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Vážení členové Svazu průmyslu a dopravy ČR, 

předkládáme vám zprávu o plnění programového prohlášení a činnosti představenstva za první rok 
svého působení. 

Loňský rok byl výjimečný, SVAZ oslavil 25. výročí obnovení své činnosti. Po celou tuto dobu zastával 
postavení vedoucího reprezentanta zaměstnavatelů v ČR. To potvrzuje i předložená zpráva ukazující 
na rozsah a důležitost témat, kterým se Svaz věnuje. Jejich počet se v uplynulém období značně 
rozšířil. 

SVAZ se stal povinným připomínkovým místem a musí reagovat na stále početnější úpravy 
legislativních norem významně ovlivňujících podnikatelské prostředí. Jeho přičiněním je velká část 
klíčových témat zařazována na program jednání tripartity. Také vstup nových členů pro SVAZ 
znamená nejen posílení jeho postavení, ale i rozšiřování spektra zájmů, které hájí. 

Závažnost témat, zvýšení jejich počtu a rostoucí obtížnost dosáhnout uvnitř SVAZU konsensuálních 
stanovisek kladou a budou klást stále větší nároky na práci jeho představenstva, sekretariátu, 
expertních týmů a celé členské základny. Široké spektrum činností se projevuje i v potřebě zajistit pro 
ně odpovídající finanční rozpočet. I proto SVAZ realizuje řadu projektů, které se kryjí s jeho posláním a 
které umožňují hradit část nákladů vyvolaných jeho naplňováním. 

Členská základna SVAZU posílila. Počet odvětvových svazů se zvýšil na 29. Do SVAZU vstoupily 
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, Česká asociace dodavatelů zdravotnických 
prostředků, Solární asociace a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, naopak řady členů opustilo 
Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska. Výrazně vzrostl počet individuálních členů, do 
SVAZU vstoupilo 26 nových firem a v jednání je vstup dalších členů. Pěti subjektům udělil SVAZ status 
pozorovatele. Rostoucí zájem o členství je výsledkem naší společné práce. Ukazuje na posilování 
postavení SVAZU jako nejsilnějšího reprezentanta zaměstnavatelů a podnikatelů v ČR.  

Aktualizováno bylo složení a zaměření expertních týmů, stanovena byla odpovědnost jednotlivých 
členů představenstva za jejich práci a hlavní oblasti politiky SVAZU. Zlepšili jsme úroveň přípravy na 
jednání tripartity a významně se podílíme na tvorbě programu a hodnocení výsledků jednání. 
Předkládáme na nich naše návrhy na usnesení k bodům programu a daří se nám prosazovat jejich 
přijetí všemi sociálními partnery. Stejně jako při ostatních jednáních klademe na tripartitě velký důraz 
na výstupy do reálných opatření.  

Podařilo se nám zlepšit vnímání SVAZU širokou veřejností. Významnou roli v tom sehrála ojedinělá 
akce, jakou byl Rok průmyslu a technického vzdělávaní. Upozornění na rizika vyplývající z podcenění 
technického vzdělávání společně s popularizací významu průmyslu pro hospodářství a zaměstnanost 
mělo druhotný a pro SVAZ důležitý efekt, seznámilo širokou veřejnost s jeho posláním. 

Hospodářství se i díky průmyslu, který potvrdil své dominantní postavení, vyvíjelo v minulém roce 
velmi dobře. To je nepochybně dobrá zpráva. Co nás však znepokojuje, je pro nás málo pochopitelná a 
silně zakořeněná představa, že růst ekonomiky bude pokračovat, aniž bychom pro to cokoliv udělali. 
Vláda si neuvědomuje klíčový význam výkonnosti hospodářství, její pozornost se zaměřuje především 
na rozdělovací procesy. Konkurenceschopnost je oblíbeným slovem politiků bez reálného obsahu v 
jejich činnosti. Navíc dobře víme, že s blížícími se volbami se bude obtížnost prosazení změn 
potřebných pro další růst hospodářství a jeho konkurenceschopnost značně zvyšovat.  

Vážení členové Svazu průmyslu a dopravy ČR, děkuji všem, kteří se podílíte na řešení témat, kterým se 
SVAZ věnuje a zejména těm z vás, kteří osobně přispíváte k reálnému naplnění poslání SVAZU, jímž je 
obhajoba zájmů jeho členů. Děkuji všem vám, kteří jste poskytli své odborné znalosti, zkušenosti a 
cenný čas při zpracování připomínek, stanovisek a jejich projednávání a těším se na další spolupráci. 

 
Ing. Jaroslav Hanák, v. r. 
prezident SVAZU 
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Nové orgány SVAZU 

Volební valná hromada SVAZU v dubnu 2015 zvolila nové orgány SVAZU - prezidenta, viceprezidenty, 
členy představenstva, dozorčí rady a smírčího výboru.  

Představenstvo SVAZU si na svém prvním zasedání po volbách rozdělilo odpovědnost za strategické 
oblasti, expertní týmy a jednání v krajích a krajských tripartitách. 

Odpovědnost členů představenstva za strategické oblasti: 

 Zaměstnavatelská oblast a sociální dialog – Mgr. Jan Rafaj, MBA 

 Hospodářská politika, konkurenceschopnost a podpora exportu - Radek Špicar, M. Phil. 

 Energetika a evropské regulace - Ing. Daniel Beneš, MBA za podpory Ing. Luboše Pavlase 

 Zahraniční vztahy a EU – Ing. Stanislav Kázecký, CSc. 

 Výzkum, vývoj a inovace – Ing. Zbyněk Frolík 

 Vzdělávání - doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. za podpory Ing. Bohdana Wojnara 

 Doprava a dopravní infrastruktura – Ing. Jaroslav Hanák  

 Legislativa – Ing. František Chaloupecký 

 Péče o členskou základnu - Ing. František Chaloupecký za podpory Ing. Petra Jonáka 

 Komunikace – Ing. Petr Jonák 

 ICT – Mgr. Milena Jabůrková, MA za podpory Ing. Jiřího Holoubka 

 Malé a střední podniky – Ing. Jiří Holoubek 

 Životní prostředí – Ing. Petr Cingr 

 Podnikatelské prostředí – Ing. Pavel Juříček, Ph.D. 

Odpovědnost za expertní týmy: 

 Expertní tým pro hospodářskou politiku – Radek Špicar, M. Phil. 

 Expertní tým pro energetiku a klimatickou změnu – Ing. Daniel Beneš, MBA 

 Expertní tým pro environmentální politiku – Ing. Petr Cingr 

 Expertní tým pro kohezní politiku – Mgr. Jan Rafaj, MBA 

 Expertní tým pro legislativu – Ing. František Chaloupecký 

 Expertní tým pro vzdělávání – doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. 

 Expertní tým pro výzkum, vývoj a inovace – Ing. Zbyněk Frolík 

 Expertní tým pro zaměstnanost a kolektivní vyjednávání - Mgr. Jan Rafaj, MBA 

 Expertní tým pro digitální ekonomiku – Ing. Milena Jabůrková, MA 

 Expertní tým pro zdravotnictví – Ing. Dagmar Kuchtová 

 EU tým – Ing. Stanislav Kázecký, CSc. 

Dalším expertním týmům nepředsedá člen představenstva, ale o činnosti týmů je představenstvo 
pravidelně informováno: 

 Expertní tým pro bezpečnost práce – Ing. František Hrobský 

 Expertní tým pro daně a pojištění – Ing. Jiří Nekovář 

 Veletržní výbor – Jan Wiesner 

Pod jednotlivými expertními týmy vznikaly a postupně vznikají pracovní skupiny zaměřené na užší 
témata spadající pod danou oblast. 

Přehled včetně složení expertních týmů je uveden na http://www.spcr.cz/struktura-sp-cr/poradni-
organy/expertni-tymy. 

http://www.spcr.cz/struktura-sp-cr/poradni-organy/expertni-tymy
http://www.spcr.cz/struktura-sp-cr/poradni-organy/expertni-tymy
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Představenstvo rozhodlo, že členy stálé delegace SVAZU na jednáních Plenární schůze RHSD ČR na 
národní úrovni budou Ing. Jaroslav Hanák, Mgr. Jan Rafaj, MBA, a Ing. Dagmar Kuchtová. 

Odpovědnost představenstva za regiony, podpora regionálních zastoupení a zastoupení v krajských 
tripartitách bylo rozděleno následovně: 

 Středočeský kraj – Ing. Zbyněk Frolík 

 Olomoucký a Zlínský kraj – Ing. Jaroslav Hanák 

 Plzeňský a Jihočeský kraj – Ing. Stanislav Kázecký, CSc. 

 Moravskoslezský kraj – doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. 

 Liberecký – Ing. Pavel Juříček, Ph.D. 

 Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Praha – Radek Špicar, M. Phil. 

 Ústecký a Karlovarský kraj – Ing. Petr Cingr 

 Královéhradecký kraj – Jan Wiesner 

 Pardubický kraj – Ing. Luboš Pavlas 

 Praha – Radek Špicar, M. Phil. 

Kromě témat dále uvedených ve zprávě představenstvo v průběhu sledovaného období připravilo 
návrh nových stanov SVAZU tak, aby byla splněna podmínka nového občanského zákoníku sladit 
stanovy s touto právní úpravou.  

Sociální dialog 

Národní tripartita 
SVAZ pokračoval ve svých aktivitách v rámci jednání tripartity. Zvýšil úroveň přípravy na jednání plén.  
Potvrdil svoji vůdčí roli nejsilnějšího reprezentanta zaměstnavatelů. Dařilo se mu prosazovat na 
program jednání Plenární schůze RHSD ČR klíčová témata ze svého programového prohlášení. 
Prosadil pravidelné předkládání informací o stavu čerpání strukturálních fondů a přípravě novely 
stavebního zákona na každé zasedání. Celkově bylo na programu jednání zařazeno kolem třech 
desítek témat. Na základě žádosti SVAZU byla k jednotlivým bodům jednání přijímána usnesení, a to 
v drtivé většině ve znění navrženém prezidentem SVAZU. Podařilo se prosadit i vyhodnocení jejich 
plnění, které zpracovala vládní strana. SVAZ si zpracoval vlastní hodnocení usnesení, které je 
k dispozici na webu SVAZU. 

Ve snaze zvýšit efektivnost hospodářské politiky vlády prosadil SVAZ v rámci tripartity zpracování tzv. 
„Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti“. Při jeho zpracování se nepodařilo 
odstranit přetrvávající „resortismus“, nesoulad mezi hospodářskou a rozpočtovou politikou, 
nekomplexnost a vágnost formulace cílů, které neumožňují hodnocení jejich dosažení. V reakci na 
kvalitu Akčního plánu a zkracující se funkční období vlády B. Sobotky zpracoval SVAZ dokument 
„Klíčové požadavky sociálních partnerů na hospodářskou politiku vlády“. Jeho obsah a účel byl 
projednán s představiteli KZPS a stranou odborů (ČMKOS a ASO), kteří ho podpořili. Dokument byl 
zveřejněn v rámci sněmu SVAZU v září 2015.  

Regionální tripartity 
Prostřednictvím svých regionálních zástupců se SVAZ podílel na činnosti regionálních tripartit. Nejvíce 
řešenými tématy na jejich jednáních zůstávají dopravní infrastruktura, školství a zaměstnanost. 
Jedním z významných problémů, na jehož řešení se významně podílí regionální tripartita, je situace v 
Moravskoslezském kraji v souvislosti s OKD a uzavíráním těžby v dolech. Byla obnovena činnost 
regionální tripartity v Praze. SVAZ nominoval své zástupce do všech nově vytvořených pracovních 
týmů. 
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Status veřejné prospěšnosti  
SVAZU se ve spolupráci s ČMKOS podařilo prosadit zákonné potvrzení statusu veřejné prospěšnosti 
pro odborové organizace a organizace zaměstnavatelů (§ 324 zákoníku práce), platí však, že SVAZ 
musí zajistit, aby jeho činnost splňovala kritéria veřejné prospěšnosti podle občanského zákoníku, tj. 
zejména, že veřejně prospěšná osoba musí „přispívat vlastní činností k dosahování obecného blaha“ 
a „hospodárně využívat své jmění k veřejně prospěšnému účelu“. 

Evropský sociální dialog 
V březnu 2016 byla v Bruselu zahájena iniciativa předsedy Evropské komise J. - C. Junckera „Nový 
začátek pro sociální dialog“, jehož cílem je posílit kapacitu, transparentnost, autonomii a zapojení 
sociálních partnerů na evropské i národní úrovni v rámci evropského semestru a provádění reforem. 
Klasické nástroje evropského sociálního dialogu – Tripartitní sociální summit, Makroekonomický 
dialog a Výbor pro Evropský sociální dialog – byly doplněny ještě tzv. tematickými skupinami 
složenými ze zástupců organizací Evropských sociálních partnerů, Komise a členských států. 
Vyústěním práce tematických skupin byla společná Deklarace pro silný sociální dialog, která byla 
prezentována na Tripartitním sociálním summitu před zahájením jarní Evropské rady.  

V roce 2015 byl také přijat Společný pracovní program Evropských sociálních partnerů – ETUC, 

UEAPME, BUSINESSEUROPE a CEEP (European Centre of Employers and Enterprises providing Public 
Services) – na léta 2015-2017.  

Hlavní oblasti ovlivňující kvalitu podnikatelského prostředí 

Šetření a analýzy 
SVAZ pokračoval ve spolupráci s ČNB v pravidelných šetřeních mezi nefinančními podniky, která byla 
rozšířena o dotazy ke mzdám na základě kolektivních vyjednávání. Zpracoval odborné komunikační 
podklady s argumenty reagujícími na často neobjektivně vedenou diskusi ze strany odborů a zvýšil 
v této oblasti zapojení viceprezidentů v médiích. SVAZ zadal zpracování studií ukazujících vazby 
úrovně mezd na produktivitu práce, rozdílnost podmínek zemí a charakter mzdových nákladů.  

Průzkumy SVAZU zaměřené na dílčí aktuální otázky se týkaly „kurzových nástrojů“, mzdového 
vyjednávání, Průmyslu 4.0, dopadů sankcí vůči Rusku, administrativní zátěže. Stejně jako 
v předchozích letech SVAZ spolupracoval na šetření s ING Pojišťovnou ohledně zaměstnaneckých 
benefitů.  

V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání SVAZ zvýšil informovanost o pozici a významu 
průmyslu v české ekonomice, například společně s MPO publikoval Panorama zpracovatelského 
průmyslu. Pravidelně komentoval vývoj průmyslu, ekonomiky či některé otázky z oblasti měnových 
podmínek. SVAZ poskytl vlastní vstupy do ekonomických predikcí, například do predikce 
BUSINESSEUROPE a v rámci kolokvia Ministerstva financí (MF). 

Státní rozpočet 
SVAZ vypracoval návrh tabulky umožňující zachytit vazbu mezi prioritami hospodářské vlády a její 
rozpočtovou politikou. Návrh státního rozpočtu byl, i přes požadavky SVAZU, předložen ve standardní 
struktuře.   

SVAZ se kriticky vyjádřil k efektivitě veřejných rozpočtů a k absenci opatrnosti na výdajové straně a 
k nedostatečnému zajištění prostředků pro aplikovaný výzkum. Požádal o úpravu rozpočtu kapitoly 
Technologické agentury ČR, aby bylo možné realizovat soutěže v programech GAMA, DELTA a 
EPSILON, a tak naplnit indikátory těchto vládou schválených programů. Došlo k navýšení pouze o 100, 
namísto požadovaných 500 mil. Kč.  
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Daně  
SVAZ dosáhl v daňové oblasti celou řadu dílčích, ale pro podnikatelskou praxi nezanedbatelných 
úspěchů. Expertní tým pro daně připravil dokument „Principy a požadavky SVAZU v oblasti daní“. 
Byla zvýšena informovanost členů prostřednictvím SPInfo a webové stránky (pod štítkem daně), kde 
jsou zveřejňovány praktické informace ke kontrolnímu hlášení, rozšíření režimu přenesené daňové 
povinnosti a jiné aktuality.  

