
ABECEDA ÚSPĚCHŮ SP ČR



AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
 Novela zákona o zaměstnanosti neobsahuje 

zákaz řetězení pracovních poměrů na dobu 
určitou a kvóty.

DANĚ
 Nově připravovaný zákon o dani z příjmu by měl 

obsahovat institut samovyměření či nezadržování 
nesporné částky vratky DPH.



DIGITÁLNÍ AGENDA
 Dosáhli jsme jmenování koordinátora digitální 

agendy.

 Prosadili jsme revizi všech vládních strategických 
materiálů s dopadem na digitální agendu a 
pracovních a poradních orgánů vlády v oblasti 
digitální agendy.

 Iniciovali jsme kroky vlády v oblasti ochrany 
osobních údajů.

 Aktivně jsme přispěli k tvorbě vládní Iniciativy 
Průmysl 4.0 a podílíme se na zavádění Průmyslu 
4.0 ve firmách.



DIGITÁLNÍ AGENDA
 Napomáháme splnění podmínek 

pro co nejrychlejší zahájení nové fáze výstavby 
rychlých internetových sítí.

 Máme místo v Radě vlády pro informační 
společnost jako jediný nevládní člen.

 Napomohli jsme rychlému vyřešení patové 
situace v oblasti pravidel přenosu osobních dat 
mezi EU a US. 



EET
 Podíleli jsme se na přípravě zákona, uspěli jsme 

například s úpravou režimu off-line.

 Jsme partnerem projektu QR faktura Komory 
daňových poradců – nástroj snížení 
administrativní náročnosti.

EIA
 Z naší iniciativy vláda vyjednala v Bruselu 

možnost výjimky ze zákona EIA pro 10 klíčových 
dopravních staveb.



EKOLOGIE
 Pomáháme zamezit omezující regulaci

i na evropské úrovni, například Evropský 
parlament neschválil regulaci testování emisí 
v reálném provozu.

 Prosazovali jsme redukci původních návrhů 
poplatků v novele vodního zákona.

 Zahájili jsme diskusi nad koncepčním řešením 
financování vodního hospodářství.



EKOLOGIE
 Přispěli jsme ke znění nařízení vlády 

o přípustném znečištění povrchových vod 
a zamezili jsme negativním dopadům na průmysl.

 Podařilo se schválit zákon o ovzduší ve znění, 
které neobsahuje pro průmysl rizikové úpravy 
regulace pachů.

 Účastnili jsme se přípravy zákona o odpadech 
a o vybraných výrobcích s ukončenou životností.



ENERGETIKA
 Pomohli jsme prosadit prolomení limitů těžby 

hnědého uhlí na lomu Bílina.

 Pomáháme prosazovat celospolečenské téma 
energetických úspor a aktivnější roli státu v jejich 
dosahování a vykazování.

 Úspěšně prosazujeme rozumné řešení notifikace 
podpory obnovitelných zdrojů.

EXEKUČNÍ SRÁŽKY
 Prosadili jsme snížení administrativní (a finanční) 

zátěže zaměstnavatelů.



EVROPSKÁ UNIE
 Úspěšně prosazujeme minimalizaci negativních 

dopadů nových regulací z Bruselu - například 
v případech transpozice směrnice o podávání 
zpráv z nefinančních oblastí a o politice diversity.

 Bojujeme za revizi směrnice EK o vysílání 
pracovníků v rámci vnitřního trhu. 

.



EXPORT
 Ovlivnili jsme posílení sítě ekonomických 

diplomatů a kanceláří CzechTrade.

 Organizovali jsme každoroční konzultace 
ekonomických diplomatů a vedoucích kanceláří 
CzechTrade s firmami – celkem se letos 
uskutečnilo 2222 schůzek.

 Letos pořádáme 12 zahraničních podnikatelských 
misí, kterých se zúčastní přes 200 podnikatelů 
a exportérů.

.



