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AMSP ČR
Asociace malých a středních podniků
a živnostníků České republiky 

AMSP ČR je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje 
malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující 
konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů. O jejím fungování, cílech a přínosech jsme 
hovořili s předsedou představenstva doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA.

Kdy asociace vznikla, s jakými cíli a jak se daří je za dobu exis
tence naplňovat?
Asociace vznikla na přelomu milénia a důvodem byl fakt, že v té 
době chybělo cílené hájení zájmů segmentu malých podnikatelů. 
Většina tehdejších zástupců firem se soustředila na velké podniky 
a průmyslové korporace, ale například živnostníci zde plošné za-
stání příliš neměli. Jedinými zástupci byli profesní spolky v různých 
odvětvích, ty měly ale často rozdílné zájmy. Tehdejším cílem bylo 
zkoncentrovat zájmy všech malých podnikatelů pod jednu střechu, 
sjednotit požadavky, hovořit stejným jazykem a získat pro spolupráci 
hlavní cechy a oborové asociace. Začali jsme do té doby v nebývalé 
míře medializovat živnostníky a příběhy malých firem. V televizích, 
rozhlasech a tištěných médiích byli před dvaceti lety hlavně tzv. ka-
pitáni českého průmyslu a nadnárodní firmy. Dnes je v těch samých 
médiích více malých podnikatelů. Troufám si tvrdit, že je naší velkou 
zásluhou, že malé firmy získaly více sebevědomí, že již nestojí před 
velkými hráči a státem s čepicí v ruce a že se většina legislativních 
věcí dojednává za naší účasti.

Co je v současné době hlavním posláním asociace?
Dobudovat největší podnikatelskou podpůrnou infrastrukturu v ČR. 
V tuto chvíli již obsluhujeme deset hlavních segmentů malého a střed-
ního podnikání, přičemž každá z těchto skupin má u nás samostatné 
zázemí legislativního, informačního a ekonomického charakteru. Vy-
tváříme tak odborný servis a podporu řemeslníkům, začínajícím pod-
nikatelům, rodinným firmám, ženám v podnikání, malým restauracím, 
koloniálům, lokálním producentům a pěstitelům, podnikatelům 55+ 
a podnikatelům církve. Současně vytváříme napříč segmenty servis na 
bázi podpory v exportech, dotacích, vzdělávání, inovacích a v oblasti 
financování. Navíc vytváříme mimořádné nástroje typu právního SOS 
útvaru, GDPR poradenství, EET servisu atd. Na platformách asociace 
je dnes aktivních přes šedesát odborných svazů, cechů a spolků, 
s dalšími dvaceti již jednáme a věřím, že do dvou let budeme hájit na 
bázi kolektivního členství kolem stovky aktivních odborných spolků 
v ČR. Jednotným postupem chceme vliv malého podnikání posílit ve 
všech sférách, a to do té míry, že žádné rozhodnutí na státní úrovni 
nebude bez účasti malého podnikání. Dlouhodobě posilujeme i na 
podílu HDP, dalším cílem je, že během jedné generace srovnáme 
podíl HDP mezi velkými a malými. Tam dnes ztrácíme 10 %.

Prosazování zájmů řemeslníků patří k hlavním úkolům AMSP ČR. 
Ing. Karel Havlíček jednal spolu se zástupci řemeslnických cechů například 
o řešení změn živnostenského zákona a zavedení mistrovských zkoušek.
Foto: CMLT ČR.
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V čem může být asociace konkrétně prospěšná řemeslníkům 
a malým firmám?
Především jsme velkými zastánci a podporovateli řemeslných 
cechů. Systematicky přesvědčujeme řemeslníky k aktivitě v pro-
fesních spolcích, kterým pak vytváříme zázemí. Považujeme to 
za velmi důležité s ohledem na zvýšení kvality řemeslných prací 
a posílení vlivu řemesla ve společnosti. Za další se věnujeme legis-
lativní práci na bázi odborného školství, mj. jsme prosadili zařazení 
praktické výuky do základních škol. Věnujeme se ale i přechodu 
řemeslníků na práci s novými technologiemi, vzděláváme je, jak 
využívat poslední výdobytky techniky na bázi 4.0. Pravidelně se 
setkáváme s cechy, získáváme zpětnou vazbu pro legislativní ná-
vrhy a společně s Hospodářskou komorou ČR s Svazem průmyslu 
ČR pak tyto změny prosazujeme. Příkladem je třeba mistrovská 
zkouška. V roce 2016 jsme připravili Rok řemesel a zahájili masivní 
podporu řemeslných oborů, udělali jsme přes stovku podpůr-
ných akcí v regionech. Vyhlašujeme nejlepší řemeslníky, cechy, 
disponujeme největší databází řemeslníků. Spustili jsme velký 
portál – vyhledávač, kde již máme přes třicet tisíc kvalifikovaných 
řemeslníků. V neposlední řadě jsme dostali za poslední dva tři roky 
řemeslníky do všech médií…