Elektronická evidence tržeb 
SVAZ od počátku spolupracoval při přípravě záměru evidence tržeb a souvisejícího zákona s MF. 
Předával a projednával dotazy, obavy a zkušenosti  podnikatelské sféry. Cílem SVAZU bylo zajistit, aby 
úprava zákona měla minimální negativní dopad na poctivé daňové poplatníky. SVAZ poskytl 
zpracovateli zákona informace o specifikách jednotlivých oblastí, používaných zvláštních formách 
plateb a komplikovanějších situacích při transakcích. V zákoně se podařilo nastavit režim off-line, 
možnost storna a hlavní obsah účtenky. SVAZ požadoval jednoduchost datové věty. Velká část jeho 
připomínek byla akceptována.  Návrh zákona podpořil za podmínky, že jeho implementace bude 
důkladně připravena. Zdůraznil nutnost maximální osvěty a klíčový význam technické připravenosti 
ve smyslu plné funkčnosti, spolehlivosti a bezpečnosti systému, včetně včasného poskytnutí 
softwarového zadání pro firmy, testovacího a zkušebního režimu.  

Kontrolní hlášení DPH 
Vzhledem k platnosti zákonné normy SVAZ zaujal konstruktivní přístup s cílem minimalizovat její 
negativní dopady. Kontrolní hlášení bylo předmětem jednání každého Expertního týmu pro daně a 
pojištění. Uskutečnilo se školení pro členské firmy a probíhala komunikace s MF a Generálním 
finančním ředitelstvím (GFŘ). Na jednání s MF a GFŘ SVAZ sdělil své obavy ohledně technické stránky, 
chybovosti a nastavených lhůt. Požádal včasnou a dostatečnou osvětu, možnost vyjádřit se k 
formuláři a zajištění zkušebního provozu. Na základě jeho připomínek došlo k několika pozitivním 
úpravám finální verze. SVAZU se podařilo zamezit variantě, která neumožňovala využití datové 
schránky pro účely podání. Vzniklý kompromis obsahoval ze strany MF a Finanční správy (FS) i příslib 
na zlepšení v aplikaci elektronického podání. V  lednu vláda schválila návrh na legislativní změnu ve 
věci změny lhůty a zmírnění sankcí u kontrolního hlášení, který je v souladu s požadavkem SVAZU. 
SVAZ opakovaně požadoval benevolentní přístup ze strany FS v prvních měsících spuštění kontrolního 
hlášení, i vzhledem k tomu, že nebyla schopna splnit slíbený časový prostor pro testovací režim. V 
prvních měsících by FS měla vyhodnotit data o zkušenostech z prvního období implementace. 
Členové SVAZU byli vyzváni ke sdělení prvních zkušeností, tak aby se případné problémy podařilo 
včas vyřešit. 

Ostatní novelizace a aktivity 
 Mezi SVAZEM úspěšně vyřešené problémy patří uplatnění rezervy do daňových nákladů v souvislosti 
s likvidací solárních panelů, přesnější vymezení položek nově spadajících do režimu přenesené 
daňové povinnosti, navýšení kapacity datových zpráv a schválení právní úpravy zdanění nabytí 
inženýrské sítě dle našeho doporučení.  

Finance 

Kurzové podmínky 
SVAZ sledoval a s ČNB komunikoval současné nastavení měnové politiky, zejména v oblasti kurzového 
režimu. Kromě účasti na jednání s Bankovní radou se zapojil do kulatých stolů v regionech 
s podnikateli s cílem zvýšit informovanost o fungování a souvislostech opatření ČNB. Ke zvýšení 
informovanosti zpracoval anketu k současnému kurzovému riziku a následnému exitu. Odpovědi 
obsahují podíl finančního zajištění firem pro jednotlivá kurzová rizika, obavy kolem exit strategie a 
očekávání dalšího vývoje kurzu. Firmy uvádějí obavy ohledně posílení kurzu následně po ukončení 
současného kurzového režimu ČNB. Konkrétní výsledky byly poskytnuty členům, médiím, ČNB a 
zveřejněny na stránkách SVAZU. Znovu byla zdůrazňována otázka přijetí eura a potřeba věcné diskuse 
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a osvěty s cílem jasně deklarovat podporu SVAZU pro přijetí eura, s požadavkem na konkrétní kroky 
ze strany vlády vedoucí k zajištění potřebných podmínek. 

Finanční a kapitálové trhy 
SVAZ se zapojil do pracovní skupiny pro kapitálové trhy a do veřejné konzultace EK k vytváření unie 
kapitálových trhů. Upozornil na rizika v rámci technických standardů připravovaných ESMA (Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy) ke Směrnici o trzích finančních nástrojů („MifiD II“), které obsahovaly 
ustanovení, kde by pod danou regulaci spadaly i některé nefinanční podniky (například z oblasti 
energetiky), které deriváty nevyužívají ke spekulacím. Oslovil s konkrétními argumenty ohledně rizik a 
negativních dopadů BUSINESSEUROPE, ČNB, MF ČR a účastnil se veřejné konzultace. Na národní 
úrovni SVAZ podpořil vznik nástrojů, které umožní přístup k financování inovativních projektů. Jedním 
ze SVAZEM podporovaných opatření je Národní inovační fond představující podporu kapitálových 
vstupů do začínajících podniků. Nadále bude požadovat a kontrolovat realizaci záměru dle původního 
harmonogramu. 

Podpora investic 

Investiční pobídky a průmyslové zóny 
V platnost vstoupila novelizovaná verze Zákona o investičních pobídkách v podobě podpořené 
SVAZEM, která se snaží, v reakci na snížení maximální intenzity veřejné podpory, zatraktivnit systém 
pobídek. V současnosti se za účasti SVAZU připravuje další novela s cílem více se přiblížit okolním 
konkurentům při soutěži o kvalitní investorské záměry. Vzhledem k obsazenosti průmyslových zón 
požaduje SVAZ analýzu dalších možností rozšíření a zajištění připravenosti zón, včetně koncepce 
podpory projektů s vyšší přidanou hodnotou. Konkrétním příkladem je podpora SVAZU přípravy 
výstavby průmyslové zóny Nad Barborou v Moravskoslezském kraji. 

Povolovací procesy 
Umístění ČR v mezinárodním srovnání Doing Business podle časové a administrativní náročnosti 
povolovacího řízení na 127. místě je v rozporu s prohlášením vlády, že její politika výrazně podporuje 
investice. Zlepšení podmínek pro investice věnoval SVAZ značnou pozornost. Ta byla zaměřena na 
dva problémy. Prvním z nich je platnost posouzení dopravních staveb dle EIA podle zákona z roku 
1992 a negativní postoj EK k možnosti financovat je z fondů EU. Druhý představuje příprava nové 
legislativy, jejíž jádro tvoří novela stavebního zákona a souvisejících legislativních norem včetně EIA. 
SVAZ vytvořil odbornou skupinu, která připravuje připomínky a návrhy k připravovaným změnám. 
Prosadil pravidelné zařazování informace o stavu řešení obou problémů na pléna RHSD. Na základě 
požadavku SVAZU bylo k problematice svoláno mimořádné jednání porady ekonomických ministrů 
za účasti prezidenta J. Hanáka. Podařilo se vyvolat jednání k platnosti EIA v Bruselu za účasti 
nejvyšších představitelů české vlády. Přestože došlo v přípravě novely stavebního zákona a 
souvisejících zákonů k pozitivnímu posunu prosazuje SVAZ nadále zásadní připomínky 
prostřednictvím Legislativní rady vlády.  

Zákon o zadávání veřejných zakázek 
Jde o nový zákon, kterým je prováděna transpozice 3 tzv. zadávacích směrnic. Lhůta pro 
implementaci je duben 2016. SVAZ se zapojil do připomínkového řízení. Problematické bylo nalézt 
vyvážený kompromis mezi zájmy zadavatelů, sektorových zadavatelů a uchazečů. Právní úprava by 
měla vést ke zjednodušení zadávání veřejných zakázek, k řešení praktických otázek a přinést větší 
flexibilitu pro zadavatele při zachování transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek. Za 
úspěch SVAZ považuje, že kromě nejvýhodnější ceny, jak tomu bylo dosud (ve smyslu jediného 
kritéria), bude mít zadavatel k dispozici řadu dalších kritérií. Navrhovaná úprava bohužel jde někdy 
nad rámec požadavků evropské směrnice, zejména u sektorových zadavatelů. Zákonem sice došlo 
k dílčí úpravě jednání Úřadu o ochraně hospodářské soutěže, ta však dle názoru SVAZU nepovede 
k urychlení řízení. SVAZ během projednávání v Poslanecké sněmovně uplatnil návrhy na úpravu. 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zákon v březnu 2016 schválila včetně pozměňovacích návrhů 
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SVAZU týkajících se rozšíření možnosti použití jednacího řízení bez uveřejnění a časové limitace 
možnosti odstoupení od smlouvy. 

Fondy EU 

Plánování čerpání pro programové období 2014 - 2020 
SVAZ prostřednictvím svých zástupců v monitorovacích výborech a při své spolupráci s MMR-NOK 
kladl důraz na to, aby jednotlivé řídicí orgány sestavily a implementovaly plán výzev na celé 
programové období a harmonogram vyhlašování výzev. SVAZU se podařilo prosadit zveřejnění 
informací na nejbližší období ve Strategických realizačních plánech jednotlivých řídicích orgánů. SVAZ 
usiluje o rozplánování prostředků na celé programové období.  

Předběžné podmínky 
SVAZ si vyžádal v rámci pravidelně předkládané informace na Plénu RHSD přehled o plnění tzv. 
předběžných podmínek pro čerpání z fondů EU. Zvláštní pozornost při jednání s delegací vlády 
věnoval předběžným podmínkám, jejichž plnění lze označit za rizikové. Upozorňoval zejména na 
plnění podmínek č. 1.1 (VaV – Inteligentní specializace) a Národní RIS3 strategii, jejímž 
prostřednictvím má být podmínka naplněna, č. 2.2 (Infrastruktura přístupových sítí nové generace) a 
Národní plán rozvoje sítí nové generace a č. 4.1 (Energetická účinnost).  

Fázování projektů 
V rámci RHSD se SVAZU podařilo dosáhnout toho, že MMR-NOK shrnul a pro účely jednání v RHSD 
publikoval informace o realizaci velkých projektů schválených jako fázované. Návaznost všech 
projektů v období 2014-2020 je dle dostupných informací zajištěna. 

Obsah a hodnocení výzev 
V rámci své spolupráce s jednotlivými řídicími orgány SVAZ účinně ovlivnil texty vyhlašovaných výzev 
a obsah a bodové ohodnocení výběrových kritérií k nim. Usiloval, aby z fondů EU byly prioritně 
podporovány projekty s vysokou přidanou hodnotou, které řeší aktuální ekonomická témata. 
Podporu v tomto záměru měl u MPO a MPSV, naopak vázla spolupráce v této věci s MŠMT, které při 
koncepci výzev uplatňuje výrazně odlišná kritéria. 

Jednotný postup řídicích orgánů 
SVAZ se zaměřil na koordinaci implementace fondů EU v období 2014-2020 tak, aby byl přístup 
jednotlivých řídicích orgánů kompatibilní, vzájemně si nekonkuroval a aby prostřednictvím 
metodického slaďování činnosti řídicích orgánů byla podporována absorpční kapacita. Aktuálně se 
v této oblasti zaměřil zejména na otázky vykazování nepřímých nákladů a na otázku posuzování 
postavení žadatelů pro účely kofinancování projektů. 

Limit alokace pro velké podniky 
Ve spolupráci s MPO SVAZ otevřel otázku změny nastavení limitu pro čerpání velkých podniků na 
20 % z alokace jednotlivých operačních programů. Podle dostupných informací probíhají jednání 
s Evropskou komisí, která jsou ovšem komplikována negativní mediální kampaní vztaženou 
jednostranně k podpoře velkých firem ovládaných ministrem financí A. Babišem. SVAZ se ostře 
ohradil proti tomuto nařčení a ke specifickému postavení velkých podniků v ČR zadal zpracování 
nezávislé ekonomické studie, jejíž první výsledky hovoří ve prospěch objektivní důvodnosti tohoto 
našeho záměru. 

OP PIK 
Jedním z hlavních nástrojů podpory v prioritních oblastech jako je výzkum a vývoj, digitální sféra, 
energetika, podpora MSP je OPPIK. SVAZ jako člen řady výborů a platforem uplatňoval připomínky 
vycházející ze zkušeností z minulých let a z projektů  firem. Nesouhlasil s povinností v OPPIK k dodání 
položkového rozpočtu již k plné žádosti. Dohodl se s MPO, že na základě vyhodnocených zkušeností 
bude možné tento požadavek odstranit. Na žádost SVAZU byl zveřejněn harmonogram výzev. Byly 
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vyhlášeny první výzvy a podávány nové projekty. SVAZ bude požadovat vyhodnocení prvních výzev a 
případnou včasnou realokaci do oblastí, kde jsou připravené kvalitní projekty. 

Životní prostředí  
V uplynulém období se významně rozšířily aktivity v oblasti environmentální politiky. Došlo k 
rozdělení agend energetiky, klimatu a životního prostředí. Od léta 2015 funguje v rámci Sekce 
hospodářské politiky samostatný ENVI tým, v rámci kterého fungují pracovní skupiny zaměřené na 
problematiku vody, odpadů, ekologických zátěží a chemické legislativy. 

Probíhala novelizace řady zákonů a vyhlášek, mezi nejvýznamnějšími lze zdůraznit novelizaci Vodního 
zákona a 2 odpadových zákonů – Zákona o odpadech a Zákona o vybraných výrobcích s ukončenou 
životností.  

Vodní zákon 
SVAZ považuje vodní zákon za klíčový, významně ovlivňující konkurenceschopnost průmyslu. V rámci 
připomínkového řízení kladl maximální důraz na zachování stávajícího nastavení systému 
monitoringu (systému akreditovaných laboratoří soutěžících na trhu v běžných komerčních 
podmínkách). Naprosto zásadní pro průmysl je nastavení struktury a sazeb poplatků, původně 
navrhované navýšení bylo likvidační. SVAZU se podařilo dosáhnout významných úspěchů v redukci 
navrhovaných poplatků. Návrh zákona je na programu jednání Parlamentu ČR. 

Jsou připravovány materiály, které budou sloužit pro advokacii a pro řešení otázky financování 
Podniků Povodí a systému poplatků za odběry vod v ČR. Jejich současné nastavení a absenci 
motivačního účinku považuje SVAZ za neudržitelné ve vztahu ke konkurenceschopnosti podniků, 
které povrchové vody využívají. 

Mezi dalšími dokumenty, ke kterým SVAZ uplatnil připomínky, byl Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění 
vyhlášky č. 49/2014 Sb., a  Návrh vyhlášky o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, 
způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a 
náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod. 

Odpady 
SVAZ věnoval mimořádnou pozornost Zákonu o odpadech (ZOO) a Zákonu o vybraných výrobcích 
s ukončenou životností (VVUZ). K oběma zákonům bylo v souhrnu zpracováno přes 200 připomínek. 
SVAZ požadoval zpracování analýzy shody a rozporů obou zákonů s principy tzv. balíčku EU 
oběhového hospodářství. 

V návrhu ZOO SVAZ podpořil zákaz skládkování komunálního odpadu od roku 2024, jeho soulad se 
směrnicí EU o odpadech včetně jejich energetického využití. Vyjádřil nesouhlas s nastavením 
poplatků pro „neodpady“ ukládané na skládku. 

U návrhu VVUZ upozornil na rozpory v jeho ustanoveních. Požadoval vypuštění striktně 
předepsaných pravidel pro obchodování s výrobky s ukončenou životností umožňující obchodování 
pouze prostřednictvím komoditní bursy nebo formou vypsání veřejné soutěže. Zásadní připomínky 
uplatnil k návrhu na vznik tzv. koordinačního centra. 

SVAZ uplatnil připomínky k návrhu Vyhlášky o podrobnostech provádění zpětného odběru 
pneumatik. Požadoval zmírnit technické a nákladové dopady na podnikatelské subjekty. Uplatnil 
připomínky k návrhu Vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Předložená úprava šla 
nad rámec požadavků evropských předpisů, s tím vyjádřil zásadní nesouhlas. SVAZ uplatnil 
připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Nesouhlasil s nastavenými velmi krátkými lhůtami pro přeznačení, požadoval, aby byla poskytnuta 
provozovatelům přiměřená alespoň tříměsíční lhůta na provedení přeznačení. Některé zásadní 
připomínky SVAZU byly akceptovány.  

http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9019-stanovisko-k-navrhu-vyhlasky-o-hodnoceni-nebezpecych-vlstnosti-odpadu
http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9020-pripominky-svazu-prumyslu-a-dopravy-cr-k-navrhu-novely-vyhlasky-c-383-2001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady
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SVAZ se účastnil projednávání návrhu novely vyhlášky č. 294/2005 Sb., která ošetřuje zejména 
využívání odpadů na povrchu terénu se zaměřením na technické požadavky a podmínky pro využívání 
na jednotlivých místech. Novela vyhlášky je navázána na nově připravované zákony, které nebyly 
doposud oficiálně představeny. SVAZ vyjádřil názor, že v souvislosti s úzkou provázaností na dotyčné 
zákony by vyhláška měla být projednána návazně na odpadové zákony, aby se zamezilo případným 
nesouladům. Hlavním bodem je problematika sedimentů, které je potřeba aktuálně řešit. Ostatní 
body navrhl odložit na okamžik po projednání zmíněných zákonů. V současné době pokračuje diskuse 
k tomuto problému. 

