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Unie malých a středních podniků ČR – SME UNION Czech Republic je neziskové občanské sdružení.  
Našimi členy sdružení jsou právnické osoby i OSVČ. Partnery unie jsou významné firmy, organizace 
a osobnosti ze soukromé i státní sféry.
Naším cílem je prosazovat zájmy svých členů a vytvářet tak příznivé podmínky pro jejich podnikání.

Mgr. David Šeich
Předseda



O nás
Unie malých a středních podniků ČR – SME UNION Czech Republic působící od roku 2006. 
Unie sdružuje tisíce aktivních členů. Díky našim partnerům, jako je např. Hospodářská komora 
ČR, Sdružení podnikatelů a  živnostníků ČR, Liberální institut, Národohospodářská fakulta VŠE, 
Mezinárodní obchodní komora v ČR, Italská obchodní komora atd.) informujeme a komunikujeme 
s malými a středními podnikateli v počtech desetitisíců po celé ČR.
Unie má silné vazby nejen do podnikatelského sektoru, ale i na poslaneckou sněmovnu a senát, 
státní správu a evropský parlament.
SME UNION ČR je členem Evropské unie malých a středních podniků – SME UNION Europe, která je 
historicky nejstarší organizací svého druhu na trhu. Byla založená v roce 1996 členy podnikatelských 
skupin s členskými politickými stranami Evropského parlamentu. 

Výhody členství
•	 Znásobte svou vyjednávací sílu. Spojte se s Unií, která vám pomůže řešit vaše potíže při jednání 

se státní správou. 
•	 Buďte součástí sdružení, které jako reprezentant podnikatelské sféry může účinněji ovlivňovat 

legislativu ve  váš prospěch – na  vládní i  zákonodárné půdě. Unie je členem různých 
meziresortních orgánů a pracovních skupin.

•	 Využijte praktickou pomoc v  rámci projektu Podnikatelský obhájce – žádejte radu, jak 
optimalizovat chod vaší firmy.

•	 Získejte lepší cenu při nákupu produktů a  služeb – čerpejte výhodu, kterou pro vás Unie 
u různých dodavatelů vyjednala.

•	 Přidejte se do klubu členů Unie malých a středních podniků ČR. Využijte možnost najít nové 
obchodní kontakty a vyměnit si cenné informace na podnikatelských setkáních.

•	 Najděte si na akcích Unie nové zákazníky.
•	 Zúčastněte se odborných seminářů, workshopů a kulatých stolů a získejte pro svá rozhodnutí 

ve svém oboru klíčové informace.
•	 Získejte možnost pozvání na prestižní výroční konferenci Unie.
•	 Obraťte se také na  naše sdružení, aby vám zajistilo přísun nezbytných informací v  podobě 

ekonomických analýz, průzkumu trhu, nebo specifických školení.
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