
Sumář vybraných aktivit sekretariátu a představenstva 
AMSP ČR za měsíc ČERVEN 2013 

 
 
Aktuální podnikatelská témata: 

- Záchranný kruh – balíček podpory MPO za aktivní účasti AMSP ČR na pomoc 
firmám postiženým povodněmi 

- Rodinné podnikání - zahájení projektu – průzkum mezi rodinnými firnami a 
vyhlášení 2. ročníku soutěže Equa bank Rodinná firma roku 

- Příprava návrhu na povinnou účast MSP při veřejných zakázkách 
- Rozporování novely zákona o pohonných hmotách 
- Pokračování projektu Svou cestou – young business 
- Zpracování rozsáhých připomínek ke Zprávě o podpoře MSP v r. 2012 

zpracované MPO 
 
 

Vybrané aktivity sekretariátu a představenstva: 
 

i. Jednání s ministrem průmyslu a obchodu – příprava balíčku pro firmy 
postižené povodněmi 

ii. Vedení delegace firem postižených povodněmi a jednání s vedením MPO  
iii. Tisková konference s ministrem Kubou o akčních krocích pro firmy 

postižené povodní 
iv. Tisková konference a zveřejnění průzkumu o rodinných firmách, vyhlášení 

2.ročníku soutěže Equa bank Rodinná firma roku 
v. Moderování konference k rodinným firmám: Co dál s úspěšnou rodinnou 

firmou II, Ostrava, 13.6.2013 
vi. Zpracování připomínek AMSP ČR ke Zprávě o podpoře MSP za r. 2012 pro 

MPO 
vii. Účast na hl.plenárním zasedání Výboru pro průmyslové změny EHSV 

(EESC), Brusel 18.6. 
viii. Příprava statistických dat o MSP ve spolupráci s ČSÚ 
ix. Partnerství na konferenci Research & Innovation, Praha 
x. Informace z projednávání zákona o státní službě 
xi. Informace z Rady kvality ČR – podnět AMSP ČR k veřejným zakázkám 

(cena versus kvalita) 
xii. Jednání s KB ve věci celoročního partnerství a přípravy dalších projektů 
xiii. Účast na jednání k 1.zkušenostem z aplikace institutu nespolehlivého plátce 

DPH na MPO 
xiv. Realizace dvou výukových dnů v Praze a dvou v Brně pro MSP v rámci 

projektu Strategické řízení MSP (společně s vysokou školou B.I.B.S. Brno) 
xv. Účast na prezentaci videokonferencí 
xvi. Jednání se zástupci České leasingové a finanční asociace 
xvii. Zasedání realizačního týmu projektu Flexicurity 
xviii. Vyhodnocení online školy k Řízení pohledávek 
xix. Vyhodnocení online školy ke cloudu „Proč je dobré něco nemít“ 
xx. Projekt Svou cestou – Young Business – spuštění webu www.svou-

cestou.cz , akvizice mentorů, podnikatelských příběhů a obsahu burzy 
(postupné plnění obsahu červenec-srpen) 

xxi. Návrh požadavku AMSP ČR vůči MŽP k vysvětlení koncepce novely zákona 
o odpadech (výhrady AMSP ČR k nové koncepci a dopadů na MSP a Ž) 

xxii. Příprava restrukturalizačního fóra MSP – září/říjen 
xxiii. Příspěvek na setkání ekonomických diplomatů na MZV, 24.6. 

http://www.svou-cestou.cz/
http://www.svou-cestou.cz/


xxiv. Moderování konference o transatlantické zóně volného obchodu (TTIP- 
Transatlantic Trade and Investment Partnership), 25.6. 

xxv. Příprava Inovačního fóra MSP v rámci MSV Brno 2013 – říjen 
xxvi. Vydání č.3/2013 Trade News, magazínu AMSP ČR 
xxvii. Plán aktivit 2.pololetí 2013 

 
 
 
Mediální stanoviska AMSP ČR za uplynulé období: 

    

 AMSP ČR k významu vládních misí pro MSP- 6.6.2013, Ekonom 

 Pavla Břečková, členka představenstva  AMSP ČR, k doporučení pro členské 
státy EU ze strany Evropské komise – 6.6.2013, Euractiv 

 MPO a AMSP ČR představili „záchranný kruh“ pro malé a střední firmy postižené 
povodní – 7.6.2013, iHNED 

 Eva Svobodová k balíčku pro firmy postižené povodněmi – 7.6.2013, ČT24 

 Karel Havlíček v Ranním interview ke státní podpoře podnikatelů postižených 
povodněmi – 12.6.2013, ČRo Radiožurnál 

 Eva Svobodová na téma „Rodinná firma = rodinné zlato“ – 12.6.2013, rádio BBC 

 Karel Havlíček k úlevám pro podnikatele a ke stavu rodinného podnikání v ČR – 
12.6.2013, Ekonomika24, ČT24 

 Karel Havlíček v rozhovoru o faktickém významu zákona o státní službě a vlivu 
úředníků na podnikání – 14.6.2013, Český rozhlas 

 Eva Svobodová na téma „Firmám by měl ulevit limit ručen za DPH“ – 19.6.2013, 
Hospodářské noviny 

 Karel Havlíček v polemice k tajným kontrolám v českých hotelech za 150 milionů 
Kč – 24.6.2013, týdeník Profit 

 Karel Havlíček: Osmero exportních mýtů – 25.6.2013, magazín Český exportér 

 Karel Havlíček v rozhovoru k řízení pohledávek – 26.6.2013, ČT24 
 
 
Průběžná vyjádření a články pro Trade News, HN, IHned, Ekonom, Profit, Lidové 
noviny, ČTK, ČRo, ČT, Euractiv, Právo, Obchod a finance a další 

  
 