V prosinci 2015 Evropská komise znovu předložila balíček k Oběhovému hospodářství. Problematika 
byla několikrát diskutována s poslancem Evropského parlamentu panem Teličkou. SVAZ se pravidelně 
účastnil akcí spojených s Oběhovým hospodářstvím, jako je například Národní konvent. Zúčastnil se 
rovněž veřejné konzultace Evropské komise. 

SVAZ se podílí na přípravě souvisejícího dokumentu Akčního plánu na podporu zvyšování 
soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami. 

V rámci spolupráce SVAZU a ČSÚ proběhlo setkání ke koordinaci a spolupráci v oblasti řešení 
problematiky statistických výkazů za odpady. Cílem je zjednodušení vykazování odpadů, které je 
v současné době rozděleno mezi 2 instituce (ČSÚ a MŽP), přičemž díky použití různých metodik 
dochází k diametrálním rozdílům ve vykázaných hodnotách. Základním cílem SVAZU je snížení 
administrativní zátěže pro podniky. Tato otázka je řešena i v rámci přípravy připomínek k Zákonu o 
odpadech s požadavkem na zajištění jednotných statistik.  

Ovzduší 
SVAZ připomínkoval Návrh zákona o ochraně ovzduší. Požadoval, aby byl materiál dopracován a 
opětovně předložen ve vazbě na strategické dokumenty ČR ochrany ovzduší. Věnoval se Střednědobé 
strategii zlepšování ovzduší (do 2020), požadoval zajištění jeho souladu s Národním plánem pro 
snižování emisí, ve kterém za hlavní prioritu označil potřebu stanovit účinná opatření pro lokální 
zdroje a mobilní zdroje emisí.  

Testování emisí  
SVAZ se zabýval návrhy Evropské komise v oblasti testování emisí ve skutečném provozu, které byly 
pravděpodobně ovlivněny i aférou Volkswagenu, přestože se návrhy připravovaly již předtím.  Návrhy 
na zkrácení lhůt a snížení limitů nezajišťovaly dostatečný čas pro adaptaci podniků a ohrožovaly vývoj 
řady ekonomik z důvodu reálných technických a ekonomických možností. SVAZ zaslal dopis 
europoslancům za ČR. Aktivity koordinoval s ostatními kolegy v BUSINESSEUROPE. Evropský 
parlament rizikový návrh neschválil.  

Evropsky významné lokality 
SVAZ se věnoval Evropsky významným lokalitám, účastnil se několika jednání a uplatnil řadu 
připomínek. Požadoval přepracování seznamu. Vláda na počátku roku 2016 schválila rozšíření 
seznamu Evropsky významných lokalit o 50 nových. Mezi ně nezařadila tři lokality, mezi nimi lokality 
Porta Bohemika a Louky u Přelouče. Tuto skutečnost lze považovat za významný úspěch SVAZU, 
výsledkem by mělo být snadnější pokračování procesu splavňování Labe, o které SVAZ dlouhodobě 
usiluje. 

Změna klimatu 
SVAZ se zapojil do činnosti Adaptační platformy na změnu klimatu, která si klade za cíl do poloviny 
roku 2016 připravit Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Součástí platformy jsou pracovní 
skupiny voda, sucho a další z pohledu průmyslu důležité oblasti, které mohou mít zásadní vliv na 
podnikání. 

Chemická legislativa 
Evropská chemická agentura pro chemické látky (ECHA) doporučila v červenci 2015 přesunout 4 
borité sloučeniny z kandidátského seznamu látek (oxid boritý, kyselina boritá, tetraboritan disodný, 
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bezvodý, heptaoxid tetraborito-disodný, hydrát) do Přílohy XIV nařízení REACH. SVAZ oslovil vybrané 
členy k získání souvisejících informací a zpracovali stanovisko, které bylo odesláno na MŽP. Dle 
posledních informací se v tuto chvíli podařilo rozhodnutí zvrátit. 

Energetika 
Za aktivního přispění SVAZU byla schválena řada zásadních koncepčních dokumentů nastiňujících 
základní obrysy budoucnosti klíčových energetických odvětví.  

Některé potřebné koncepce, jako například Politika ochrany klimatu či Surovinová politika, zatím na 
schválení čekají. K politováníhodnému vývoji došlo v sektoru obnovitelných zdrojů energie, kde 
nejistota vyplácení legitimně očekávané podpory kvůli chybějící notifikaci Evropské komise vedla ke 
značnému zhoršení kvality podnikatelského klimatu a velkým obavám investorů, bank a dalších 
zainteresovaných subjektů. Vysoce potřebná bude v následujícím období novela energetického 
zákona, která ukazuje nedůslednost a nekoncepčnost předchozí novelizace. Tristní situace přetrvává 
v oblasti vykazování energetických úspor a plnění našich závazků před Evropskou komisí. 

Aktualizace Státní energetické koncepce (SEK) 
Nejvýznamnější událostí bylo schválení aktualizované verze SEK, k němuž za silného přispění SVAZU 
vláda přistoupila v květnu roku 2015. Po dlouhém čekání má česká energetika nastavený základní 
směr na dalších 25 let. Velký důraz při tom klade na jaderné a obnovitelné zdroje, které budou 
postupně nahrazovat utlumované uhelné elektrárny. Zcela zásadní role by měla připadnout novým 
jaderným blokům, s nimiž stát počítá v lokalitě Temelína i Dukovan. 

Národní akční plán rozvoje Jaderné energetiky (NAPJE) 
Částečně byl naplněn požadavek SVAZU, aby se stát s konečnou platností vyjádřil k budoucnosti 
jaderné energetiky v ČR. Plán pro jadernou energetiku byl schválen v přímé návaznosti na novou SEK. 
Podle něj by měly v lokalitách našich stávajících jaderných elektráren do roku 2040 vzniknout dva až 
čtyři nové reaktory, jejichž majitelem a provozovatelem by tak jako u stávajících bloků byla 
společnost ČEZ, případně jí kontrolovaná dcera. Klíčová otázka financování nových bloků zatím 
vyřešena nebyla. Také dosud nebyl jmenován zvláštní zmocněnec pro rozvoj jaderné energetiky.  

Další akční plány, politiky a koncepce 
SVAZ se účastnil připomínkových řízení k řadě dalších důležitých akčních plánů a koncepcí, které mají 
ambici ovlivnit podobu tuzemské energetiky na roky dopředu. Plán pro chytré sítě (NAPSG) by měl 
elektrárenskou síť připravit na  nárůst výroby v nepravidelně vyrábějících obnovitelných zdrojích a 
zajistit její další spolehlivé fungování. Akční plán čisté mobility má za cíl rozvíjet infrastrukturu 
dobíjecích a plnících stanic v horizontu následující 15 let, nebo například o Strategii ochrany ovzduší 
či Národní akční plán snižování emisí. Při projednávání Národního akčního plánu pro obnovitelné 
zdroje se SVAZU podařilo zmírnit původní příliš ambiciózní cíl podílu OZE na celkově spotřebě energie 
v ČR v roce 2020 z 15,9 % na 15,3 %. MPO zohlednilo výhrady SVAZU vůči dokumentu a požadavky na 
realističtější zhodnocení potenciálu OZE v klimatických, geografických a fiskálních možnostech ČR. 
SVAZ se aktivně angažuje při projednávání Politiky ochrany klimatu a Surovinové politiky. 

Rozhodnutí o limitech 
Usnesení vlády z října loňského roku o další budoucnosti územních ekologických limitů těžby 
hnědého uhlí v severních Čechách stanovuje, jakým tempem se bude podíl uhlí z tuzemského 
energetického mixu snižovat. Kabinet přistoupil k tomuto vážnému rozhodnutí polovičatě. Korekcí 
limitů na lomu Bílina sice splnil minimální podmínky pro zajištění dostupného a bezpečného zdroje 
energie pro podniky a domácnosti pro nejbližších několik let, ale již plně nezohlednil dlouhodobý 
zájem státu a jeho zodpovědnost za hospodářský a sociální rozvoj země. Přes nesouhlas SVAZU 
zůstává otázka budoucnosti lomu ČSA nedořešena, dále by se o ní mělo rozhodovat až v roce 2020.  

Nová tarifní struktura v elektroenergetice 
Energetický regulační úřad předložil návrh nové tarifní struktury, která má zásadně změnit způsob 
výpočtu podstatné části regulovaných plateb za elektřinu. Jádrem reformy je účtování distribučních 
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poplatků nikoli podle rezervované kapacity či spotřeby, ale podle rezervovaného příkonu 
(velkoodběratelé) či velikosti jističe (domácnosti, malé firmy). Kvůli odporu části veřejnosti a obav 
vlády ze sociálních dopadů reformy (např. zvyšování životních nákladů pro seniory či chataře), byla 
její implementace odložena. SVAZ usiluje o to, aby hlavní prvky reformy, které jsou vesměs nezbytné 
a pro průmysl přínosné, byly i v její upravené verzi zachovány. Je nutné připravit sektor na očekávané 
strukturální změny v důsledku decentralizace energetiky (instalace menších OZE v domácnostech a 
firmách).  

Novelizace horního zákona 
SVAZ zpracoval a úspěšně prosadil připomínky k novele zákona o hornické činnosti a výbušninách. 
Novela, kterou již schválil parlament, mění zejména způsob výběru poplatků za dobývací prostor a 
vydobyté nerosty a jejich rozdělení mezi státní rozpočet a místní samosprávy. 

Antifosilní zákon 
SVAZ se zasazoval proti nekoncepčním a nepromyšleným návrhům na přijetí zákona, který by stát 
v dlouhodobém horizontu právně zavazoval ke snižování emisí CO2 v ČR. Téma bylo opakovaně 
diskutováno i na tripartitě. Navzdory apelům SVAZU i dalších sociálních partnerů ministr životního 
prostředí se souhlasem premiéra prosadil téma na jednání vlády a kabinet počátkem března rozhodl, 
že rezort životního prostředí má do září vypracovat paragrafové znění zákona. SVAZ, MPO a další 
zainteresovaní budou nadále trvale a neústupně požadovat důkladnou studii RIA s analýzou 
potenciálních právních rizik přijetí zákona pro ČR (viz případ Nizozemí), analýzu zahraničních modelů 
a také rozpracování dopadů na konkurenceschopnost průmyslu a fiskální pozici státu.  

Vykazování energetických úspor 
SVAZ ostře kritizoval neutěšený stav plnění závazků ČR v oblasti snižování spotřeby energie, 
obsažených v národním akčním plánu pro energetickou účinnost (NAPEE). Ve vykazování nutných 
úspor ČR výrazně zaostává. Důvodem jsou mimo jiné nevhodně nastavená kritéria v dotačních 
programech čerpajících prostředky z evropských fondů a absence legislativního rámce pro využívání 
smluv o energetických službách státní správou. SVAZ proto odmítl návrh aktualizace NAPEE, který 
představuje způsob, kterým se státní správa snaží zbavit zodpovědnosti za plnění závazku ČR 
z energeticko-klimatického rámce 2020 na úkor průmyslu. Varoval před hrozbou nuceného přechodu 
na povinné schéma plnění závazku. V takovém případě hrozí dodatečné náklady pro národní 
ekonomiku ve výši 1/16 HDP ročně v letech 2017-2022 a podstatné zdražení koncových cen energií 
pro domácnosti i firmy. 

Podpora OZE 
SVAZ monitoroval a zapojil se do přípravy na vypsání provozní podpory pro většinu obnovitelných a 
jiných zdrojů na rok 2016. Adresoval několik dopisů předsedovi vlády, ministru průmyslu i 
předsedkyni ERÚ a ve spolupráci s dalšími sdruženími vydal několik tiskových zpráv varujících před 
následky nevypsání legitimně očekávané podpory a vyzývajících státní správu k součinnosti při získání 
potřebné notifikace podpory OZE u Evropské komise. Také díky tlaku SVAZU se podařilo cenové 
rozhodnutí o vypsání podpory v posledních dnech minulého roku vydat, avšak samotná podpora 
zatím nofitikaci nezískala. 

Doprava 
SVAZ inicioval častější zařazování problematiky dopravy na jednání tripartitního Pracovního týmu pro 
dopravu a Plenární schůze RHSD. Důvodem pro iniciativu SVAZU byly některé aktuální případy 
naléhavého charakteru, jakými je např. aplikace minimální mzdy platné v Německu na zaměstnance 
českých společností, zajištění dopravní obslužnosti, údržba silnic I. a II. tř., a některé koncepční 
problémy, mezi které nepochybně patří realizace velkých dopravních projektů, koncepce vodní 
dopravy a úprava legislativy pro povolovací procesy investic. 
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Dopravní infrastruktura 
SVAZ požadoval od vlády řešení problému neplatnosti EIA dle zákona č. 244/1992 Sb. pro velké 
dopravní stavby, u kterých EK sdělila, že neumožní jejich financování z prostředků EU. Podmínkou pro 
financování jejich výstavby z těchto fondů by mělo být zpracování nové EIA. Na mnoha jednáních 
apeloval na vládu, aby jednala s EK na nejvyšší úrovni a zamezila značným národohospodářským 
ztrátám vyplývajícím z nemožnosti využít pro financování velkých dopravních projektů prostředky 
z fondů EU. SVAZ požadoval, aby byly jmenovitě uvedeny jednotlivé ohrožené projekty a vyčíslen 
objem zmařených investic. Jednání v Bruselu nejsou zatím uzavřena. Ministerstvo dopravy (MD) 
sdělilo, že u některých staveb vydalo příkaz k zahájení zpracování nových EIA.  

SVAZ podpořil snahu MD o zjednodušení stavebního povolovacího procesu na pouhé dvoustupňové 
(EIA + stavební řízení). V případě velkých dopravních staveb by MD mohlo být „stavebním úřadem“ 
pro tuto infrastrukturu místo krajů a obcí. Veřejnost by se mohla vyjadřovat ke stavbě pouze ve 
stupni EIA, což by zabránilo několikanásobnému připomínkování a odvolávání. 

Silniční doprava 
SVAZ podpořil Národní akční plán čisté mobility, který vychází z aktualizované státní energetické 
koncepce a který by měl podpořit automobily na alternativní paliva, například zrychlenými odpisy, 
dotacemi či jinými formami.  

SVAZ uskutečnil jednání proti pokračování uplatňování minimální mzdy na transitní dopravu 
v Německu (v platnosti je dočasné moratorium), která významným způsobem poškozuje české 
dopravní společnosti a požaduje jasné stanovisko vlády.  

SVAZ jednal se Sdružením správy a údržby silnic v ČR o zajištění zimní a vybrané letní údržby silnic I. 
třídy v krajích ČR z pohledu současného návrhu MD, navrženy byly 3 varianty 
(soutěž/převedení/ŘSD). SVAZ a Sdružení se jednomyslně staví za navrženou variantu dvě, tj. 
přenesení některých vlastnických práv dle §9 Zákona o pozemních komunikacích na kraje.  Podpořily 
stanovisko Asociace krajů ČR k řešení zajištění zimní údržby a základní běžné údržby silnic I. třídy 
formou částečného přenosu výkonu správy pozemních komunikací na kraje dle §9, odst. 3, písm. b., 
zákona o pozemních komunikacích s tím, že se jedná o službu obecného hospodářského zájmu. 

SVAZ důrazně žádal odpolitizování rozhodnutí o provozovateli systému mýta. Prosazoval jako 
nejvhodnější variantu prodloužení dosavadní smlouvy o 3 roky a přípravu výběru nového 
provozovatele. Vláda rozhodla, aby byla soutěž na výběr nového provozovatele schválena nejpozději 
v polovině r. 2017. 

Železniční doprava 
SVAZ vyvíjel tlak na vládu, aby dokončila proces podpory regionální dopravy a aby připravila smlouvy 
pro kraje pro další období po roce 2019, ve kterých musí být jasně stanoveno, za jakých podmínek 
bude regionální doprava podporována. SVAZ požadoval zpracování a přijetí plánu na podporu 
nákladní dopravy. Žádal o řešení převodu nádraží na Správě železniční a dopravní cesty (SŽDC). Vláda 
rozhodla o převodu za odhadní cenu, následně bude předmětem jednání orgánů dotčených 
společností. SVAZ požadoval, aby vláda co nejrychleji přijala koncepci a program rekonstrukce 
nádražních budov. 

