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

 
 

Aktuální podnikatelské téma z hospodářské politiky:  
a. zavedení institutu nespolehlivého plátce - doporučený režim pro firmy v praxi  

 
b. jednání s GŘ Generálního finančního ředitelství o očekávaných dopadech institutu 

nespolehlivého plátce a vyjasnění všech chystaných změn 
c. Plán akcí na rok 2013 – 6 hlavních partnerů a příprava společných projektů, 

vč.aktualizace komunikačních nástrojů AMSP 
d. Realizace dvou nezávislých průzkumů  
e. Příprava spolupráce Světové banky a AMSP ČR 
f. Jednání se zástupci MF o exportní strategii 
g. Nová služba AMSP ČR – finanční úspory za energie 
h. Vydávání nového el. zpravodaje – EU zpravodaj (měsíčník) 
i. Jednání předsedy AMSP ČR s ministrem průmyslu a obchodu  M. Kubou 
j. Účast na poradě MPO k podnikatelským misím doprovázejícím vládní a státní činitele do 

zahraničí 
k. Účast na 4.profesním setkání magazínu iBestOf  - prezentace AMSP ČR 
l. Zasedání Výboru zahraničně-exportního 
m. Účast na řádném zasedání EHSV/CCMI v Bruselu 
n. Účast na zasedání Rady členů SP ČR 
o. Účast na 4 kulatých stolech Úřadu vlády ČR k Národnímu programu reforem 

a. Úvod-Makroekonomický vývoj České republiky a reflexe aktuálního vývoje v 
EU a eurozóně 

b. 1.stůl - Konsolidované veřejné finance a efektivní instituce 
c. 2.stůl - Atraktivní podnikatelské prostředí a rozvoj infrastruktury pro český 

průmysl 
d. 3.stůl - Fungující trh práce a vzdělávací systém jako předpoklady 

konkurenceschopné ekonomiky 
e. 4.stůl - Růst založený na inovacích a výzkumu 

p. Zasedání představenstva AMSP ČR 
q. Pokračování jednání se zástupci ruského velvyslanectví o spolupráci mezi ruskými a 

tuzemskými státními organizacemi podporující inovace, VV a nové technologie 
r. Jednání s GŘ Czechinvest k přípravě operačních programů 2014-2020 
s. Pokračování na dalších fázích projektu Akcelerace – podpory MSP v Praze ve 

spolupráci s magistrátem hl.m.Prahy 
t. Setkání s egyptským velvyslancem 
u. Jednání s představiteli ČEB o přípravě produktů banky pro MSP 

 
 
Mediální stanoviska AMSP ČR: 

 Rozhovor předsedy AMSP ČR k výhledu r. 2013 pro Hospodářské noviny 2.1.2013 

 Rozhovor pro ČRo1 Radiožurnál k opatřením EU směřujícím k podpoře MSP 

 Stanovisko AMSP ČR – rozhovor k investičním pobídkám – ČT24 28.1.2013 

 Podnikání úhlem pohledu Hospodářské komory ČR a Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR - Obchod a finance & Profit, 01/2013 

 AMSP ČR k podpoře podnikatelů od MPO – informační portál Průmysl.cz 

 Vyjádření k institutu nespolehlivého plátce pro týdeník PROFIT 

 Vyjádření k Akčnímu plánu podnikání 2020 pro E15 

 Stanovisko ke statistikám MPO – zpomalení nárůstu počtu podnikatelů 

 Stanovisko k atraktivitě podnikatelského prostředí v ČR pro Euractiv 



 Rozhovor předsedy AMSP pro Lidové noviny k podpoře vědy a výzkumu a spolupráci 
MSP s univerzitami 

 Rozhovor předsedy AMSP pro časopis Rozvojové projekty k programu podpory MSP 
v Praze 

 Další mediální vystoupení: Ekonom, Obchod a Finance, Události ČT, atd. 
 


