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

 
 
Aktuální podnikatelská témata z hospodářské politiky, řešená AMSP:  

- deregulační balíček vlády, 
- změna legislativy v odpadech, 
- podpora stavebnictví, 
- podpora podnikání mladých (Young Business) 

 
Vybrané aktivity sekretariátu a představenstva: 
 
 

i. Projekt Young Business – detaily k připravovanému projektu – realizace 
průzkumu, partneři, jednání přípravného výboru, první setkání se studenty – 
Univerzita Tomáše Bati Zlín 

ii. Forbes konference, vystoupení – příležitosti a rizika v Rusku, 4.4.2013 
iii. Úřad vlády, náměstek V.Belling – projednávání konečné verze Národního 

programu reforem 2013, 8.4.2013 
iv. Jednání s ministryní práce a sociálních věcí L. Müllerovou, 9.4.2013 
v. Moderování Google Feedback Group – úloha MSP, 11.4.2013 
vi. Pracovní snídaně pro členské firmy na téma „Stáže ve firmách“ – Praha, 

16.4.2013 
vii. Jednání s ministrem dopravy Z.Stanjurou, 17.4.2013 
viii. Účast na jednání tripartity na MPO, 17.4.2013 
ix. Přivítání delegace podnikatelské asociace MSP z Německa na  MPO, 

19.4.2013 
x. Tisková konference  - Young Business – Svou cestou, Jalta, 22.4.2013 
xi. Seminář k technickým normám (ÚNMZ), Praha – 23.4.2013 
xii. Zahájení, záštita a vedení konference Stavební fórum MSP na Stavebních 

veletrzích BVV, 23.4.2013 
xiii. Jednání s firmami - Kontakt-Kontrakt, Brno – 24.4.2013 
xiv. Vystoupení na konferenci Coface k řízení rizik MSP, 24.4.2013 
xv. Seminář pro CzechTrade – Exportní akademie, 25.4.2013 
xvi. Setkání se zástupci PwC - příprava 2.ročníku konference k nástupnictví 

rodinných firem 25.4.2013 
xvii. Vystoupení na konferenci Komerční banky - Šance a rizika na Balkánu, 

26.4.2013 
xviii. Setkání se zástupci projektu „Můžeš“ – spolupráce s projektem AMSP ČR 

Young business-Svou cestou, 29.4.2013 
xix. Jednání s Českou asociací odpadového hospodářství a Svazem průmyslu 

druhotných surovin k novým opatřením ve věci odpadů 
xx. Zasedání Odborného výboru pro strukturální fondy AMSP ČR 
xxi. Uzavření Grantového programu pro členy AMSP ČR za r. 2012 k 30.4.2013 
xxii. Příprava online školy řízení pohledávek se startem 13.5.2013 
xxiii. Příprava Inovačního fóra MSP – Plzeň 29.5.2013 

 
 
 
Mediální stanoviska AMSP ČR za uplynulé období: 

    

 AMSP ČR - jednání s předsedou vlády Petrem Nečasem - ČT24, ČT1 - Události 

 Vyjádření AMSP ČR na téma daně z příjmů živnostníků - zprávy FTV Prima 

 Vyjádření AMSP ČR k vývoji ekonomiky – ČT24, Ekonomika24 

http://www.amsp.cz/28-3-2013-ct24-amsp-cr-jednani-s-predsedou-vlady-petrem
http://www.amsp.cz/31-3-2013-zpravy-ftv-prima-pavla-breckove-na-tema-dane-z


 Hlavní rozhovor v měsíčníku pro podporu podnikání BYZMAG 

 Tlumení obav německých podnikatelů z českého prostředí – Parlamentní listy 

 Stanovisko AMSP ČR k opatřením MPSV směřujících ke snížení 
nezaměstnanosti – Podnikatel.cz 

 Vyjádření AMSP ČR k zájmu bank o financování podniků – Hospodářské noviny 

 Vyjádření k podnikání mladých – výstupy realizovaného průzkumu AMSP ČR – 
ČT24, Ekonomika24, Radio Impuls, ČTK, Deník 

 Vyjádření AMSP ČR k rostoucímu počtu bankrotů – ČT24 

 Představení projektu Erasmus pro mladé začínající podnikatele – E15 

 Vyjádření k daním a podnikatelskému prostředí – ČTK 

 „Paretovo pravidlo – dodavatelská skupina“ – článek pro portál Život nápadům 

 Vyjádření AMSP ČR k zaměstnávání postižených – Podnikatel.cz 

 Účast zástupce AMSP ČR v živém pořadu Máte slovo s M. Jílkovou na ČT1 na 
téma „Berou cizinci práci nezaměstnaným?“ – 25.4.2013 

 
 

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

  
 