SVAZU se podařilo prosadit zásadní legislativní změnu na železnici, tj. zpracování nového zákona o 
drahách. Jeho projednání by mělo být zařazeno na program Poslanecké sněmovny v březnu t.r. Zákon 
obsahuje ustanovení nutná pro vytvoření institutu regulátora. Jeho důležitým úkolem bude 
racionalizace využití tratě PRAHA – OSTRAVA pro nákladní a kombinovanou dopravu, aby 
nedocházelo k dalšímu přetahování osobních dopravců na úkor nákladní dopravy.  

SVAZ žádal jasné nastavení podmínek v Operačním programu doprava 2 v obnově vozového parku 
osobní dopravy, který počítá s nákupem železničních vozidel. Důležité je zejména, kdo bude vozidla 
vlastnit a za jakých podmínek je pronajímat. Dle odpovědi MD budou využity zahraniční zkušenosti a 
vozy budou patřit SŽDC. 
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Vodní doprava 
SVAZ, stejně jako MD, vystupoval proti zahrnutí oblasti Labského pískovce mezi specifické CHKO – 
EVL, jak požaduje EK, což by znemožnilo stavbu jezu pod Děčínem. SVAZ podporoval splavnění Labe a 
výstavbu obou jezů (Děčín, Přelouč). 

SVAZ uplatnil stanovisko ke Koncepci vodní dopravy. Koncepce neřeší mimo jiné zastavení úbytku 
nízkoponorové flotily způsobený nepříznivými ekonomickými podmínkami, vzdělávání nových 
kapitánů a nezabraňuje přechodu nákladní dopravy z vody na silnice. 

SVAZ nadále podporuje transformaci organizační složky státu Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) na 
státní podnik. Transformace by vyřešila dlouhodobý problém nedostatečných kompetencí ŘVC, které 
dopadají na odvětví vnitrozemské vodní dopravy v ČR a vedla ke zlepšení dosavadního provizorního a 
málo funkčního modelu. 

SVAZ žádal rozhodnutí o odškodnění rejdařů za povodňové škody. MF odmítá za škody uhradit 
přislíbených 70 mil. Kč pro dlouhou časovou prodlevu. 

SVAZ požadoval přijetí stanoviska v otázce kompenzací v případě nedostatečné výšky vodní hladiny – 
vyřešení otázky útlumového sociálního programu, který se nezdá být vhodný. MD se k tomuto staví 
vstřícně. 

Letecká doprava 
SVAZ uplatnil řadu připomínek ke koncepci letecké dopravy ČR. Vyjádřil podporu výstavbě nové 
dráhy na ruzyňském letišti jakožto klíčového letiště ve střední Evropě. Upozornil na nutnost 
vyhodnotit efektivnost menších regionálních letišť, která jsou v odpovědnosti krajských či městských 
samospráv. 

SVAZ monitoruje jednání o vlastnických poměrech v ČSA – mimořádný zájem TRAVEL SERVIS, který by 
se stal národním dopravcem. 

Rozvoj digitální ekonomiky  

Celková koncepce 
Zásadním požadavkem SVAZU je sjednocení gesce za digitální agendu v rámci vlády a jmenování 
hlavního koordinátora na úrovni vládního zmocněnce nebo státního tajemníka. Jmenování se ani přes 
úsilí a opakované jednání s vládou prozatím nepodařilo dosáhnout. Vláda tedy nejen dosud nemá 
jednotné řízení digitální agendy, ale systém nebyl nastolen ani v tvorbě vládních strategií se 
zaměřením na digitalizaci. V současné době je v připomínkovém řízení návrh vlády na zřízení Vládního 
zmocněnce pro digitální agendu ČR. 

Akční plán pro rozvoj digitálního trhu 
Jedním z pozitivně SVAZEM hodnocených počinů za uplynulé období bylo schválení Akčního plánu 
pro rozvoj digitálního trhu a zpracovaného Úřadem vlády ČR v reakci na evropskou Strategii 
jednotného digitálního trhu. Řada opatření Akčního plánu byla již od jeho schválení v srpnu 2015 
úspěšně realizována. Předmětem kritiky SVAZU je fakt, že Akční plán je implementačním 
dokumentem, který nemá návaznost na dokument strategický (vystihující celkovou politiku vlády).  

Pravidla pro přípravu legislativy 
SVAZ se dlouhodobě zasazuje o to, aby předkladatelé při tvorbě nové legislativy zohledňovali její 
dopady na digitální ekonomiku, a aby veškeré nové veřejné služby, resp. povinnosti, byly v legislativě 
projektovány jako „digital by default“, tedy a priori jako digitální. SVAZ bude požadovat zahrnutí 
tohoto principu do pravidel upravujících činnosti Legislativní rady vlády včetně přípravy podkladů pro 
ni. 

Národní plán rozvoje sítí nové generace 
SVAZ považuje za jednu z priorit zpracování a schválení Národního plánu rozvoje sítí nové generace, 
který doposud nebyl zpracován na požadované odborné úrovni. Nebyla tak splněna jedna z 

http://www.spcr.cz/aktivity/stanoviska/9425-stanovisko-ke-koncepci-vodni-dopravy
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předběžných podmínek pro čerpání prostředků z fondů EU v období 2014-2020 s názvem 
Infrastruktura přístupových sítí nové generace. Termín pro dopracování Národního plánu je stanoven 
na červen 2016. Pro komunikaci s MPO o tomto dokumentu byla v únoru 2016 zřízena Platforma 
odborné veřejnosti pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí pod společným vedením SVAZU a 
HK ČR, jejímž úkolem je vytvořit odborný základ Národního plánu, který MPO přislíbilo akceptovat. 

Národní iniciativa Průmysl 4.0 
SVAZ se podílel na přelomu let 2015 a 2016 na vytvoření dokumentu Národní iniciativa Průmysl 4.0, 
který sumarizuje v 11 kapitolách jednotlivé aspekty důsledků nástupu 4. průmyslové revoluce, někdy 
též nazývané revolucí kybernetickou. MPO, které je gestorem tématu, dosud nezpracovalo návrh 
implementace Průmyslu 4.0, což je předmětem kritiky SVAZU. V nadcházejícím období je cílem 
SVAZU iniciovat a zajistit přípravu Akčního plánu, resp. implementační strategie k Národní iniciativě. 

Ochrana dat 
SVAZ byl aktivní v posledních fázích vyjednávání o textu obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
Vnímá tento nový evropský předpis jako velké nebezpečí pro rozvoj podnikání v EU, rozvoj inovací 
založených na datech a digitální ekonomiky EU jako celku. Důležitým tématem v této oblasti je 
sledování aktuálního vývoje v oblasti transatlantických datových transferů a postup Evropské komise 
v situaci, kdy Evropský soudní dvůr svým rozsudkem v říjnu 2015 zrušil dosud platný mechanismus 
pro přenos dat mezi EU a USA s názvem Safe Harbor. Vyjednávání o novém instrumentu s názvem 
EU-US Privacy Shield, který je předmětem analýz, sledujeme a při svém působení v BUSINESSEUROPE 
a ostatních nadnárodních uskupeních koordinujeme činnost se zahraničními kolegy.  

Výzkum, vývoj, inovace  
Oblast výzkumu, vývoje a inovací zaznamenala za minulé období mnoho změn. Došlo k obměně členů 
Rady pro výzkum, vývoj a inovace, přičemž počet zástupců SVAZU se nezměnil. Začaly přípravy 
některých koncepčních dokumentů. Vláda schválila Národní politiku VaVaI ČR. SVAZ inicioval řešení 
řady problémů, upozorňoval na nedostatky systému VaVaI na půdě Pléna RHSD a při osobních 
setkáních s mpř. vlády P. Bělobrádkem. Expertní tým pro VaVaI byl rozšířen o zástupce 
spolupracujících organizací, jako je TAČR, ÚPV, ČSÚ či AV ČR. 

Národní politika výzkumu vývoje a inovací ČR na léta 2016-2020 
SVAZ upozorňoval na potřebu vypracování tohoto dokumentu. Vláda ho schválila v únoru 2016. 
Nebylo naplněno usnesení Pléna RHSD o odborné diskusi nad návrhem. Přestože se SVAZ účastnil 
připomínkového řízení, nebyly zohledněny jeho připomínky týkající se vyřešení hlavních problémů. 
Mezi ně patří nedostatečná spolupráce podniků s výzkumným sektorem a nevyhovující využívání 
výzkumu pro rozvoj podniků. Nejasná jsou opatření na podporu získávání soukromých prostředků. 
Byla tak promarněna příležitost stanovit dlouhodobou strategii výzkumu v ČR na období do r. 2020, 
kdy skončí podpora z EU. SVAZ bude klást důraz na implementaci dokumentu. Požaduje vytvoření 
konkrétního akčního plánu s prioritními úkoly pro roky 2016 a 2017 a nastavení systému průběžného 
hodnocení.  

Zákony na podporu VaVaI 
SVAZ prosazuje pozměňovací návrh k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a 
inovací. Návrh nad rámec předložené novely řeší nepřesnosti, které činí problémy v aplikační sféře. 
Zjednodušuje administrativu na straně příjemců dotací a reaguje na některé základní trendy 
financování VaVaI v Evropě. Vláda současně připravuje nový zákon, k jehož věcnému záměru SVAZ 
podal řadu připomínek. Požaduje vypracování krátkého materiálu obsahujícího popis preferované 
varianty, co bude znamenat z věcného hlediska a jak se systém změní pro různé subjekty. Měl by také 
obsahovat seznam výzkumných organizací a zjednodušení administrativy pro uživatele. Návrh 
obsahuje vznik Ministerstva pro vědu a výzkum a vývoj. SVAZ jeho ustanovení dlouhodobě 
podporuje, ale pouze za podmínky provedení odpovídajících dalších systémových změn.  
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Rozpočet na podporu aplikovaného výzkumu 
SVAZ požadoval při přípravě státního rozpočtu na r. 2016 zastavení klesajícího trendu v podpoře 
aplikovaného výzkumu. Prosazoval navýšení rozpočtu pro Technologickou agenturu ČR o 500 mil. Kč 
pro program EPSILON a přidání prostředků pro programy mezinárodní spolupráce. Do konečné verze 
se podařilo pro TA ČR prosadit navýšení alespoň o 100 mil. Kč. 

SVAZ uplatnil připomínky k materiálům týkajícím se velkých infrastruktur a velkých center.  Upozornil 
na rizika při jejich financování, která se mohou projevit v omezení prostředků pro aplikovaný výzkum. 

Metodika hodnocení výzkumných organizací 
U současného procesu hodnocení vidí SVAZ neuspokojivý stav. Uplatňoval připomínky ke změně 
Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 
(platná pro léta 2013 až 2015), aby byly hodnoceny výsledky také aplikovaného výzkumu a vývoje. Při 
přípravě Metodiky 2017+ dlouhodobě upozorňuje na nedostatky projektu IPN Metodika. SVAZ usiluje 
o hodnocení, které vezme dostatečně v úvahu aplikované výsledky a bude zahrnovat prvky 
internacionalizace a komercionalizace. Nastavení Metodiky 2017+ bude SVAZ dále diskutovat. 

Daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje 
V prosazování akceptace odborného posouzení u „prvku novosti“ SVAZ jednal s představiteli 
Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství. Po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
v červnu 2015 byla ustanovena interní pracovní skupina GFŘ. SVAZ bude nadále věc sledovat a v 
případě nečinnosti urgovat posun u vedení Ministerstva financí. SVAZ se podílel na vypracování 
metodiky pro firmy, která by měla pomoci se zorientovat v současných předpisech. Prosadil opětovné 
zahrnutí certifikací do novely zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu. V této věci se SVAZ dlouhodobě 
angažoval, protože považuje zahrnutí zkoušek jako nedílnou součást projektů VaV, i když činnosti 
samy o sobě nemají výzkumný a vývojový charakter.  

Průmyslová práva 
SVAZ v obecné rovině podpořil jednotný patentový systému v Evropě. Prosazoval úroveň udržovacích 
poplatků ve výši „True TOP 4“, která odpovídá sumě udržovacích poplatků ve 4 nejčastěji 
validovaných státech EU. Tato výše byla schválena. Nesouhlasil s navrhovaným soudním sazebníkem 
poplatků, který prakticky znemožňuje subjektům z méně ekonomicky vyspělých zemí EU efektivní 
ochranu jejich práv. Přes zapracování slevy pro malé a střední podniky, požaduje snížení poplatku za 
návrh na zrušení patentu a  výrazné snížení maximální hranice pro náhradu nákladů protistraně v 
případě neúspěchu ve sporu o porušení patentu. Požaduje diskusi nad termínem implementace 
Jednotného evropského patentu až na základě předložené analýzy, která by umožňovala zhodnotit 
jeho dopady na konkurenceschopnost ČR. 

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci 
Jde o tzv. předběžnou podmínku pro oblast VaVaI v operačních programech (OPVVV, OP PIK, 
OP PPR), která byla schválena vládou. Evropská komise ji však neshledala způsobilou. Podle 
Implementačního plánu Národní RIS3 strategie měla být schválena Evropskou komisí v září 2015 a 
aktualizovaná verze Národní RIS3 strategie měla být následně znovu schválena vládou. SVAZ 
dlouhodobě apeluje na vládu, aby podmínka podpory z ESIF byla vyřešena a definitivně schválena 
včas a opravdu došlo ke splnění nového termínu v polovině roku 2016.  

Programy národní a spolufinancované z EU na podporu VaVaI 
Na národní úrovni byla schválena a vyhlášena soutěž v Programu aplikovaného výzkumu a 
experimentálního vývoje “TRIO“ v gesci MPO, na jehož nastavení se SVAZ podílel. Z ESIF fondů je 
VaVaI podporován zejména v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a 
v Operačním programu výzkum, vývoj a vzdělávání. SVAZ se aktivně zapojil do nastavení výzev a 
hodnotících kritérií programů. Přes jejich zpoždění a problémy s monitorovacím systémem MS2014+ 
se podařilo odstranit hlavní problémy. SVAZ se zabýval také propagací rámcového programu EU pro 
výzkum a inovace HORIONT 2020. 
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Spolupráce s dalšími organizacemi 
SVAZ podepsal Akční plán spolupráce s Technologickou agenturou ČR, který navazuje na společné 
Memorandum z minulého roku. Obsahuje mimo jiné další spolupráci navazující na Rok průmyslu a 
technického vzdělávání, vzájemnou podporu při zlepšování uplatnitelnosti daňového zvýhodnění VaV 
či při novelizaci zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře VaVaI. Podepsáno bylo Memorandum o 
spolupráci s Českou hlavou. Zaměřuje se na výměnu zkušeností, poznatků a relevantních informací, 
partnerství při soutěžích Česká hlava, České hlavičky a podporu vzdělávání a transferu výsledků 
výzkumu a vývoje. SVAZ bude mít zástupce v porotě Ceny industrie. SVAZ jednal se zástupci 
Akademie věd o možnostech vzájemné spolupráce. Strany se dohodly na vzájemné nominaci 
zástupců ve svých expertních týmech nebo na výměně informací týkajících se připomínek zásadního 
charakteru k vládním materiálům. 

Podpora malých a středních podniků (MSP) 

Akční plán na rok 2016  
SVAZ se podílel na přípravě Akčního plánu podpory malých a středních podnikatelů na rok 2016. 
Důraz kladl na zlepšení postavení MSP zejména v následujících oblastech: snižování energetické 
náročnosti, dostupnosti dotací pro tento segment, podpory exportu, snižování byrokratické zátěže a 
podpory učňovského školství. SVAZ připomínkoval vyhodnocení akčního plánu za rok 2015. Úkolem 
SVAZU bude řešení vztahu MSP k realizaci koncepce Průmysl 4.0. 

Zpráva o vývoji MSP 
SVAZ připomínkoval Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2014. 
Upozornil na absenci analytického vyhodnocení trendů, jako je například uváděný klesající počet 
aktivních MSP. Požadoval konkretizaci proklamovaných cílů při snižování administrativní zátěže 
podnikatelů. Segment MSP představuje významný prvek v Operačním programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost, na jehož výzvách se SVAZ podílí. Účastnil se mnoha jednání k analýze 
prostředí MSP v České republice včetně hodnocení progresu v implementaci SBA (Small Business Act 
for Europe) pro EK.  

