
Sumář vybraných aktivit sekretariátu a představenstva AMSP ČR za 

měsíc ZÁŘÍ 2012 

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

2. Vyhlášení Grantového programu pro členy AMSP ČR 
3. Nový Magazín AMSP ČR „TRADE NEWS“ – oficiální zahájení vydávání nového tištěného média 

zaměřeného na obchod  
4. MSV Brno 2012 – podpis smlouvy o spolupráci s KB a.s. na r. 2012-2013, účast na Sněmu SP 

ČR 10.9.2012 v Brně a účast na veletrhu, setkání se členy a partnery AMSP na MSV  
5. Jednání s prezidentským kandidátem Milošem Zemanem 
6. Akce AMSP ČR v měsíci září (Inovační fórum Praha, webinář k úsporám energií) 
7. Účast na zasedání představenstva UEAPME BRUSEL 
8. Účast na zasedání Rady členů Svazu průmyslu a dopravy ČR 
9. Jednání o úzké spolupráci s Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů 
10. Zahraniční cesta (5 dní) projektového týmu AMSP ČR do Polska v souvislosti s realizací 

projektu „Flexicurity“ 
11. Účast v porotě soutěže Štiky českého byznysu a soutěže Exportní cena DHL Unicredit 
12. Účast na 3.profesním setkání magazínu Best Of 
13. Zahájení činnosti GSA (Galileo) v ČR 
14. Prezentace na kulatém stolu MMR – Nástroje finančního inženýrství 
15. Vystoupení na konferenci Glopolis na téma „Má Česko strategickou vizi?“ 
16. Jednání se zástupci Českého centra pro obchodní spolupráci a Ruskem 
17. Jednání s vrcholovými představiteli PwC 
18. Jednání s vrcholovými představiteli Ernst &Young 
19. Vystoupení na konferenci ERSJ Human Capital  and Financial Management 
20. Setkání s vrcholovými přestaviteli Equa Bank 
21. Příprava EU stanoviska k tzv. Tabákové směrnici („TPD“) a jejích dopadů, konzultace v Praze a 

Bruselu 
22. Vystoupení a partnerství na konferenci EAST-WEST Business Forum (ICC), Praha, MZV 

 
 

 
Mediální stanoviska AMSP ČR: 

 

 k metodice kurzarbeitu (výzva MPSV „Vzdělávejte se pro stabilitu! aneb kurzarbeit po česku“) 
a možnostem využití ze strany menších firem 

 k návrhu statutu tzv. nespolehlivého plátce a ručení za odvod DPH 

 návrh na řešení dopadů prohibice pro malé výrobce lihovin (odložení DPH) 

 k možnostem využívání práce z domova u malých a středních firem (homeworking) 

 k nedostatkům malých podniků při žádosti o bankovní úvěr 

 ke slevám na pojistném při poskytnutí příspěvku k důchodu rodičům 
 
 


