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Aktuální podnikatelská témata z hospodářské politiky, řešená AMSP:  

- Kauce pro distributory PHM (PSP ČR, MPO) 
- Paušály živnostníků (vláda a opozice) 
- Další fáze vládní politiky exportu (MPO, MZV) 
- Pobídky MPSV k oživení trhu práce 

 
Vybrané aktivity sekretariátu a představenstva: 
 

i. Uzavření výsledků hospodaření AMSP ČR za r. 2012  
ii. Účast na jednání ekonomického grémia místopředsedy vlády a ministra 

zahraničních věcí Karla Schwarzenberga (5.3.) 
iii. Zveřejnění výsledků průzkumu k inovacím do IT – tisková konference (7.3.) 
iv. Vystoupení na konferenci Naše vize pro úspěšné podnikání malých a 

středních firem (7.3.) 
v. Vystoupení na interní výroční konferenci zaměstnanců Komerční banky (8.3) 
vi. Účast na Franchise Meeting Poing Brno – kulatý stůl k franšízám (8.3.) 
vii. Jednání s předsedkyní TAČR Ruth Bízkovou (11.3) 
viii. Panel s ministrem financí Miroslavem Kalouskem na téma exportní politiky 

(11.3) 
ix. Tisková konference Transparency International k projektu „Rekonstrukce 

státu“ (12.3.) 
x. Tisková konference a rozjezd nového projektu AMSP ČR s Google „České 

firmy na internetové vlně“, nový web www.navlneinternetu.cz  (13.3.) 
xi. Vystoupení v rámci Exportní akademie CzechTrade (14.3) 
xii. Jednání a stanovisko AMSP ČR k úpravám kurzarbeitu - výzva MPSV 

„Vzdělávejte se pro stabilitu“ (15.3.) 
xiii. Jednání s EQUA bank k balíčku pro členy AMSP ČR (15.3.) 
xiv. Stanovisko AMSP ČR k návrhu na novelizaci zákona o veřejných zakázkách 
xv. Jednání s GŘ Kulišem z Veletrhy Brno a.s. o konkrétní podobě zvýhodněné 

účasti členů AMSP ČR na vybraných veletrzích v Brně-smlouva 2012 (18.3.) 
xvi. Přijetí ruské delegace z Novosibirské oblasti + kontaktní setkání podnikatelů 

(19.3.) 
xvii. Účast na Radě členů SP ČR (20.3.) 
xviii. Jednání s GŘ EGAP J. Procházkou o programech pro MSP 
xix. Zahájení projektu Young Business – setkání řídícího výboru (21.3.) 
xx. Jednání s náměstkem MPO M. Hovorkou o Transatlantické dohodě o 

volném obchodu mezi USA a EU - TTIP  Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (21.3.) 

xxi. Vystoupení na energetickém fóru  pro MSP v Ruském centru vědy a kultury  
xxii. Jednání se stínovým předsedou vlády B.Sobotkou (25.3) 
xxiii. Setkání s předsedou vlády P.Nečasem (28.3) 
xxiv. Průběžná jednání se senátory a poslanci 

 
 
Mediální stanoviska AMSP ČR za uplynulé období: 

    

 AMSP ČR ke stagnaci růstu počtu podnikatelů v ČT24 

 AMSP ČR  k opatřením MPSV k podpoře trhu práce v ČT 24 

 Rozhovor k nezbytnosti podpory investic pro Lidovky.cz 

 Stanovisko k atraktivitě podnikatelského prostředí v ČR pro Euractiv 

http://www.navlneinternetu.cz/


 AMSP ke zveřejňování údajů ve Sbírce listin a v obchodním rejstříku v ČT 24 

 Rozhovor ke kritériím ve veřejných soutěžích pro Český rozhlas 

 Vyjádření k úbytku počtu podnikatelů pro časopis Týden 

 Rozhovor k popularizaci podnikání mezi mladými pro Deník 

 Stanovisko k technické novele zákona o DPH (Registr neplatičů DPH) pro 
Právního rádce vyd. Economia 

 Vyjádření k zaměstnaneckým benefitům pro HR fórum 

 Vyjádření k institutu nespolehlivého plátce DPH a dopadům do podnikatelského 
prostředí pro Finanční management 

 Vyjádření AMSP ČR ke strategickému řízení v malých a středních firmách 
(tisková konference B.I.B.S. vysoké školy Brno v Praze, společný projekt) 

 Série vyjádření AMSP ČR k útoku na živnostníky  

 AMSP ČR v ČT 24 k diskusi nad paušály a podmínkami pro OSVČ 
 

Průběžná vyjádření a články pro Trade News, HN, Ihned, Ekonom, Profit, Lidové 
noviny, ČTK, ČRo, ČT, Euractiv, Právo, Obchod a finance a další 

 
 