FINANCE
 Prosadili jsme do státního rozpočtu navýšení 

prostředků pro aplikovaný výzkum, prostředky 
pro dopravní infrastrukturu a exportní 
financování a pojištění.

 Prosadili jsme prostředky na program EPSILON
a TRIO.



INSOLVENČNÍ ZÁKON
 Vyvolali jsme diskusi o nekalých praktikách 

v insolvenčním řízení.

 Prosadili jsme pozměňovací návrh novely zákona 
– nyní obsahuje ochranu proti šikanózním
insolvenčním návrhům, elektronizaci podání, 
větší dohled Ministerstva spravedlnosti nad 
insolvenčními správci.

 Prosadili jsme pozměňovací návrh ohledně 
posuzování úpadku v případě platební 
neschopnosti (tzv. mezera krytí).



KARENČNÍ DOBA 
 Blokujeme zrušení prvních tří dnů neplacené 

nemocenské.

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ 
 Dosáhli jsme zvýšení počtu dní pro odstranění 

pochybností z 5 kalendářních na 5 pracovních 
dnů a zmírnění sankcí pro firmy.



KVARTÁLNÍ ŠETŘENÍ
 Spolupracujeme s ČNB při tvorbě pravidelných 

konjunkturálních průzkumů.

MÉDIA 
 Připravili jsme s periodikem Deník vydání téměř

70 regionálních příloh na podporu technického
vzdělávání.

 Výrazně propagujeme pozice a aktivity SP ČR
v médiích a na sociálních sítích.



OPERAČNÍ PROGRAMY 
 Požadovali jsme navýšení alokace v I. výzvě

programu Potenciál či zmírnění hodnocení
hospodárnosti v OP PIK.

 Prosadili jsme zahájení jednání ČR s Evropskou 
komisí o zrušení 20% limitu čerpání evropských 
prostředků velkými podniky ve vybraných 
programech OP PIK.



ROZPOČTOVÁ POLITIKA

 Prosadili jsme do státního rozpočtu navýšení 
prostředků na aplikovaný výzkum, na dopravní 
infrastrukturu či zdrojové zajištění exportního 
financování a pojištění.

SPECIFICKÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
 Do novely zákona byly zapracovány výstupy 

projektu SP ČR a ASO (např. výstupní zdravotní 
prohlídky).



ŠKOLSTVÍ
 Prosadili jsme povinné přijímací zkoušky 

do maturitních oborů od roku 2017 a povinnou 
maturitu z matematiky od 2021 a povinný 
předškolní rok.

 Prosadili jsme nový způsob akreditací a vyšší 
účast zástupců zaměstnavatelů v akademických 
orgánech.

 Máme zástupce v Radě nově zřízeného 
Národního akreditačního úřadu.



TRH PRÁCE

 Zabraňujeme odborům prosadit do Novely 
zákoníku práce řadu zásadních požadavků 
s významnými ekonomickými dopady na 
zaměstnavatele.

 Aktivně podporujeme zaměstnávání 
odsouzených, pořádáme pro firmy workshopy 
s Generálním ředitelstvím věznic.

 Ovlivnili jsme nástroje pro mobilitu mezi regiony 
a program tzv. mezigeneračního tandemu.



UKRAJINA
 Prosadili jsme nábor a zaměstnávání občanů 

z Ukrajiny na vysoce i středně 
a nízkokvalifikované pozice ve firmách.

 Prosadili jsme personální posílení kapacity na 
Generálním konzulátu ČR ve Lvově.

 Nabízíme firmám pomoc s administrativou.



VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE
 Prosadili jsme navýšení prostředků pro 

aplikovaný výzkum – celkový rozpočet na VaVaI
32,7 mld. Kč je nejvyšší v historii.

 Prosadili jsme možnost zahrnout certifikace 
do daňově uznatelných nákladů.

 Zapojili jsme se do přípravy Národní výzkumné a 
inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR.

 Podporujeme transfer výsledků výzkumu 
do praxe – například Středoevropské centrum 
excelence pro strojní inženýrství.



SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
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