Radiožurnál dne 19.12. na téma dopadů omezení prodeje 
tabákových výrobků na malé prodejce 

 Vyjádření pro ČTK dne 19.12. k legislativním změnám čekajícím podniky od 1. ledna 
2013 

 Diskuse AMSP ČR a hlavního ekonomia Patria Finance na ČRo1 Radiožurnál dne 
19.12. ke změnám DPH 

http://www.amsp.cz/amsp-cr-a-jednotna-evropska-patentova-politika
http://www.amsp.cz/ruceni-za-dph-amsp-cr-nesouhlasi-s-prenasenim-povinnosti
http://www.amsp.cz/amsp-cr-ubranila-podnikatele-postihum-svarcsystemu-1
http://www.amsp.cz/pripominky-amsp-cr-ke-strategii-vlady-v-boji-proti-korupci
http://micep.cuni.cz/


 Rozhovor pro ČRo1 Radiožurnál dne 20.12. k exportům tradičních českých 
vánočních ozdob  do USA i Německa 

 Vystoupení na ČT24 dne 21.12.2012 s komentářem k daňovému balíčku 
 
 


