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

 
 
Aktuální podnikatelské téma z hospodářské politiky:  

- Odvolání ministra dopravy Pavla Dobeše 
- Koncepce malých a středních podniků 2014+ 
- Daňový balíček přijatý 7.11.2012 Poslaneckou sněmovnou 

 
Realizace akcí AMSP ČR: 

a. Zasedání mezinárodního výzkumného a vývojového týmu projektu NU-ROOF v Praze 
ve dnech 6.-7.11.2012 – aplikace nového materiálu v praxi (nová generace střešních 
systémů, které jsou odolné proti technologickým chybám v pracovních postupech, a 
to vše za předpokladu omezení využívání produktů na bázi ropy“ – více o projektu 
ZDE“) 

b. Garance a moderování konference „Co dál s úspěšnou rodinnou firmou?“ Brno – 
14.11.2012 

c. Inovační fórum pro MSP v Olomouci 15.11.2012,  
d. Zasedání valné hromady AMSP ČR – hospodaření, zpráva o činnosti, zaměření na r. 

2013 – 20.11.2012, 12:00 – 13:30 h 
e. SME Exportní fórum „Příležitosti a hrozby rozvíjejících se trhů BRICS s bonusem 

navíc: Čína jinak – 20.11.2012, 14:00 – 16:30 h 
f. Den podnikatelů České republiky – kulatý stůl s prezidentskými kandidáty – 

20.11.2012, 17:00 – 21:00 h 
g. Vyhodnocení výsledků Grantového programu pro členy AMSP ČR, vyhlášení vítězů 

na Dni podnikatelů České republiky – 20.11.2012 
h. Předání ocenění „Rodinná firma roku 2012“ z řad členů AMSP ČR – cena Equa bank 

– v rámci akce Den podnikatelů České republiky - 20.11.2012 
i. Seminář k etice podnikání ve spolupráci se Sdružením českých spotřebitelů – Praha, 

26.11.2012 
j. Pracovní snídaně s podnikateli a s ČSOB o tom, co očekávat od bank v příštím roce 

a jak zabezpečit dostatek zdrojů pro podnikání – 29.11.2012 
 

Další aktivity: 
1. Vydání Inovačního manuálu malé a střední firmy (tištěná a elektronická verze) 
2. Vystoupení a účast na Moscow Int. Forum for Innovative Management, 31.10.-1.11.2012 
3. Vystoupení AMSP ČR na Realitním kongresu 2012 v Praze – téma švarcsystém – 

1.11.2012 
4. Účast na zasedání poradního orgánu pražského primátora PRVEK – 6.11.2012 
5. Realizace ankety mezi členy AMSP ČR na téma finanční gramotnosti zaměstnanců a 

dopadů na firmy 
6. Vyhlášení výsledků soutěže Ocenění českých podnikatelek  - 6.11.2012 
7. Účast na řádném zasedání EHSV (Evropského hospodářského a sociálního výboru) – 

EESC, komise CCMI v Bruselu – 8.11.2012 
8. Účast na kulatém stolu MMR ke „kartám“ konkurenceschopnost, VVI, efektivní státní 

správa, zaměstnanost, vzdělávání pro období 2014+ - 12.11.2012 
9. Přednáška AMSP ČR na konferenci „Efektivní web“ v Praze na téma zkušeností a 

přístupu drobných firem a živnostníků k internetu – 14.12.2012 
10. Zpracování připomínek ke Koncepci MSP 2014+ 
11. Podpis smlouvy o partnerství mezi AMSP a BVV – Brno – 15.11.2012 
12. Účast na slavnostním otevření pobočky Equa Bank Brno – 15.11.2012 
13. Přijetí a jednání u indického velvyslance v ČR – 16.11.2012 
14. Jednání s prezidentským kandidátem J.Fischerem – 16.11.2012 
15. Účast na kulatém stolu Sdružení Inovace v dopravě v Praze – 21.12.2012 

http://www.amsp.cz/mezinarodni-projekt-nu-roof


16. Setkání a přednášky pro podnikatele na exportním semináři CzechTrade – 22.11.2012 
17.  Spoluorganizace semináře Etika a podnikatelské prostředí – 26.11.2012 
18. Jednání s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou – 27.11.2012 
19. Vyhodnocení výsledků soutěže Exportní cena DHL Unicredit, předání ocenění při 

slavnostním vyhlášení 27.11.2012 
20. Předání ocenění v rámci Národní ceny kvality – Pražský hrad 27.11.2012 
21. Prezentace na semináři Magistrátu hl.m.Prahy k vyhlášení Inovačních voucherů pro 

pražské podnikatele (v rámci programu Akcelerace) vč. účasti na tiskové konferenci – 
28.11.2012 

22. Vystoupení na uzavřené konferenci zaměřené na jednotnou patentovou politiku v Paříži – 
29.-30.11.2012 

23. Jednání s Úřadem vlády – strategie konkurenceschopnosti – 29.11.2012 
24. Předání hlavní ceny v kategorii malých a středních firem v rámci soutěže Best Innovator 

– Praha, 30.11.2012 
25. Spolupráce na vytvoření dotazníku a realizace šetření k energetickým auditům v MSP 
26. Příprava obsahu dalšího čísla magazínu AMSP ČR Trade News (vychází 15.12.2012) 

 
 
Mediální stanoviska AMSP ČR: 

 Komentář k dopadům změn novely zákoníku práce v praxi - doba určitá § 39 ZP a 
možnost sjednání přesčasové práce ve mzdě u řadových zaměstnanců § 114 ZP 

 Komentář ke zrovnoprávnění elektronických daňových dokladů (elektronická 
fakturace) 

 Komentář k daňovému prostředí v ČR 

 Komentář k úvěrům podnikatelů od bank (rychlé půjčky mimo banky, problému u 
začínajících podnikatelů, platební morálka 

 Komentář a TZ k finanční negramotnosti zaměstnanců 

 Rozhovor v HN a na portálu iDnes na téma zvýšeného prověřování pověsti 
obchodních partnerů ze strany firem 

 Rozhovory v Hospodářských novinách, EurActiv, Česká televize, Český rozhlas, Euro 

 Odborná vyjádření : HN, Ekonom, Moderní řízení, Euro, Obchod a finance, Lidové 
noviny, Trade News, ČTK, Mediafax, TN.CZ, a další. 
 
 