Jak byste v současné době charakterizoval prostředí pro malé 
firmy a živnostníky, co vidíte jako největší problém?
Jsme zemí podnikatelů, z celkového množství 1,45 milionu aktivních 
podnikatelů je 990 tisíc živnostníků. Drtivá většina všech firem jsou 
ve velikosti malých nebo středních. Počet mikropodnikatelů u nás 
je se světem nesrovnatelný. Problém je stále v tom, že neumíme 
rozlišovat a všechny házíme do jednoho pytle ve vazbě na povinnosti 
a regulace. Pracujeme ale na tom, že dojde k zásadnímu odlišení 
přístupu k OSVČ a společnostem. Je to nezbytný krok, kterým mu-
síme zjednodušit, ale současně jasně vytýčit hřiště živnostníkům. 
Přeloženo češtiny, musíme brutálně snížit administrativní povinnos-
ti, výměnou za určitý paušál, do kterého zahrneme všechny poplatky 
a daně. Malé firmy musejí dostat větší prostor pro svoji primární 
činnost, ořezat se musí povinnosti, které je zatěžují a odebírají jim 
čas pro výrobu, obchod a služby. Stát musí nabídnout živnostní-
kům servis, který musí být jednoduchý, koncentrovaný a sdílený, 
v čase zejména na bázi on-line. Na druhou stranu podnikatel musí 
respektovat určitá jednoduchá pravidla a to, že alespoň minimální 
odvody zaplatit musí.

Je nějaký problém, s nímž se potýkáte dlouhodobě?
Vše si hrozně komplikujeme. Za téměř dvacet let, co se pohybuji 
v prostředí podpory firem, vidím v mnoha směrech i docela férovou 
snahu podnikatelům pomoci. Ale tím, že se neustále mění ministři, 
náměstci a další klíčoví lidé na resortech, chybí kontinuita a schop-
nost dotahovat věci do konce. Zažívám již v asociaci asi jedenác-
tého premiéra, o resortních ministrech ani nemluvím. Každý má 
nějakou představu, řadu věcí změní, něco udělá, něco opraví, něco 
nestihne… a výsledkem je, že máme jeden z nejbyrokratičtějších 
režimů v Evropě, v běžné legislativě se již ztrácejí i ti, co ji tvoří. 
Chybí schopnost dotáhnout strategické kroky do konce. Podívejme 
se například na tolik skloňované Německo, tam za stejnou dobu byli 
dva kancléři a vztah mezi zástupci podnikatelů a klíčovými resorty 
má neuvěřitelnou kontinuitu a přináší to hmatatelné výsledky, navíc 
je zřejmá odpovědnost. To musí být i naším cílem.

Jaké jsou v současné době vaše hlavní úkoly, případně cíle a plány 
na příští období?
Rok 2017 byl Rokem venkova, letošní bude Rokem rodinného 
podnikání. Připravili jsme zatím historicky největší ofenzivu pro 
rodinné firmy. Obojí se bezprostředně týká i řemeslníků, kteří jsou 
nejen základem podnikatelského ruchu v obcích, ale velké množství 
řemeslných živností je rovněž na rodinné bázi. Na tyto segmenty 
tedy směřujeme nejen podpůrné nástroje, ale vytváříme těmto 
podnikatelům zákaznickou poptávku, zviditelňujeme jejich aktivity, 
ukazujeme jejich potřebnost pro společnost. I to je jedním z úkolů 
naší asociace – vytvářet malým podnikatelům přirozenou prestiž ve 
společnosti. Všichni si musejí uvědomit, že živnostníci jsou často 
nositeli lokálních produktů, původních výrobků a služeb, že vytvářejí 
obslužnost regionů a vyvažují hospodářskou závislost na velkých 
firmách. V mnoha směrech jsou základem sociálního prostředí 
venkova, udržují v něm přirozený ruch. Konkrétně v řemesle je třeba 
připomínat, že tašky na střechu a plech si možná můžeme přivézt 
z Číny, ale kvalifikovaného klempíře a pokrývače těžko. 

Děkuji za rozhovor.
Jana Komárková

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, dále PIBS při 
Manchester Metropolitan University, doktorské studium 
dokončil na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde se 
rovněž na Fakultě financí a účetnictví habilitoval na docenta. 
Téměř dvacet let hájí zájmy podnikatelů, zastává pozici 
předsedy představenstva Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR. 

Podnikat začal v roce 
1990, nejdříve jako 
živnostník, později jako 
majitel malé firmy, která 
se stala na sklonku 
milénia součástí středně 
velké průmyslové skupiny 
SINDAT, v níž během 
dalších patnácti let získal 
majoritní podíl. 
Mnoho let se angažuje 
v akademickém prostředí, 
na Vysoké škole 
finanční a správní vede 
Fakultu ekonomických 

studií. Na téma malých a středních podniků napsal 
pět odborných knih a publikoval v tuzemsku i zahraničí 
desítky recenzovaných článků. Působí rovněž jako člen 
Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, Rady vlády pro 
konkurenceschopnost a hospodářský růst a řady dalších 
institucí. 
Mimo mateřštiny hovoří anglicky, německy, rusky, španělsky, 
francouzsky a částečně čínsky.


