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Aktuální podnikatelská témata z hospodářské politiky, řešená AMSP ČR:  

- Přímý prodej jako součást korektního obchodního prostředí versus nekalé 
obchodní praktiky 

- Projekt MMR a Czechtourism – kontroly podnikatelů / hoteliérů 
- Insolvenční řízení MSP 
- Novela zákonu o podpoře malého a středního podnikání 
- Odvody DPH z uhrazených faktur 
- Tabáková směrnice a dopad na MSP 
 

Vybrané aktivity sekretariátu a představenstva: 
 
 

i. Koncepce další spolupráce s významným  kolektivním členem AMSP ČR – 
Asociací osobního prodeje 

ii. Odpady a MSP 
iii. Odborná přednáška, Národní vzdělávací fond, Plzeň, HR a inovace, 

9.5.2013 
iv. Projekt Young Business – Svou cestou, pokračování projektu (příprava 

webu, zahájení grantového programu, koncepce spolupráce s KB, setkání 
řídícího výboru, jednání s odbornými a mediálními partnery, příprav nástrojů 
podpory mladých podnikatelů, začlenění obdobných projektů pod záštitu 
Svou cestou) 

v. Projekt Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II, řídící výbor 
vi. Zahájení mezinárodního projektu EuroSME´s, přijmutí generálního sekretáře 

projektu v Praze 
vii. Inovační fórum AMSP– Plzeň 29.5.2013 – info z akce 
viii. Průběh online školy k Řízení pohledávek 
ix. Online škola ke cloudu „Proč je dobré něco nemít“ 
x. Příprava podnikatelské politiky MPO 
xi. Zahájení a TK projektu Ženy s.r.o. 
xii. Vyhlášení dalšího ročníku Exportní ceny DHL Unicredit 
xiii. Pracovní snídaně pro podnikatele k vybraným otázkám pracovního práva 
xiv. Týdenní pracovní cesta do Polska – projekt Flexicurity 
xv. Spolupráce na protikorupčním televizním spotu „Dožeňme Botswanu“ 
xvi. Jednání s EGAP ve věci pojištění exportu pro MSP 
xvii. Schůzka se zástupci České bankovní asociace 
xviii. Realizační tým projektu ERASME (energetické audity) 
xix. Schůzka s vedením ČSÚ k datům o MSP 

 
 
 
Mediální stanoviska AMSP ČR za uplynulé období: 

    

 AMSP ČR k rostoucímu počtu bankrotů – 3.5.2013, ČT24 

 AMSP ČR ke zpráva Evropské komise o podpoře malých a středních podniků – 
6.5.2013, EurActiv 

 Rozjíždí se podnikatelské stáže v cizině (Erasmus) – 13.5.2013, E15 

 Co dál s úspěšnými rodinnými firmami? – 16.5.2013, Ekonom 

 AMSP ČR k odvodu DPH z uhrazených faktur – 24.5.2013, HN 



 AMSP ČR kritizuje projekt státních špionů hodnotících za 150 mil. Kč kvalitu 
hotelů  - 25.5.2013, PRIMA Family, Reportéři na vaší straně  

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

  
 