Legislativa 
Dle nových pravidel musí být nevyřešené připomínky SVAZU vypořádány na Legislativní radě vlády. 
Jde o významnou možnost, kterou SVAZ využívá. Expertní tým pro legislativu byl rozšířen o zástupce 
dalších firem, kteří by měli pomoci při zpracování stanovisek SVAZU a při obsazování 
expertních/pracovních týmů ministerstev a tripartity. Ve spolupráci s ATLAS consulting spol. s r.o. 
nadále funguje na webu SVAZU sekce „Aktuality ze Sbírky zákonů“, kde firmy naleznou nejdůležitější 
předpisy publikované ve Sbírce zákonů s krátkým komentářem a možností propojení na úplné znění 
předpisu s vyznačenými změnami.  

Nový občanský zákoník (NOZ) 
Tzv. urgentní minimalistická novela, která je v legislativním procesu, z pohledu praxe neřeší žádný 
z hlavních problémů podnikatelského prostředí a nezahrnuje ani všechna ustanovení, na kterých byla 
shoda sociálních partnerů (běh promlčecí lhůty, srážky ze mzdy). Pro SVAZ je významné navrácení 
možnosti uzavřít pracovněprávní vztah od 15 let, navrácení předkupního práva k nemovitostem a 
doplnění přechodného ustanovení, že spolky vzniklé před r. 2013 musí doplnit právní formu do 
názvu. Ministerstvo spravedlnosti přislíbilo, že uplatněné připomínky a požadavky SVAZU budou 
vzaty do úvahy při přípravě novely občanského zákoníku, ta však není v plánu legislativních prací 
vlády pro rok 2016 uvedena. 

Novela zákona o obchodních korporacích (ZOK) 
SVAZ nesouhlasí s navrácením povinné účasti zástupců zaměstnanců v dozorčích radách, proto 
provedl mezi členy průzkum. Jasná většina respondentů se vyjádřila proti znovuzavedení povinné 
volby části členů dozorčí rady zaměstnanci. Mnohé zejména menší akciové společnosti již využily 
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možností nové úpravy a např. zavedly jednočlennou dozorčí radu či počet členů dozorčí rady 
nedělitelný 3. Pro tyto společnosti by znovuzavedení povinné participace zástupců zaměstnanců v 
dozorčí radě představovalo zásadní zásah do jejich vnitřní organizace, zřejmě již v rozporu se zásadou 
legitimního očekávání. Pokud by mělo dojít k povinnému zastoupení zaměstnanců v orgánech 
společností, tak jen v dozorčí radě a až od určitého počtu zaměstnanců. Na podporu svého stanoviska 
oslovil SVAZ i předsedy koaličních stran. Probíhají také intenzivní jednání v Poslanecké sněmovně a 
s vládou.  

Zákon o centrálním registru smluv 
Dlouhodobě sledovaný návrh zákona, který znevýhodňuje postavení obchodních společností 
s majetkovou účastí státu při podnikání.  SVAZ dosáhl částečného úspěchu, konečná podoba zákona 
se netýká pracovních smluv a obchodních smluv do 50.000 Kč. Zůstala zachována platnost smluv až 
jejich zveřejněním.  

Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
SVAZ se zapojil do připomínkového řízení nového zákona a jeho doprovodného zákona. Zákon zavádí 
vedle papírové verze rovnoprávnou elektronickou formu Sbírky zákonů. O tuto formu zveřejňování 
právních předpisů SVAZ již dlouho usiloval, aby podnikatelé měli snadnější a přehledný přístup 
k obecně závazným předpisům a jejich aktuálním úplným zněním.  

Insolvence 
SVAZ se výrazně angažuje v otázce úpravy insolvenčních řízení. Na základě žádosti Pléna RHSD 
předložilo Ministerstvo spravedlnosti zprávu o legislativních i nelegislativních krocích, k nimž v této 
oblasti přistoupilo a které se týkají mj. oblasti analýz a průběžného detekování podezřelých postupů 
v insolvenčních řízeních se zajištěním provazby na činnost policie a státních zastupitelství, dohledu 
nad insolvenčními správci, postupu proti šikanózním věřitelským insolvenčním návrhům nebo 
postupu proti nelegálnímu a velmi neetickému „byznysu“ některých subjektů v oblasti oddlužení. Ze 
zprávy je zřejmé, že nápravu problémů nekalých praktik v insolvenčních řízeních považuje 
Ministerstvo spravedlnosti za jednu ze svých priorit. Aktualizovaná zpráva bude předmětem jednání 
Pléna RHSD 29. dubna 2016.  

Trestní odpovědnost právnických osob 
SVAZ vyjádřil zásadní obavu z novelizace trestního zákoníku týkající se návrhu na opětovné zavedení 
trestnosti přípravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Při 
projednávání v Poslanecké sněmovně hlasovali poslanci jak o návrhu vypuštění tohoto bodu 
z předložené novely tak o zamítnutí celého návrhu ve 3. čtení. SVAZ v dopise zaslaném poslancům 
vyjádřil podporu první variantě. Poslanci odhlasovali přijetí zákona bez výše uvedených změn.  

Náklady zaměstnavatelů při srážkách ze mzdy 
Na základě apelu SVAZU o nalezení řešení snížení nákladů zaměstnavatelů, které jim vznikají 
v souvislosti s prováděním tzv. exekučních srážek ze mzdy jejich zaměstnanců, předložilo Ministerstvo 
spravedlnosti návrh novely exekučního řádu a občanského soudního řádu obsahující paušální 
náhradu těchto nákladů. Novela byla kvůli jiným navrhovaným ustanovením týkajícím se exekucí 
prozatím stažena z legislativního procesu. 

Návrh trestní odpovědnosti za přípravu krácení daně  
SVAZ vyjádřil zásadní obavu z novelizace trestního zákoníku týkající se návrhu na opětovné zavedení 
trestnosti přípravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Návrh je 
aktuálně před 3. čtením, v němž bude Poslanecká sněmovna hlasovat jak o návrhu na vypuštění 
tohoto bodu z předložené novely tak zamítnutí celého návrhu ve 3. čtení.  Podporu prvnímu z těchto 
postupů, tj. vypuštění předmětného bodu z předložené novely, vyjádřil SVAZ i dopisem poslancům.  

Celní řád  
Vládní návrh celního řádu adaptuje do českého právního řádu celní kodex Unie (nařízení EP a Rady 
(EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, plná účinnost od 1. 5. 2016) a má zcela nahradit stávající celní 
zákon. SVAZU se v rámci meziresortního připomínkového řízení podařilo do návrhu prosadit zásadní 
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zmírnění podmínek pro uložení sankce v případě dobrovolného následného oznámení nesprávnosti 
v celním prohlášení/žádosti o doměření cla (zejména prodloužení lhůty pro „plnou beztrestnost“ 
takového dobrovolného následného oznámení ze 30 na 60 dnů po pravomocném skončení celního 
řízení, snížení max. hranice pokuty pro tyto případy na 400 tis. Kč oproti 4 mil. Kč v případě 
nesprávnosti zjištěné celním úřadem).   

Trh práce 
V oblasti zaměstnanosti se SVAZ zaměřil na podporu opatření směřujících k pracovnímu uplatnění 
uchazečů o zaměstnání a pokrytí poptávky po pracovní síle v současném období ekonomického 
oživení, pokrytí tzv. nedostatkových profesí zahraničními pracovníky z vybraných teritorií, na 
zabezpečení odborné praxe zaměstnanců zahraničních společností kooperujících s tuzemskými 
firmami. Dlouhodobým úkolem zůstává prosazování, resp. nesnižování flexibilních forem zaměstnání 
s cílem orientovat se na jejich kultivaci nikoli omezení. V oblasti odměňování, resp. státem 
stanovované výše minimální mzdy a od ní se odvíjejících složek minimální mzdy prosazoval SVAZ 
umírněný nárůst minimální mzdy. 

Analýza nabídky a poptávky na trhu práce  
Na základě požadavku SVAZU byla poprvé předložena k projednání sociálním partnerům na Plénu 
RHSD analýza nabídky a poptávky na trhu práce v členění dle situace v jednotlivých regionech. SVAZ 
požadoval její prohloubení pro práci s uchazeči o zaměstnání včetně konkrétních opatření směřujících 
k jejich zapojení do pracovního procesu. Podařilo se prosadit pilotní ověřování opatření na podporu 
regionální mobility v podobě příspěvku na dopravu, řízené obměny zaměstnanců tzv. mezigenerační 
tandem. Probíhá připomínkové řízení návrhu úpravy kariérového poradce.     

Minimální mzda 
SVAZ dlouhodobě odmítá skokové navyšování minimální mzdy, ke kterému došlo v posledních dvou 
letech, s ohledem na rozdílnou úroveň mezd ve firmách a jejich možnosti v krátkém časovém 
horizontu vývoj mezd uzpůsobit. Požadoval nastavení mechanismu, aby její výše byla předvídatelná. 
Navýšení minimální mzdy o 700,- Kč pro rok 2016, o kterém rozhodla vláda, představuje kompromisní 
řešení. SVAZ odmítl na jednání RHSD ratifikaci úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 131 o 
stanovení minimální mzdy z hlediska stávající legislativy a praxe. 

Agenturní zaměstnávání 
Ve spolupráci s členskými subjekty se SVAZ zapojil do hledání tripartitního řešení neuspokojivé 
situace v oblasti agenturního zaměstnávání. Byl zpracován návrh novely právní úpravy, proběhla řada 
jednání na úrovni pracovní skupiny. Proběhlo bipartitní jednání s odbory, byly akceptovány návrhy 
SVAZU, podle kterých nebude omezováno řetězení agenturního zaměstnávání, omezovány kvóty na 
počty agenturních zaměstnanců, souhlas odborové organizace s počtem agenturních zaměstnanců 
nebude podmínkou. Pro účely sjednocení postupu kontrolních orgánů byl zpracován metodický 
pokyn.  

Zaměstnávání cizinců  
V loňské zprávě byl zmíněn problém zpřísnění postihu zaměstnavatele, k němuž došlo v roce 2014 při 
transpozici evropské směrnice (12 měsíční „blokace“ přijímání cizinců ze třetích zemí, včetně těch na 
vedoucích či klíčových pozicích, v případě udělení pokuty za nelegální zaměstnávání, kam ale spadá i 
mnohdy sporný a čistě vnitrostátní problém „švarcsystému“). SVAZU se podařilo, za podpory ČMKOS, 
prosadit zásadní zkrácení 12ti měsíční lhůty na 4 měsíce. MPSV aktuálně prosazuje další zpřísnění, 
v rámci transpozice směrnice o převádění zaměstnanců ze třetích zemí v rámci koncernu. SVAZ se 
proti zpřísnění důrazně postavil, vypořádání připomínek probíhá. SVAZU se za podpory ČMKOS a 
Ministerstva vnitra (MV) dále podařilo prosadit zavedení tzv. fikce platnosti zaměstnanecké karty, 
jako oprávnění cizince k zaměstnání v případě, že včas podanou žádost o prodloužení platnosti karty 
nestihne MV kladně vyřídit do uplynutí platnosti původní karty. Novela nabyla účinnosti 1. 10. 2015. 
Jejím přijetím se zamezilo problémům vyplývajících z původní podoby zákona.  
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Zaškolování cizinců, tzv. zácvik 
SVAZ je gestorem pro posuzování naplnění podmínek pro krátkodobé zaškolování cizinců ze třetích 
zemí u českých subjektů bez nutnosti mít povolení k zaměstnání. Vyjádření SVAZU je jednou 
z podmínek pro získání oprávnění k pobytu v ČR za účelem zácviku od Ministerstva 
vnitra/Ministerstva zahraničních věcí. Agenda se postupně rozrůstá, zatímco v 1. pol. r. 2015 SVAZ 
posuzoval žádosti pouze  ve vztahu k 7 zaškolovaným cizincům, ve 2. pololetí 2015 se žádosti týkaly 
již 35 osob a za první tři měsíce 2016 dosáhl tento počet již 116.   

Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (projekt Ukrajina) 
SVAZ byl zapojen do činnosti Pracovní skupiny pro relokace a přesídlování při Ministerstvu vnitra ČR a 
společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu prosazuje rozšíření projektu na usnadnění vstupu a 
pobytu ukrajinských pracovníků i na pracovníky se střední kvalifikací. 

V první polovině listopadu 2015 byl vládou schválen projekt „Zvláštní postupy pro vysoce 
kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“. Projekt umožňuje jednodušší vstup až 500 technickým 
specialistům na náš trh práce ročně. Cílem projektu by měla být úspora času při přijímání a vyřizování 
žádostí pro specialisty z Ukrajiny, jejichž žádosti o zaměstnanecké, resp. modré karty budou na 
zastupitelských úřadech ČR na Ukrajině vyřizovány přednostně bez nutnosti registrace rezervačního 
systému. Důležitou a nezbytnou součástí pro podání žádosti o zapojení do projektu je doporučení od 
podnikatelských reprezentací, včetně SVAZU. Přes řadu intervencí SVAZU, s využitím konkrétních 
údajů za firmy, se nepodařilo dosud projekt rozšířit i na odborné profese, které firmy požadují.  

Novela zákoníku práce  
Do mezirezortního připomínkového řízení byla předložena novela zákoníku práce. SVAZ byl vyzván 
k účasti už při přípravě této novely. Prosazoval, aby novela pouze odstranila negativní dopady právní 
úpravy do praxe. Přes tlak odborů se povedlo zabránit zrušení dohod o provedení práce a dohod o 
pracovní činnosti či zachovat institut vnitřních předpisů.  Novela obsahuje vedle změn pro 
zaměstnavatele přínosných (např. transparentní postup u kont pracovní doby, úprava dovolené, běh 
lhůt, doručování, vrcholoví řídící zaměstnanci, omezení závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně, 
odmítnutí nabízené práce, odstranění dvojího limitu u srážek ze mzdy) i návrhy, které jsou pro 
zaměstnavatele nevýhodné (např. dovolená u dohod o pracovní činnosti, vyrovnávací období 
v týdnech, nepřetržitý odpočinek, zvýšení odměny za pracovní pohotovost), 

Sociální systémy  
SVAZ dlouhodobě přistupuje k revizím sociálních systémů z pohledu nezvyšování vedlejších nákladů 
práce, které ve svém důsledku snižují objem prostředků vyčleněných v rámci osobních nákladů na 
navýšení mezd a investic do vzdělávání. Jejich změny jsou spojeny se změnou administrativních 
postupů, které zvyšují náklady. V oblasti sociálních dávek SVAZ dlouhodobě požaduje adresnost, 
účelovost, efektivnost jejich vynakládání, včetně kontroly oprávněnosti pobírání dávek. Vyjadřoval se 
z tohoto hlediska k řadě návrhů právních předpisů předložených vládou např. otcovská dovolená, 
rozšíření nároků na ošetřovné, zavedení nové dávky v podobě dlouhodobého pečovatelského volna, 
diferenciaci pojistného na sociální zabezpečení podle počtu dětí, apod.).   

Zrušení karenční doby 
Z oblasti změn, navrhovaných v sociálních systémech, jde o opatření, které by na většinu 
zaměstnavatelů mělo velmi negativní dopad. SVAZ zásadně odmítá  zrušení karenční doby, tj. 
zachování třech dnů, kdy nenáleží zaměstnanci náhrada mzdy. V Poslanecké sněmovně  jsou dva 
totožné (poslanecký a senátní) návrhy, které obsahují její zrušení a to za kompenzaci 0,2% snížení 
odvodu. Při jednání s předsedou vlády a ministryní práce a sociálních věcí jsme byli ujištěni, že vláda 
vyčká na výsledky šetření, které Svaz mezi zaměstnavateli připravuje. SVAZ přislíbil předložit i další 
návrhy, které by řešily situaci v době pracovní neschopnosti, a to jak pro zaměstnance (výše 
nemocenské, zabezpečení v době dlouhodobé nemoci), tak pro zaměstnavatele, kteří se obávají 
zneužívání krátkodobé pracovní neschopnosti s dopadem na výrobu a zvyšování nákladů.  
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Vzdělávání 
V uplynulém období se SVAZ zaměřoval na naplňování systémových změn ve vzdělávání, a to jak ve 
své běžné činnosti, tak v rámci aktivit, zastřešených Rokem průmyslu a technického vzdělávání. 

Novelizace školského zákon a zákona o vysokých školách 
SVAZ se zapojil do připomínkování a prosazování změn v klíčových zákonech v oblasti školství. Novela 
školského zákona zavádí povinný předškolní rok, povinné přijímací zkoušky do maturitních oborů od 
roku 2017 a povinnou maturitu z matematiky od roku 2021. Novela VŠ zákona řeší hlavně nový 
způsob akreditací (Akreditační úřad). Tématům vyšší účasti zástupců zaměstnavatelů v akademických 
orgánech a vyšší profesní orientace vzdělávacích programů se věnuje jen okrajově.  

