Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení
Svazu průmyslu a dopravy ČR
za období listopad 2004 - duben 2005
Hlavním cílem Svazu průmyslu a dopravy ČR (dále jen „Svaz“) bylo v uplynulém období
zvýšení účinnosti při prosazování zájmů svých členů. Významná byla především účast Svazu
jako hlavního reprezentanta zaměstnavatelů na jednáních Rady hospodářské a sociální dohody
ČR. Neméně důležitá pro prosazování zájmů členů Svazu byla osobní jednání našich
představitelů s vládními činiteli a se členy parlamentních politických stran. I nadále si
udržujeme vysokou úroveň svých aktivit v mezinárodních organizacích, zejména v UNICE
(Unie průmyslových a zaměstnavatelských svazů Evropy), IOE (Mezinárodní organizace
zaměstnavatelů) a ILO (Mezinárodní organizace práce).
Ve sledovaném období se dále zkvalitnila prezentace Svazu v médiích, což se odrazilo na
zlepšení celkové prestiže Svazu. Zvýšení image Svazu se příznivě projevuje i v růstu členské
základny. S našimi zásadními stanovisky k nejdůležitějším otázkám hospodářského a
sociálního rozvoje jsme seznámili veřejnost na 4 tiskových konferencích. Zvýšila se i
frekvence našich vystoupení v médiích - za hodnocené období jich bylo 534. Mediální
kampaň byla zaměřena především na oblast daní, zákoníku práce, nemocenského pojištění,
zdravotnictví, environmentální politiky a dopravy a účinně přispěla ke zlepšení vyjednávací
pozice Svazu při jednáních s vládou a politickými stranami. Na začátku letošního roku jsme
také zkvalitněním a změnou našich webových stránek a novou úpravou zpravodaje Spektrum
zlepšili informovanost o Svazu.

Daně
V oblasti daní byla pozornost Svazu zaměřena na novely zákona o DPH a o dani z příjmů.
Novelou o DPH, která napravovala zjevné chyby a nedostatky zákona č. 235/2004 Sb., o
DPH, byl akceptován náš požadavek na změnu vykazování DPH u dovozu a vývozu do třetích
zemí. Do novely zákona o dani z příjmů se podařilo prosadit daňové zvýhodnění podnikového
výzkumu a vývoje. MF ČR rovněž akceptovalo náš požadavek na zmírnění postihu za chybné
vykazování DPH v období od 1.5. – 31.12.2004 a vydalo v tomto smyslu pokyn – rozhodnutí
o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty.
Významné byly aktivity v oblasti koncepcí daní. Svaz zpracoval a předložil návrh vlastní
daňové reformy postavené na následujících zásadách:








celkové snížení úrovně daní z příjmů pro fyzické i právnické osoby;
zjednodušení zákona o daních z příjmů - rozdělením na 2 zákony: daně z příjmů
fyzických osob a daně z příjmů právnických osob;
daňová stimulace na podporu VaV, vzdělávání, investic, včetně rekonstrukcí a
modernizací a ekologie;
výrazné zjednodušení účetnictví a daňového výkaznictví pro malé právnické osoby;
prosazení editační povinnosti;
spotřební daně minerálních olejů (PHM) držet na minimální výši směrnice EU;
zrušit majetkové daně.

Zaměstnavatelské vztahy
V této oblasti zpracoval Svaz stanoviska ke koncepčním materiálům z oblasti zaměstnanosti,
vzdělávání, pracovněprávních vztahů, sociálních systémů a kolektivního vyjednávání.
Hlavním problémem při posuzování materiálů z hlediska dopadů na zaměstnavatele je
neexistence ucelené koncepce. K posouzení byly předkládány pouze úpravy v jednotlivých
oblastech, bez vazby na systémy ostatní.
V případě návrhu zákona o nemocenském pojištění Svaz zaujal negativní stanovisko
k převedení povinnosti na zaměstnavatele, tj. poskytovat zaměstnancům náhradu mzdy po
dobu prvých 14 dní pracovní neschopnosti. Důvodem našeho stanoviska je vysoká zátěž jak
finanční tak administrativní pro malé a střední podniky.
Svaz odmítl předložený návrh nové úpravy zákona o úrazovém pojištění, která v navrhované
úpravě nedávala záruku, že systém bude zabezpečován v plném rozsahu a že prostředky
nebudou převáděny k vykrytí jiných potřeb státního rozpočtu, a požádal o rozpracování jiného
řešení.
Zásadně jsme odmítli návrh nového zákoníku práce. V navrhované podobě zákoníku práce se
negativně odrazil nestandardní postup při vlastní přípravě, který jsme od samého počátku
kritizovali. Po věcné stránce nenaplňuje návrh zákoníku práce základní ústavní princip „co
není zakázáno, je dovoleno“, převažující kogentní ustanovení poskytují minimální prostor pro
smluvní ujednání účastníků, což nepřináší požadované zpružnění pracovněprávních vztahů.
Vazba na současný občanský zákoník v době, kdy je připravován nový, nemůže přispět
k potřebné stabilitě úpravy pracovněprávních vztahů. Po formální stránce je navrhovaná
úprava velmi komplikovaná, místy nesrozumitelná.
Při přípravě návrhu nařízení vlády o výši minimální mzdy se podařilo Svazu eliminovat
požadavky odborů na vyšší hranici minimální mzdy a oproti původnímu návrhu prosadit její
snížení.
Uplatnili jsme též své stanovisko k návrhu novely zákona o zaměstnanosti ve věci tzv.
švarcsystému. Odmítáme stávající § 13 zákona o zaměstnanosti.
Svaz požadoval dopracování návrhu věcného záměru zákona o dalším vzdělávání o
systémové řešení dlouhodobého vzdělávání a zapracování motivačních prvků vůči
zaměstnavatelům (např. vytvoření fondu dalšího vzdělávání financovaného ze stávajících
prostředků na politiku zaměstnanosti).

