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Aktuální podnikatelské téma z hospodářské politiky:  

Zveřejňování účetních závěrek firem v Obchodním rejstříku – názor AMSP ČR 
 

a. Účast na 5 kulatých stolech Úřadu vlády ČR k Národnímu programu reforem (přelom 
ledna/února): 

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

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

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

konkurenceschopné ekonomiky 
v. 4.stůl - Růst založený na inovacích a výzkumu 
vi. 5.stůl - Implementace politiky soudržnosti a programů Společného 

strategického rámce jako nástrojů uskutečňování priorit Strategie Evropa 2020 
b. Příprava nového projektu Young Business –  sestavení týmu, partnerů a představení 

konceptu projektu 
c. Účast v porotě soutěže Česká inovace, účast a vystoupení za AMSP ČR na Festivalu 

česká inovace (27.2.) 
d. Účast na veletrhu Střechy Praha (PVA Letňany) – přednáška ke švarcsystému pro 

řemeslné firmy 
e. Jednání s Vizionáři 2013 – příprava nového projektu Festival exportu 
f. Jednání s ministrem průmyslu a obchodu 
g. Účast na zasedání Rady kvality ČR – prezentace magazínu AMSP ČR Trade News 

s výsledky průzkumu ke značkám kvality 
h. Předávání ocenění drobným firmám a živnostníkům předsedkyní PSP ČR M.Němcovou 

za partnerství AMSP ČR („sůl české ekonomiky“) – 18.2. 
i. Partnerství a vystoupení na exportní konferenci k Brazílii a Mexiku (20.2.) 
j. První setkání mezinárodního projektového týmu projektu B.I.B.S. Brno a AMSP ČR ke 

strategickému řízení v MSP + účast na tiskové konferenci (26. a 27.2.) 
k. Realizace projektu „Online marketingová poradna pro malé firmy a živnostníky – 

konzultace zdarma“ (únor) 
l. Vydání únorového čísla Trade News, magazínu AMSP ČR 
m. Přednášky pro CzechTrade (Základy financování obchodu, Byznys napříč kulturami) 
n. Příprava projektu restrukturalizace MSP 
o. Jednání s poslanci a senátory 
p. Záštita a oficiální účast na Plesu podnikatelů a manažerů  v Praze (23.2.) 
 
 
Mediální stanoviska AMSP ČR: 

 Vyjádření AMSP ČR ke stagnaci růstu počtu podnikatelů v ČT24 

 Rozhovor k nezbytnosti podpory investic pro Lidovky.cz 

 Stanovisko k atraktivitě podnikatelského prostředí v ČR pro Euractiv 

 Vyjádření AMSP ke zveřejňování údajů ve Sbírce listin a v obchodním rejstříku 

 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) 

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

 
 