Vzorové smlouvy mezi žákem a firmou 
Na základě dlouhodobých požadavků SVAZU a v rámci plnění úkolů Roku průmyslu a technického 
vzdělávání vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dne 6. 11. 2015 „Doporučení 
k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem 
střední školy nebo studentem vyšší odborné školy, kteří se připravují pro potřeby konkrétního 
zaměstnavatele“. Doporučení je důležité z hlediska propojování škol a praxe a obsahuje vzory dohod 
o poskytnutí motivačního příspěvku pro nezletilé i zletilé žáky a studenty, a také postup při uzavírání 
smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem nebo studentem. 

Projekt POSPOLU 
SVAZ byl partnerem projektu POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné 
vzdělávání v praxi), který byl ukončen 31. října 2015. V jeho průběhu došlo ke vzniku sítě 38 škol a 
115 aktivních zaměstnavatelů, firem i dalších subjektů, v nichž byly ověřovány postupy rozšířené 
výuky v reálném pracovním prostředí a propojování škol a zaměstnavatelů. Pilotáží prošlo za 3 roky 
celkem 1287 žáků středních odborných škol a učilišť.  

Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání (OP VVV) 
Nový operační program MŠMT byl schválen Evropskou komisí 13. 5. 2015. V průběhu loňského roku 
byly vyhlášeny první výzvy, zaměřené na oblast podpory výzkumu, kapacit vysokých škol a 
inkluzivního vzdělávání. SVAZ má své zástupce jak v Monitorovacím výboru, tak i v jednotlivých 
plánovacích komisích OP VVV. SVAZ důrazně vystupoval proti podcenění investic do odborného 
vzdělávání, které je časově vázáno na zpracování tzv. Krajských akčních plánů (KAP), na jejichž 
naplňování budou moci odborné školy čerpat prostředky teprve za 2 roky. 

Návrh Reformy financování regionálního školství a Kariérního řádu učitelů 
Návrhy systémových reforem představilo MŠMT koncem února 2016. Reforma financování by měla 
přinést odklon od financování na žáka směrem k reálným nákladům školských služeb. Kariérní řád má 
ambici motivovat stávající učitele k profesnímu rozvoji a přitáhnout do školství nové kvalitní učitele. 
Protože obě systémové změny vyžadují výrazné navýšení objemu finančních prostředků ve školství, je 
klíčovým faktorem stanovisko Ministerstva financí. SVAZ v rámci připomínkového řízení ke změnám 
zákonů uplatnil rezervované postoje, zejména s ohledem na to, že nejsou doposud známé finanční 
koeficienty, z nichž by bylo možno dopočítat reálné dopady do státního rozpočtu. 

Podpora exportu 
SVAZ se tématu podpory exportu dlouhodobě věnuje a usiluje již mnoho let o její zkvalitnění s cílem 
dosáhnout srovnatelné podpory ekonomických zájmů byznysu v ČR, jaká je poskytována 
podnikatelům v zahraničí. 

Ekonomická diplomacie 
Institucionální podpora státu exportérům se díky politice SVAZU vůči státní správě v poslední době 
významně zlepšila. Zlepšila se koordinace MPO a MZV, činnosti zahraničních kanceláří CzechTrade a 
CzechInvest jsou sladěny s činností zastupitelských úřadů. Na konci února 2016 působilo na 
zastupitelských úřadech ČR v zahraničí 115 diplomatů pověřených plně nebo částečně ekonomickou 
agendou. SVAZU se podařilo prosadit navýšení počtu ekonomických diplomatů zejména v oblasti 
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Dálného Východu, Jižní Ameriky a Afriky. Podařilo se prosadit otevření nových kanceláří CzechTrade 
v Teheránu, Bengalúru, Nigerii, Peru a Singapuru.  SVAZ se podílí také na hodnocení zastupitelských 
úřadů ČR v zahraničí z hlediska podpory exportérů. Tradičně byl SVAZ pověřen v závěru června 
organizací firemních konzultací s diplomaty-ekonomy z českých zastupitelských úřadů v zahraničí a 
ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade. Na „ročníku“ 2015 SVAZ zorganizoval více jak 3000 
schůzek pro 468 účastníků.  

Exportní financování a pojištění 
I v roce 2015 byla Platforma exportérů SVAZU významnou měrou zapojena do jednání s ČEB a EGAP 
zejména v souvislosti s novelou zákona č.58/1995 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní 
podporou, kterou v září 2015 schválila Poslanecká sněmovna. Problematická byla zejména úprava 
výše spoluúčasti u odběratelských úvěrů v rozpětí 0 až 10% v závislosti na rizikovosti transakcí. Díky 
SVAZU se po složitých jednáních podařilo přijmout změny, které výrazně nezhorší podmínky pojištění 
pro exportéry (10% spoluúčast se týká pouze rizikovějších obchodních případů do zemí kategorie 6-7 
dle klasifikace OECD). 

Podnikatelské mise doprovázející vládní činitele 
Za období duben 2015 – březen 2016 SVAZ zorganizoval celkem 15 podnikatelských misí, kterých se 
zúčastnilo více než 300 zástupců firem. 

 Ázerbájdžán s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem (41 účastníků) 

 Slovinsko s premiérem Bohuslavem Sobotkou (12 účastníků) 

 Maroko s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem (20 účastníků) 

 Mexiko s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem (16 účastníků) 

 Ruská federace s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem (15 účastníků), ve 

spolupráci s Komorou SNS 

 Ázerbájdžán s prezidentem republiky Milošem Zemanem (60 účastníků) 

 Tchaj-wan – samostatná obchodní skupina (6 účastníků) 

 Vietnam a Malajsie s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem (12 účastníků) 

 Chorvatsko a Bosna a Hercegovina s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem 

(14 účastníků) 

 Kuba s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem (13 účastníků) 

 Írán s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem (61 účastníků) 

 Egypt a Omán s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem (23 účastníků) 

 Ázerbájdžán, Kyrgyzstán a Turkmenistán s předsedou Poslanecké sněmovny Janem 

Hamáčkem (36 účastníků), ve spolupráci s Komorou SNS 

 Bavorsko, Německo s premiérem Bohuslavem Sobotkou (23 účastníků) 

 Florida, USA s místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem (9 účastníků) 

Rusko-ukrajinská krize 
SVAZ v souvislosti s ekonomickými sankcemi proti Rusku provedl v roce 2015 dva průzkumy mezi 
firmami. Z výsledků vyplynulo, že asi dvě třetiny respondentů nesouhlasí se zavedením sankcí, a že 
téměř 60 % dotazovaných firem zaznamenalo snížení poptávky (nejen ze strany ruských subjektů, ale 
i evropských firem vyvážejících do Ruské federace, pro které mnoho českých výrobců dodávalo) 
vedoucí k poklesu nebo ztrátě zakázek a zastavení nových projektů. Export českých firem do Ruska se 
snížil mezi roky 2014 a 2015 o 31 %. Důvodem nejsou jen sankce, ale také pokles ruské ekonomiky a 
kursu rublu, omezení investic a snížená platební schopnost ruských partnerů. Pozice SVAZU se v 
souvislosti se sankcemi nemění: respektujeme politické rozhodnutí, ale upozorňujeme na negativní 
dopady pro české firmy a sílící hlasy volající po ukončení sankcí 
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Status tržního hospodářství Číny 
SVAZ připravil vyhodnocení postoje členských firem k udělení statusu tržního hospodářství Číně. Z 
hodnocení vyplynulo, že nadpoloviční většina respondentů se přiklání k tomu, status tržního 
hospodářství Číně udělit. Přesto zůstává zásadní nesouhlas firem v hutním průmyslu, strojírenství a 
sklářském a keramickém průmyslu. Oficiální pozice SVAZU respektuje Čínu jako našeho stále 
významnějšího partnera, ale zároveň upozorňuje, že přijetí statusu tržního hospodářství by, bez 
zachování ochranných mechanismů, bylo spojeno s vysokými riziky pro klíčová odvětví průmyslu 
v Evropě. V souladu s pozicí BUSINESSEUROPE SVAZ požaduje jejich vyhodnocení a pokračování v 
jednání.  

Účast na podporovaných veletrzích v zahraničí 
Společně s odvětvovými asociacemi prosazoval SVAZ prostřednictvím Veletržního výboru účasti 
českých firem na státem podporovaných zahraničních veletrzích i na veletrzích podpořených v rámci 
programu Specializované výstavy a veletrhy z evropských fondů. Zastupoval české firmy na 
mezinárodních veletrzích v černohorské Budvě - Ecology Fair - Jadranski Sajam (16.-18.4.2015), dále 
byl navrhovatelem a účastníkem veletrhu Caspian Oil and Gas Exhibition and Conference 2015 – 
v ázerbájdžánském Baku (2.6. – 5. 6.2015).  

V rámci Českých oficiálních účastí se SVAZ zúčastnil Myanmar International Machinery Industrial Fair, 
Yangon (14.8. – 17.8.) a podpořil účast na FIHAV, Havana, Kubánská republika (2.11. - 7.11.) – účast 
propojena s podnikatelskou misí organizovanou SVAZEM. Podporu členským asociacím SVAZ také 
poskytl při prosazení ČOÚ na Arab Health, Dubaj, SAE – bez účasti SVAZU.   

Incomingové akce 
K exportně zaměřeným akcím SVAZU v tuzemsku patřilo podnikatelské fórum u příležitosti návštěvy 
náměstka finského ministra zahraničí, podnikatelské fórum u příležitosti oficiální návštěvy 
monackého knížete Alberta II., podnikatelská fóra při příležitosti návštěv vietnamského a slovinského 
prezidenta a korejské prezidentky, podnikatelské fórum u příležitosti návštěvy předsedy vlády 
Arménské republiky, několik setkání s delegacemi z Číny a řada teritoriálně zaměřených seminářů 
pořádaných ve spolupráci s pracovníky zahraničních zastupitelských úřadů v Praze. 

Další akce 
SVAZ se podílel jako partner na akcích organizovaných v rámci Exportního grantu HSBC a na výběru 
vítězných projektů tohoto grantu. Dále proběhla tři první setkání v sérii interaktivních moderovaných 
diskusí cyklu Kulatý stůl pro exportéry. SVAZ také tradičně zorganizoval vlastní expozici v rámci 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V roce 2015 poprvé v součinnosti s dalšími 
spřátelenými organizacemi v rámci RPTV pod oficiálním názvem Průmyslový ostrov. 

Evropská unie  

Priority SVAZU  
SVAZ se soustředil na monitorování a prosazování svých priorit z pracovního programu Evropské 
komise (dále jen „EK“) na rok 2015 – investiční plán pro Evropu, digitální ekonomika, strategie 
posílení vnitřního trhu, energetická unie, bankovní unie, balíček k oběhovému hospodářství, nová 
investiční a obchodní politika EU a Transatlantické obchodní a investiční partnerství (dále jen „TTIP“). 
Podílel se na formulování stanovisek BUSINESSEUROPE, zapojil se do veřejných konzultací (13) a 
vypracoval vlastní stanoviska. Dominovala tzv. „Zpráva pěti předsedů“ a navazující dokumenty 
směřující k dobudování hospodářské a měnové unie do roku 2025.  

SVAZ se vyjadřoval k řadě mimořádných a naléhavých problémů, které přinesla uprchlická krize a 
geopolitická nestabilita. Věnoval se především otázce pozitivního využití legální migrace a zapojení do 
integrační politiky. 

SVAZ sledoval implementaci projektu OECD k erozi daňového základu a přesouvání zisku (BEPS) 
v souvislosti s novým balíčkem opatření EK proti vyhýbání se daňovým povinnostem a vypracoval 

http://www.mpo.cz/dokument161454.html
http://www.mpo.cz/dokument161454.html
http://www.mpo.cz/dokument166018.html
http://www.mpo.cz/dokument166018.html
http://www.mpo.cz/dokument166018.html
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společné stanovisko s Hospodářskou komorou ČR. SVAZ sleduje i diskuse k předloženým či 
plánovaným návrhům EK v oblasti mobility, vysílání pracovníků a nastavení pilíře sociálních práv, kde 
lze očekávat negativní dopady na podniky. 

Expertní tým SVAZU pro EU  
Expertní tým pro EU, v reakci na personální změny a nutnosti posílit kooperaci s ostatními expertními 
týmy zaměřil svou činnost na řešení průřezových záležitostí. Ve druhém pololetí roku 2015 se sešel 
dvakrát, jednou za účasti zástupkyně Úřadu vlády ČR, podruhé za účasti europoslance Pavla Teličky. 
Jednání byla zaměřena na aktuální legislativní i nelegislativní návrhy EK a probíhající Rady EU. V lednu 
2016 se konalo pracovní zasedání expertního týmu zaměřené na priority programu EK na rok 2016, 
na formu spolupráce s našimi zástupci v Bruselu a jejich větší expertní podporu ze strany 
sekretariátu. 

Legislativní návrhy EK 
SVAZ podpořil balíček opatření EK zaměřený na zlepšování právní úpravy, zejména vytvoření 
Platformy REFIT (Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů), ustavení Výboru pro 
regulatorní kontrolu (Regulatory Scrutiny Board) a uzavření dohody mezi institucemi EU o provádění 
hodnocení dopadů v průběhu celého legislativního procesu.  

SVAZ sledoval dokončení projednání návrhů týkajících se evropského portálu volných pracovních míst 
(EURES), ochrany osobních údajů a obchodního tajemství. Pokračoval ve sledování trialogu k ochraně 
práv akcionářů, který se zastavil v důsledku nejednoty EK o úpravě podávání zpráv podle jednotlivých 
zemí. SVAZ se zapojil do transpozice směrnice o zveřejňování nefinančních informací a informací 
týkajících se politik rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami. Cílem bylo, aby 
transpozice proběhla s plnou flexibilitou pro dotčené společnosti a nedošlo ke „gold-platingu“.  

I přes skutečně extrémní snahu SVAZU na národní i evropské úrovni, v rámci V-4, SVE a 
BUSINESSEUROPE, a za podpory státní správy, se nepodařilo odvrátit předložení návrhu EK na revizi 
směrnice o vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb. Úsilí je nyní zaměřeno na udržení 
odmítavé pozice ČR v Radě a analyzování a omezení dopadů na podniky. Jednání o směrnici o 
zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností 
kotovaných na burzách stále probíhá v Radě. I když ČR oficiálně změnila rámcovou pozici ve prospěch 
návrhu, zatím se podařilo odvrátit dosažení dohody mezi členskými státy.  

Transparentnost a odpovědné podnikání  
V roce 2010 odstartovala EK v rámci přípravy na oba Akty o jednotném trhu zvýšený tlak 
na transparentnost podniků. V důsledku toho se zvyšuje tlak na podniky, aby podávaly zprávy o svých 
politikách a strategiích v oblasti udržitelného rozvoje, sociální, zaměstnanecké a environmentální 
politiky, mzdové politiky, politiky předvídání rizik a předběžné opatrnosti („due diligence“) v oblasti 
ochrany lidských práv, a to v rámci celého hodnotového řetězce. Na úrovni ČR byl přijat 
„Aktualizovaný Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací“ (CSR) v ČR, připomínkoval 
se "Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích“, a rodí se „Akční plán 
odpovědného podnikání a lidských práv“. První legislativní návrh EU, který se snaží prolomit princip 
dobrovolnosti, je návrh EK o zodpovědném získávání nerostných surovin a dřeva pocházejících 
z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí. Při SVAZU byla ustavena Pracovní 
skupina pro odpovědné podnikání, která aktivně pracuje na tom, aby minimalizovala dopad 
probíhajících iniciativ na podnikatelskou sféru a udržela CSR na bázi dobrovolnosti. SVAZ podepsal 
dohodu o spolupráci s Byznys pro společnost.  

BUSINESSEUROPE 
V listopadu 2015, po měsíční stáži na SVAZU, nastoupila do Bruselu nová stálá delegátka 
při BUSINESSEUROPE Jana Radová. V souvislosti s personálními změnami v sekretariátu došlo i k 
úpravě zastoupení SVAZU v rámci pracovních výborů a pracovních skupin BUSINESSEUROPE tak, aby 
byly obsazeny prioritní oblasti a zvýšila se provázanost s národními procesy. 
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Spolupráce s podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy střední a východní Evropy (CEE 
Iniciativa) 
V listopadu 2015 oslavila CEE Iniciativa 10 let od svého založení z iniciativy rakouského IV a SVAZU. 
Byl predikován scénář dalšího vývoje regionu střední a východní Evropy (SVE) a vyhodnoceny 
dosažené výsledky. Za hodnocené období se konala další dvě zasedání (ve Splitu a Portoroži). Novou 
formou spolupráce jsou společná jednání s poslanci a poslankyněmi EP ze SVE. 

