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ASOCIACE PODNIKATELŮ A MANAŽERŮ HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY 

 

Stát zvyšuje byrokratickou zátěž podnikání, přenáší povinnosti na občany a firmy, nenápadně ale permanentně 

omezuje svobodu lidí a vybírá od nich stále více peněz a stále hůře s nimi hospodaří. 

Kdo jsme a o co usilujeme: 

APM je mladá a zatím spíše malá nezisková organizace, která chce měnit a změnit klima v České republice a 

napravit postoj státu k občanům a firmám. Chceme vše přivést k zdravému stavu, kdy stát je tu kvůli nám – 

občanům a firmám a nikoli my kvůli němu. 

Více na našem webu www.asociacepm.cz 

Přidejte se k nám: 

Pokud Vás naše myšlenky a záměry zajímají, nabízíme Vám spolupráci. Hledáme dobrovolníky či stážisty, kteří 

budou: 

 mapovat legislativní proces v ČR 

 analyzovat vybrané právní předpisy 

 vyhledávat zdroje informací o legislativních záměrech 

 zapojeni do procesu připomínkování právních předpisů 

 podílet se na zveřejňování připravovaných předpisů 

 srovnávat právní prostředí  ČR s prostředím EU a jednotlivých vybraných států 

 srovnávat ekonomiku a faktory, jež ji ovlivňují, v ČR a ve vybraných zemích 

 budovat kontakty s orgány státní správy 

 

Je možná jak dlouhodobá koncepční spolupráce, tak i jednorázová či příležitostná, na konkrétní časové 

potřebě závislá.  

Stejně tak necháme na úvaze a přání uchazeče, zda bude působit napříč výše jmenovanými oblastmi nebo 

výhradně v některé konkrétní odbornosti (právo, politologie, ekonomie). Také vlastní iniciativa bude vítána. 

Každá ruka je dobrá – nabídněte nám jakoukoli část své kapacity, ať už časové či odborné, budeme za ni rádi. 

Co Vám spolupráce s APM přinese: 

Kromě dobrého pocitu, že můžete ovlivňovat prostředí v našem státě, Vám tato práce přinese bohaté 

zkušenosti s lidmi ve firmách a na úřadech, a tedy orientaci jak ve sféře soukromoprávní, tak ve sféře státní 

správy a jejich vzájemného styku, srovnání s prostředím jiných států a v neposlední řadě cenné kontakty. 

Budeme se snažit, aby pro Vás byla stáž přínosná po studijní či odborné stránce, tedy Vám budeme ochotně 

zodpovídat dotazy, bavit se společně o tom, co Vás zajímá, nabízíme i pomoc při psaní bakalářských, 

diplomových či SVOČ prací apod. 

 

 

Těšíme se na spolupráci, 

 

Asociace podnikatelů a manažerů, z.s. 

www.asociacepm.cz 

kontakt: alzbeta.babkova@asociacepm.cz, 777 038 368 (Alžběta Bábková, tajemnice asociace) 
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