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu 
Řídící rada zakladatelů dne 12. 2. 2016 vyhodnotila činnost CEBRE v roce 2015 jako mimořádně 
úspěšnou.  CEBRE se soustředilo na vývoj legislativy ve třech prioritních oblastech: vnitřní trh, 
digitální ekonomika a energetika.  CEBRE zorganizovalo tři setkání s poslanci a poslankyněmi EP 
k aktuálním tématům programu EK, o hrozbách a příležitostech Transatlantického obchodního a 
investičního partnerství (TTIP), k sociálním standardům v dopravě, digitální agendě a strategii 
vnitřního trhu. Jako součást projektu Zastoupení EK v ČR uspořádalo CEBRE řadu debat na téma 
oběhového hospodářství, strategie pro jednotný trh zboží a služeb, nové obchodní a investiční 
strategie, energetických štítků a digitálního kontraktu. 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)  
V říjnu 2015 byl zahájen další mandát členů v EHSV. Delegace ČR má 12 členů rozdělených 
do 3 politických skupin – Zaměstnavatelé, Zaměstnanci a Různé zájmy (zájmové organizace). 
Podnikatelé a zaměstnavatelé ČR obsadili 4 místa: SVAZ (Drbalová, Novotný), KZPS ČR (Zvolská), HK 
ČR (Zahradník). SVAZ získal pozici místopředsedkyně Skupiny I (Zaměstnavatelé). Skupina I pracuje 
v silném propojení na evropské zaměstnavatelské a podnikatelské struktury (Eurochambres, 
BUSINESSEUROPE, UEAPME). 

Spolupráce se Zastoupením EK v ČR, Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu a členy 
Evropského parlamentu 
Vývoj legislativy v některých oblastech si vyžádal cílenější spolupráci expertů SVAZU s pracovníky 
Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu a členy a členkami Evropského parlamentu (dále jen „EP“) 
nakloněnými byznysu. Spolupráce s EP je nyní daleko bezprostřednější a konkrétnější. Procesy 
evropského semestru, příprava hodnocení NPR si nově vyžadují užší spolupráci se Zastoupením EK 
v ČR (dále jen „ZEK“), které je tzv. ambasadorem evropského semestru v ČR. ZEK zvýšilo svoji aktivitu 
a uspořádalo řadu setkání s komisaři a komisařkami (Bieńkowská, Ansip, Dombrovskis), kterých se 
SVAZ zúčastnil. 

Evropský semestr a Národní program reforem, Národní konvent o EU  
Na národní úrovni byli zástupci SVAZU zapojeni do činnosti Pracovního týmu RHSD pro EU, v rámci 
kterého měli možnost komentovat přípravu mandátů pro zasedání Evropské rady a formací Rady EU 
a formulování a implementaci dalších strategických dokumentů ČR zaměřených na lepší 
a důvěryhodnější působení ČR a jejích zástupců v EU nebo na přístup ČR k současné uprchlické 
a migrační krizi. Pozornost byla zaměřena i na výstupy Visegrádské čtyřky (V-4), které ČR 
do června 2016 předsedá. 

SVAZ byl zapojen do aktuálně probíhajících cyklů evropského semestru. Podílel se přípravě zprávy ČR 
k implementaci Národní programu reforem (NPR) 2015 s důrazem na specifická doporučení EK pro ČR 
a v březnu 2016 se zapojil do přípravy NPR 2016.  

Dále se zapojil do činnosti Národního konventu o EU (ÚV).  Experti SVAZU se v uplynulém období 
zúčastnili 8 kulatých stolů, nejzajímavější byla diskuse  o zahraniční a bezpečnostní politice, vědě a 
výzkumu a vzdělávání a konference k „Přijetí jednotné evropské měny v ČR – přínosy a rizika“. 

Společná obchodní politika 
Dohoda TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) mezi EU a USA si klade za cíl plně 
liberalizovat vzájemný obchod a investice. Vyjednávání o této dohodě, kterou SVAZ na základě 
silného mandátu svých členů stejně jako ostatní evropské svazy podporuje, je relativně zdlouhavé 
z důvodu velkých očekávání a nezbytného dialogu s občanskou společností a nevládním sektorem. 
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Přínos spočívá zejména v usnadnění přístupu na trh, odstranění tarifních, ale hlavně netarifních 
překážek obchodu a služeb a v neposlední řadě v posílení energetické bezpečnosti. SVAZ je zastoupen 
v expertní skupině k TTIP organizované MPO. Hlavním výsledkem její činnosti bylo zadání Studie 
dopadů uzavření Transatlantické dohody o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP) na ČR a její 
hospodářství. 

K dalším i pro české firmy významným dohodám patří Dohody o volném obchodu s Vietnamem, 
Singapurem a Kanadou, které procházejí ratifikačním procesem. 

Mezinárodní organizace 
V první polovině června se experti SVAZU zúčastnili v rámci tripartitní delegace ČR 104. Mezinárodní 
konference práce v Ženevě k tématům budoucnosti světa práce, strategickým cílům pracovněprávní 
ochrany, malého a středního podnikání a tvorby pracovních míst a přechodu z neformální do formální 
ekonomiky.  

V rámci svého členství v Poradním výboru pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) SVAZ spolupracoval s Ministerstvem zahraničních věcí 
ČR v rámci Pracovní skupiny pro spolupráci s OECD. ČR byla jednou z předsedajících zemí ministerské 
konference OECD v červnu 2015 a tzv. Týdne OECD ve dnech 2. - 4. 6. 2016. ČR tak měla možnost 
ovlivnit obsah a obsazení Fóra OECD pod titulem „Investice do budoucna: lidé, planeta, prosperita“. 
SVAZ na fóru reprezentovali viceprezident R. Špicar a ředitel divize mezinárodních vztahů a regulací 
ČEZ I. Hlaváč. Fóru předcházela 1. 6. Valná hromada BIAC za účasti viceprezidenta S. Kázeckého. SVAZ 
se podílel na přípravě dokumentů k pravidelné výroční konzultaci BIAC s generálním tajemníkem 
OECD Gurríou, jeho týmem a velvyslanci při OECD 18. 1. 2016 a také na přípravě zasedání ministrů 
práce a sociálních věcí 15. 1. 2016 k inkluzivním trhům práce a úloze sociálního dialogu.  

Komunikace a medializace činnosti  

Členská základna 
SVAZ v uplynulém období zůstával nadále nejvlivnějším seskupením svazů a firem zastupujícím zájmy 
zaměstnavatelů a podnikatelů v ČR. Z hlediska struktury doznala členská základna změn. Do řad 
SVAZU vstoupily Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, Česká asociace 
dodavatelů zdravotnických prostředků (CZECHMED), Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Solární 
asociace. Do SVAZU vstoupilo 26 nových individuálních členů, což je oproti předchozímu roku, kdy 
nastoupilo 7 nových členů, výrazný nárůst. Svědčí to o rostoucím zájmu o SVAZ. Celkově bylo 
individuálních členských firem koncem března letošního roku 136 a členských svazů 29. Status 
pozorovatele představenstvo udělilo čtyřem velkým firmám a jedné asociaci. Partnery SVAZU jsou i 
nadále firma Kapsch Telematic Services a Česká spořitelna, a.s., která se také zapojila jako generální 
partner do podpory RPTV.  

Komunikace s členskou základnou 
Součástí komunikace s členskou základnou byla zasedání Rady členů a také Grémií a individuálních 
členských firem. Ve sledovaném období proběhlo vždy po šesti zasedáních. Snahou bylo zkvalitnit 
přípravu těchto jednání, která by více odpovídala potřebám členů. Tradičně se lednových jednání 
zúčastnil prezident SVAZU Jaroslav Hanák. Po volební valné hromadě v dubnu 2015 převzal gesci za 
členské firmy v představenstvu viceprezident F. Chaloupecký. Nahradil bývalého viceprezidenta 
J. Holuba, který řídil jednání členských firem více jak deset let.  

Významnou událostí, která poukázala na společnou historii, byla oslava 25 let obnovení činnosti 
SVAZU. Společenská akce proběhla v květnu na Pražském hradě za účasti zástupců členských svazů a 

http://www.spcr.cz/struktura-sp-cr/clenska-zakladna/odvetvove-svazy/clen/5884-asociace-vyrobcu-a-dodavatelu-zdravotnickych-prostredku/svaz
http://www.spcr.cz/struktura-sp-cr/clenska-zakladna/odvetvove-svazy/clen/5893-ceska-asociace-dodavatelu-zdravotnickych-prostredku-ve-zkratce-czechmed
http://www.spcr.cz/struktura-sp-cr/clenska-zakladna/odvetvove-svazy/clen/5893-ceska-asociace-dodavatelu-zdravotnickych-prostredku-ve-zkratce-czechmed
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asociací, firem a čestných členů. Poblahopřát přišli předseda vlády B. Sobotka, místopředseda vlády 
A. Babiš a další čelní političtí představitelé.  

V září 2015 proběhla nejvýznamnější akce SVAZU – Sněm, který již tradičně otevřel v Rotundě 
pavilonu A Výstaviště Brno Mezinárodní strojírenský veletrh. Oproti předchozím letům byla vrcholná 
debatní platforma politiků a byznysu výjimečná. Poprvé na ni zavítal prezident republiky, který 
odpověděl na dotazy 400 přítomných zástupců zaměstnavatelů a významných hostů. Za vládní stranu 
se na Sněm dostavilo jejich deset členů v čele s premiérem B. Sobotkou, jemuž bylo předáno 31 
požadavků SVAZU, které by měl kabinet splnit do konce svého volebního mandátu. Atmosféru 
setkání poznamenalo 25. výročí obnovení činnosti SVAZU a skutečnost, že rok 2015 byl vyhlášen 
Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Vedle reformy školství a dalších priorit SVAZU 
dominovalo Sněmu a mnoha doprovodným akcím téma čtvrté průmyslové revoluce Průmysl 4.0. 
Součástí programu bylo předání výročních ocenění SP ČR – Galerie osobností průmyslu a Ocenění za 
přínos pro rozvoj průmyslu a regionů, které si odnesli Štěpán Popovič, bývalý dlouholetý prezident 
SVAZU, a společnost Vítkovice a.s., za kterou ocenění převzal generální ředitel a předseda 
představenstva Jan Světlík. Jak prezident republiky Miloš Zeman, tak i předseda vlády a další členové 
vlády zavítali poté do společné expozice SVAZU a jeho partnerů pod názvem „Průmyslový ostrov“.  

Rok průmyslu a technického vzdělávaní (RPTV) 
Za čtvrtstoletí novodobé existence SVAZ dosud nikdy neorganizoval celoroční kampaň. Poprvé se tak 
stalo v roce 2015, kdy uspořádal Rok průmyslu a technického vzdělávání (RPTV). Cílem této aktivity 
bylo zvýšit tlak na systémové změny ve vzdělávání a prosadit účinnější podporu technického školství. 
Současně kampaň mířila na zvýšení zájmu veřejnosti o průmysl a technické obory. 

Pro RPTV se podařilo získat záštitu předsedy vlády B. Sobotky a ministerstev klíčových pro témata 
kampaně (MŠMT, MPO, MPSV, MK). Aktivně se jí účastnily průmyslové firmy z řad členské základny 
(mj. Škoda Auto; ČEZ, ArcelorMittal, Vítkovice, Linet, Siemens a další) a členské odvětvové svazy a 
asociace. Mezi partnery a účastnickými subjekty byly vedle generálního partnera České spořitelny a.s. 
také instituce jako TA ČR, CzechInvest a NÚV; do aktivit RPTV se zapojily kraje, VŠ, SŠ i ZŠ. Celkově 
proběhlo více než 400 akcí při zapojení několika stovek účastníků. 

K prosazování systémových změn přispěly odborné diskuse, jichž se zúčastnili i vládní politici. Od 
března do listopadu 2015 proběhlo sedm velkých diskusních panelů uspořádaných SVAZEM ve 
spolupráci s vydavatelstvím Economia, a.s. a za celý uplynulý rok dalších 30 odborných akcí (včetně 
akce Sklářské svítání aj.) Na tyto akce zavítalo souhrnně přes 3 tisíce účastníků. Součástí kampaně 
RPTV bylo dalších 50 regionálních setkání k tématům vzdělávání a školství.  

 Mezi viditelné aktivity patřily velké akce pro širokou veřejnost. Ve spolupráci s firmami 
z Moravskoslezského kraje připravil SVAZ na 1. květen 2015 v Dolních Vítkovicích historicky první Den 
s průmyslem v Ostravě. Prezentaci firem a škol a doprovodný program včetně hudebních vystoupení 
a projevů zástupců SVAZU vidělo 12 tisíc návštěvníků. 

V krajích se v průběhu roku uskutečnilo velké množství exkurzí na veletrhy a do firem podpořených 
SVAZEM či jeho partnery, a to v řadě případů ve spolupráci s členskými svazy nebo CzechInvestem. 
Jen exkurzí pod přímou patronací SVAZU proběhly více než čtyři desítky. V rámci RPTV se uskutečnilo 
také přes 60 dnů otevřených dveří v podnicích či na VŠ a SŠ. Pod značkou kampaně proběhly některé 
již tradiční a zavedené veletrhy vzdělávání, trhu práce či průmyslu.  

Součástí dění RPTV byly i více než tři desítky soutěží realizovaných či promovaných v rámci kampaně. 
SVAZ zorganizoval online kvíz zaměřený na osobnosti vědy a techniky pod názvem „I ♥ TECHNIKA“, 
jehož se zúčastnilo na 5 tisíc žáků ZŠ. Společně s TA ČR uspořádal výtvarnou soutěž „Propojený svět“ s 
300 přihlášenými výtvarnými díly ze ZŠ a SŠ a s dalšími 66 z VŠ.  
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V rámci RPTV se SVAZ zaměřil i na podporu zájmového technického vzdělávání a na propagaci 
technických muzeí, science center či volnočasových středisek typu domů dětí a mládeže. Některé z 
nich podpořil nákupem stavebnic pro děti. 

Významnou aktivitou kampaně bylo zorganizování Průmyslového ostrova na MSV Brno. Jednalo se o 
společnou expozici odvětvových svazů a partnerů SVAZU zahrnující 12 subjektů a doprovodný 
program zaměřený z části na studenty a vzdělávací témata včetně Průmyslu 4.0. 

Důležitou akcí SVAZU bylo uspořádání podzimní BUSINESS školy, které se zúčastnily čtyři desítky 
vybraných studentů z deseti VŠ z celé ČR. V průběhu dvoudenní akce s nimi diskutovaly dvě desítky 
mentorů, členové představenstva SVAZU, dva ministři, akademici, novináři (www.business-skola.cz). 

Významným výstupem RPTV byla elektronická publikace Almanach technického vzdělávání, 
prezentující 500 SOŠ technických oborů a stovku příkladů dobré spolupráce. Almanach je doplněn i o 
nabídky VOŠ a VŠ. 

Kampaň měla jednotnou značku a speciální webové stránky www.rokprumyslu.eu, na nichž bylo 
publikováno 1500 článků, přečetlo si je přes 140 tisíc návštěvníků. Na webu jsou k dispozici informace 
o jednotlivých aktivitách, jejich dosahu a o participujících účastnících kampaně.  

Prezentace kampaně na internetu byla podpořena facebookovým profilem RPTV (téměř 450 
fanoušků) a vlastním kanálem na YouTube (počet videí 34, počet zhlédnutí 19 tisíc). Vytvořen byl 
animovaný krátkometrážní film propagující technické vzdělávání natočený SVAZEM pod názvem 
„Vnímáte svět průmyslu a techniky podobně?“ ( www.youtube.com/watch?v=zKUUi73xV10 ). 

Společnost IPSOS provedla pro SVAZ rozsáhlý průzkum na téma „Technické vzdělávání v ČR – pohled 
rodičů“ (www.rokprumyslu.eu/soubory/pdf/zaverecna-konference-rptv-ipsos-pruzkum.pdf ). Výstupy 
byly prezentovány na prosincové závěrečné konferenci RPTV v Praze za účasti 200 účastníků.  

Vyrobeny byly prezentační stojany pro jednotlivé akce, náborové letáky pro zájemce o zapojení se do 
kampaně i 1500 propagačních letáků „Technika je baví“, které byly umístěny v říjnu a v listopadu v 
MHD krajských měst.  

Medializace klíčových témat RPTV probíhala v průběhu celého roku 2015, důraz byl kladen na otázky 
systémových změn technického vzdělávání. Tato agenda v českých médiích výrazně rezonovala – 
evidováno bylo 9 tisíc příspěvků. Zhruba čtvrtina zmínek o technickém vzdělávání byla uváděna v 
souvislosti s RPTV. Mediálními partnery kampaně byly z titulu spolupráce na diskusních setkáních 
formáty vydavatelství Economia. Ke každému panelu byly vydávány speciální přílohy Hospodářských 
novin. V nich a v týdeníku Ekonom byly diskuse avizovány inzercí, na webovém portálu iHNed.cz byl 
založen microsite o vzdělávání (http://ihned.cz/edu), na web TV aktualne.cz byly umísťovány 
videoreportáže. Prostřednictvím regionálních příloh byly prezentovány výstupy RPTV i v médiích 
dalších vydavatelských domů jako je MAFRA, Mladá fronta či Vltava-Labe-Press (Deníky).  

Mediální komunikace 
V uplynulém období byl SVAZ mediálně nejviditelnějším sdružením zaměstnavatelů a podnikatelů 
v ČR, a to jak vůči politikům, podnikatelům a odborné veřejnosti, tak i vůči laické veřejnosti. Výrazně k 
tomu přispěla aktivita Roku průmyslu a technického vzdělávání (RPTV), účast na tripartitě a 
stanoviska SVAZU k řadě legislativních návrhů a další vyjádření. 

Svou dominanci potvrdil SVAZ v roce 2015 počtem více jak 3600 zmínek v médiích registrovaných v 
databázi Newtonit, za první dva měsíce roku 2016 přibylo 700 dalších. Nejvyšší počet citací 
zaznamenali členové představenstva SVAZU J. Hanák (640), R. Špicar (210), J. Rafaj, (150), Z. Frolík 
(140) a J. Holoubek (70).  

K počtu citací přispěl poměrně vysoký počet vyjádření zástupců SVAZU a tiskových zpráv (160), z 
nichž polovina se týkala akcí RPTV. SVAZ uspořádal šest tiskových konferencí, z toho jednu v 

http://www.business-skola.cz/
http://www.rokprumyslu.eu/
http://www.rokprumyslu.eu/soubory/pdf/zaverecna-konference-rptv-ipsos-pruzkum.pdf
http://ihned.cz/edu


27 

návaznosti na RPTV, a jedno neformální setkání s novináři. Nejvýznamnější tisková konference se 
uskutečnila v souvislosti s konáním Sněmu na MSV v Brně za účasti premiéra B. Sobotky.  

Výrazně byli zástupci SVAZU přítomni na televizních kanálech (např. 90 účastí v pořadech ČT). SVAZU 
se dařilo pokračovat ve spolupráci s ČT a s vydavatelskými domy jako je Economia. V uplynulém 
období byl patrný trend zvýšeného zájmu řady odborných titulů a nových mediálních online formátů 
exportu (propagace misí) a od druhé poloviny roku 2015 intenzivně i v tématu Průmysl 4.0.  

Nově bylo součástí snah o zviditelnění SVAZU aktivním využitím sociálních sítí, zejména facebooku a 
twitteru. Podařila se i synergie s facebookem RPTV.  

Výrazněji než dříve se medializace SVAZU zaměřovala na podporu prioritních témat a lobbistických 
zájmů SVAZU, a to zejména v oblasti technického vzdělávání, ale také trhu práce (karenční doba, 
minimální mzda) energetiky (OZE), výzkumu, vývoje a inovací, podpory exportu (propagace misí) a od 
druhé poloviny roku 2015 intenzivně i v tématu Průmysl 4.0.  

SVAZ ve sledovaném období poskytnul více jak osm desítek záštit na významné akce, konference, 
semináře, často i mezinárodního charakteru. Některé aktivity se spojily s akcemi RPTV. Posilování 
značky SVAZU bylo potvrzeno i tím, že na důležité akce byli jako řečníci zváni představitelé SVAZU. 

SVAZ se prezentoval na soutěžích. Dokázal zúročit skutečnost, že je vyhlašovatelem soutěží Zlatá 
medaile MSV a MANAŽER ROKU, kam se k vyhlášení vítězů dostavili prezident republiky M. Zeman, 
vicepremiér A. Babiš a další významní hosté. Zástupci SVAZU působí v hodnotitelských komisích 
soutěží Národní cena kvality a Marketér roku. Výrazně se rozvinula spolupráce s organizátory soutěže 
Firma roku. Jedná se o jednu z mála soutěží, kde se vyhlašují vítězové i v regionech, zástupci SVAZU 
působili v těchto krajských porotách i celostátní porotě. V rámci RPTV byl zástupce SVAZU též v 
porotě soutěže TA ČR. 

Nový jednotný vizuální styl, nástroje komunikace 
V prosinci 2015 SVAZ přešel na nový jednotný vizuální styl se souborem vizuálních prvků, 
usnadňujících vnější i vnitřní komunikaci SVAZU. Základem jednotného vizuálního stylu se stal 
redesign loga, byla definována barevnost a písmo. Vytvořeno bylo nové grafického řešení 
merkantilních a informačních tiskovin a dalších aplikací (např. bannery). 

Novou vizuální podobu získal elektronický newsletter SPInfo, na jehož týdenní periodicitu si členská 
základna již zvykla. Čtenáři měli zájem zejména o stanoviska, která SVAZ připravuje pro vládní e-klep 
a o informace z připomínkového řízení před jednáním vlády. 

Důležitým komunikačním nástrojem SVAZU je časopis Spektrum, který v uplynulém období prošel 
obsahovou i grafickou úpravou. Hlavní změnou je zaměření měsíčníku více tematicky, články se snaží 
čerpat podněty z členské základny. V roce 2016 přešel z ekonomických důvodů na periodicitu 
z původních deseti čísel na šest vydání. 

Webové stránky www.spcr.cz prošly redesignem i strukturální změnou, zjednodušení menu a 
snížením počtu rubrik webu přidalo na přehlednosti. Důraz byl kladen na cílové skupiny a na 
prezentaci postojů SVAZU k aktuálním tématům. Web je proto rozdělen na část prezentační a část 
informační (servisní). Na rozdíl od webů obdobných organizací zahrnuje web část informující o 
struktuře členské základny a nabízí prezentační karty členských podniků. Součástí webu se stala 
neveřejná část určená pouze pro členy SVAZU. Ve sledovaném období došlo k nárůstu počtu 
informací, na stránky webu bylo zavěšeno přes tisíc stanovisek, aktualit, tiskových zpráv, informací 
z oblasti legislativy, podpory exportu či EU a dalších oblastí činnosti SVAZU. 

http://www.spcr.cz/
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Projekty a veřejné zakázky 

Ukončené projekty 

Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy 
pracovnělékařských služeb 
Problematice pracovnělékařských služeb se věnoval výše uvedený projekt (konec projektu 6/2015). 
V rámci projektu byly vytvořeny tři odborné pracovní skupiny expertů, které zjišťovaly situaci 
v aplikaci právní úpravy přímo u zaměstnavatelů, zaměstnanců a poskytovatelů a identifikovaly 
okruhy problémů. V roce 2014 bylo zorganizováno 18 workshopů za účasti odborných pracovníků 
firem. Identifikované problémy a návrhy možných řešení byly na začátku roku 2015 prezentovány na 
14 kulatých stolech pořádaných v regionech. Poznatky získané v průběhu realizace Projektu potvrdily, 
že platná právní úprava obsahuje mnoho rozporů a nejasností a při její aplikaci tak dochází k celé 
řadě chyb, které nelze odstranit zvýšenou osvětou ani sdílením příkladů dobré praxe, tedy čistě 
nelegislativními opatřeními, jak se původně sociální partneři domnívali.  

Výstupy projektu (např. možnost vzdání se odvolání při vystavení posudku, výstupní zdravotní 
prohlídky) byly zapracovány MZd do novely zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách. U této novely probíhá vypořádání připomínkového řízení. Další výstupy projektu směřovaly 
ke změně prováděcí vyhlášky, do které je MZd přislíbilo zapracovat. Některé výstupy, které směřovaly 
do oblasti zákoníku práce (např. prohlídky u noční práce, překážky v práce v souvislosti 
s preventivními prohlídkami a nezpůsobilosti k výkonu práce), přislíbilo MPSV zapracovat do 
připravované novely, která byla předložena do mezirezortního připomínkového řízení na přelomu 
února a března 2016. 

Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů 
SVAZ participoval na organizování aktivit projektu. V průběhu projektu uspořádal 60 diskusních fór, 
jejichž cílem bylo zmapování výkladových a aplikačních nejasností nové právní úpravy občanského 
zákoníku a výměna zkušeností a příkladů (konec projektu 10/2015). Závěrečná zpráva projektu 
obsahovala popis problémů, které přinesla nová právní úprava občanského práva do 
pracovněprávních vztahů a společný návrh sociálních partnerů, jak je řešit, který bude předložen 
RHSD ČR. Výstupy z projektu, na kterých byla shoda sociálních partnerů (např. úprava doručování, 
běh prekluzivní lhůty, zápočtové listy u dohod o provedení práce), byly promítnuty při přípravě 
koncepční novely zákoníku práce. 

Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v 
oblasti rozvoje lidských zdrojů 
SVAZ spolu s partnerem ČMKOS v říjnu 2015 projekt ukončil. Výstupem bylo 13 regionálních, 
1 národní a 8 odvětvových sektorových dohod. Sektorové dohody obsahují konsenzus zapojených 
aktérů trhu práce nad řešením konkrétně definovaných problémů. Partnery dohod jsou sociální 
partneři, jednotliví zaměstnavatelé, zástupci krajských samospráv a státní správy, kteří se svým 
podpisem zavázali k naplňování aktivit popsaných v akčních plánech sektorových dohod. 

Regionální sektorové dohody řeší především disparitu mezi poptávkou a nabídkou pracovní síly. 
Odvětvové sektorové dohody řeší např. změny legislativního prostředí, vytváření podmínek rozvoje 
sektoru či navrhuje opatření vedoucí ke změně postoje státních orgánů v odvětví chemie, energetiky, 
stavebnictví, zemědělství, cestovního ruchu, kybernetické bezpečnosti, textilního, oděvního a 
kožedělného průmyslu a sociálních služeb. Národní sektorová dohoda se zaměřuje na řešení bariér 
napříč všemi sektory a všemi regiony v České republice. Národní dohoda představuje shodu všech 
odvětví nad návrhem řešení společných bariér, průřezových problémů v oblasti počátečního 
vzdělávání, dalšího vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů jako celku. 
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Zajištění zapojování zaměstnavatelů do tvorby a aktualizace NSK a provozu SR 
SVAZ s dalšími členy konsorcia pokračoval v rámci prodloužení veřejné zakázky Národní soustava 
kvalifikací 2 (NSK2) prostřednictvím sítě sektorových rad, respektive jejich pracovních skupin, na 
tvorbě a revizi profesních kvalifikací dle zákona 179/2006 Sb. Vedle 115 nových a 89 revidovaných 
profesních kvalifikací proběhla v roce 2015 také optimalizace sítě sektorových rad (SR) a probíhala 
jednání sociálních partnerů se zástupci MŠMT a NÚV o způsobu jejich zapojení v roce 2016 mimo 
režim veřejné zakázky. 

Na konci roku 2015 byl počet schválených a v NSK vyvěšených profesních kvalifikací 921 (na konci 
roku 2014 jich bylo 666), ze kterých se uskutečnilo 134 270 zkoušek. 

SVAZ vedle činností plynoucí z veřejné zakázky zajišťoval a dále zajišťuje podporu pro žadatele o 
autorizaci, ale také nově vzniklým autorizovaným osobám v otázkách jejich práv a povinností 
spojených s udělením příslušné autorizace. 

Nové projekty 

Projekt k naplnění činnosti dle § 320a ZP – vzájemná jednání sociálních partnerů na 
celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů a 
zaměstnanců v roce 2016  
Na přelomu roku 2015/2016 byly zahájeny přípravy na realizaci ročního projektu navazujícího na 
nový § 320a zákoníku práce, schválený na podzim 2015. Projekt míří na budování a posilování 
struktur a kapacit sociálních partnerů a rozvíjení vzájemné spolupráce, a to jak na centrální, tak 
i regionální a oborové úrovni, zajištění analytické expertní podpory na straně sociálních partnerů 
a podporu sociálního dialogu a jeho prezentace a propagace ve vztahu k odborné i laické veřejnosti. 
V projektu jsou činnosti zaměřeny na rozpracování vybraných okruhů z výstupu Roku průmyslu a 
technického vzdělávání (např. předvídání kvalifikačních potřeb, spolupráce firem a škol, generační 
obměna ve firmách, karierové poradenství, rekvalifikace apod.), dále zpracování modelu stanovování 
minimální mzdy a jeho projednání s organizacemi odborů na krajské a národní úrovni. Dalším 
významným cílem projektu je vypracování návrhů variant řešení karenční doby na základě 
praktických poznatků z firem, se zohledněním dopadů na zaměstnavatele, zaměstnance a státní 
rozpočet, jejich projednávání a snaha o dosažení shody na vhodném modelu. 

NORD – Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR  

Předkladatelem projektu je SVAZ a jeho partnerem je ČMKOS. Cílem projektu je vzájemné zlepšení 
výměny informací mezi sociálními partnery a jejich členskými základnami i mezi samotnými sociálními 
partnery a dalšími relevantními subjekty prostřednictvím většího propojení jednotlivých úrovní 
sociálního dialogu s využitím zpětné vazby přímo od cílové skupiny projektu.  

Jde o projekt historicky navazující na předchozí projekty (Posilování sociálního dialogu, Udržitelnost 
sociálního dialogu, Regiony v centru dění). Obsahové zaměření a zabezpečení aktivit je rozděleno 
mezi sekretariát a regiony. Řešení témat bude probíhat v regionech (tradiční kulaté stoly s firmami) 
v rámci odvětvového dialogu. Ambicí projektu je zvýšit povědomí o přínosech sociálního dialogu v 
řešení vybraných problémů. Novinkou, ve srovnání s předchozími projekty, je iniciování a realizace 
tzv. účelová partnerství v regionech, která mají napomoci řešení konkrétních problémů (pozn. využití 
regionálních sektorových dohod).   

Aktivity projektu jsou zaměřeny na aktuální témata -  např. novela zákoníku práce, zaměstnávání 
cizinců a odsouzených. Projekt byl zahájen v listopadu 2015. 
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Zkracování pracovní doby - Posilování kapacit sociálního dialogu v oblasti zavádění 
zkracování pracovní doby bez snížení mzdy a využívání flexibilních forem rozvržení 
pracovní doby ve vazbě na produktivitu práce, konkurenceschopnost a slaďování 
pracovního, osobního a rodinného života. 
SVAZ se od 1. ledna 2016 na dobu 36 měsíců stal partnerem ČMKOS v projektu, který si klade za cíl 
prokázat, že efektivnější využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby a její zkracování bez 
snížení mzdy může vést jak ke zvyšování konkurenceschopnosti, tak i ke zvyšování zaměstnanosti. 

Úkolem je zmapovat vývoj a využití různých forem zaměstnanosti, provést šetření zaměřené na vývoj 
výkonnosti, produktivity práce, mezd a vývoj pracovní doby s vazbou na zavádění podpory zkracování 
pracovní doby v porovnání s členskými zeměmi EU. 

Významnou částí projektu bude prověření možností prohlubování zkracování pracovní doby se 
zaměřením na usnadnění procesu slaďování pracovního, osobního a rodinného života. 

 

MOZKAO - Nastavení mechanismů spolupráce a komunikace zaměstnavatelů a zástupců 
zaměstnanců s autorizovanými osobami pro zvýšení kvality zkoušek a procesu přípravy uchazečů 
v systému dalšího profesního vzdělávání. 
Jde o tzv. „malý projekt“, který obsahově navazuje na výstupy z oblasti rozvoje Národní soustavy 
kvalifikací, včetně požadované novely zákona č. 179/2006 Sb. Cílem projektu je zkvalitnit proces 
průběhu zkoušek a tím i připravenost a kompetentnost zaměstnanců či budoucích zaměstnanců – 
absolventů zkoušek prostřednictvím sociálního dialogu mezi sociálními partnery a autorizovanými 
osobami. Realizace projektu byla zahájena v březnu 2016. 