Sociální dialog
Svaz uzavřel dohodu s odborovými centrálami o bipartitní spolupráci, v rámci které by se
měla do budoucna předjednávat témata, která mají zásadní význam pro obě strany. Formou
dohod by se měly upravit podmínky pro některé instituty týkající se pracovních podmínek a
výkonu závislé práce tak, jak je obvyklé v zemích EU (např. telework).
Na několika jednáních s představiteli ČMKOS byly diskutovány základní požadavky na nový
zákoník práce.

Legislativa
Hlavním požadavkem Svazu v oblasti legislativy bylo prosadit v právních normách a v celém
právním systému jednoduchost, srozumitelnost a transparentnost.
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Na základě požadavků Svazu byla uzákoněna úprava zkracující čas potřebný pro zápis
společnosti do obchodního rejstříku. Od 1. července 2005 by měl zápis nové společnosti nebo
zápis změn trvat pět dnů. Soud nebude přezkoumávat obsah dokumentů, ověří jen, zda jsou
k návrhu připojeny všechny potřebné listiny. Svaz podstatně ovlivnil prosazení změny ve
prospěch podnikatelů, tj. registračního principu před principem přezkoumávání listin.
Rovněž přispěl svým stanoviskem i k zamítnutí vládního návrh zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a novely zákona o konkurzu. Důvodem odmítnutí novely byly změny, které
do původního návrhu vnesli poslanci a které by ohrozily „zdravé“ podniky. Přípravě novely
zákona o konkurzu věnuje Svaz i nadále mimořádnou pozornost. Snahou je, aby byla v krátké
době přijata verze, která bude odpovídat moderním nárokům a nebude bezdůvodně ohrožovat
podnikatelskou činnost.
Svaz se stal propagátorem reformy regulace RIA (Regulatory Impact Assessment) jako
metody směřující k systematickému hodnocení negativních a pozitivních dopadů navrhované
či existující regulace, tj. všech předpisů, kterými vláda ovlivňuje podnikatelské prostředí.

Výzkum, vývoj a inovace
Záměrem Svazu bylo dosáhnout zvýšení podpory na VaV z veřejných zdrojů, což se
v absolutní částce podařilo. Nebylo však dosaženo zvýšení prostředků na VaV ve vztahu
k HDP (r. 2003 0,58%, r .2004 0,54%). V letošním roce dochází k dalšímu zvýšení prostředků
z veřejných zdrojů. Podařilo se změnit poměr financování ve prospěch aplikovaného
výzkumu - z letošního navýšení prostředků na VaV je 90% určeno na účelové financování a
10 % na financování institucionální. Tento poměr by měl být zachován i v následujících
letech. Účelové navýšení finančních prostředků se týká především MPO a MŠMT.
Do novely zákona o dani z příjmů se podařilo s naší aktivní pomocí prosadit daňové
zvýhodnění vlastního VaV pro podnikovou sféru. Svaz se také aktivně účastnil na tvorbě
inovační politiky České republiky a připravil k dané problematice vlastní osnovu. Byla
rekonstruována Rada pro VaV, ve které působí nyní 3 zástupci průmyslové sféry.
Činnost Svazu v oblasti VaV se zaměřila i na řešení konkrétních projektů VaV. Svaz je
nositelem projektů „Oborová kontaktní organizace pro průmyslový VaV“ a „Vývoj a aplikace
specifických informačních technologií pro podporu konkurenceschopnosti průmyslu“.
Spolupracuje na úkolech „Technologický profil České republiky“ a „Integrovaný informační
systém poznatků VaV pro podporu účasti českých subjektů v mezinárodní spolupráci“.
Uvedené úkoly jsou podporovány ročně z veřejných zdrojů cca 8,6 mil. Kč. V rámci těchto
projektů jsou 3 mil. Kč rozděleny dvanácti vybraným členským odvětvovým svazům a dále
pak PVT, a.s. a dvěma vysokým školám.

Evropská unie a mezinárodní organizace
Po prvních pěti měsících členství ČR v EU a s tím spojené adaptace na mechanizmy EU se
podařilo dosáhnout zviditelnění Svazu a jeho členů v UNICE a ve strukturách EU. V současné
době pracuje v poradních výborech a agenturách EK 7 zástupců, v pracovních orgánech
UNICE 5 zástupců a v pracovních skupinách Evropského sociálního dialogu 3 zástupci.
V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru pracují 2 zástupci.
Svaz je svým zástupcem součástí Evropského sociálního dialogu a plnil úkoly vyplývající ze
Společného programu Evropských sociálních partnerů (ESP) 2003-2005.

3

V rámci UNICE se výrazně prosadil v oblasti sociálních věcí, kde získal mandát
místopředsedy Výboru SAC (sociální věci). V hospodářské oblasti Svaz spolupracoval na
přípravě ekonomických přehledů. Tuto oblast bude nutno posílit vzhledem k plánovaným
aktivitám UNICE v oblasti konkurenceschopnosti a vnitřního trhu.
Svaz výrazně přispěl k formulování požadavků zaměstnavatelů při přípravě nových politik,
iniciativ a legislativních kroků EK, zejména pokud jde o směrnici o službách na vnitřním trhu,
směrnici o pracovní době, směrnici o agenturním zaměstnávání, o chemické legislativě
REACH a o politice klimatických změn.
Byla zajišťována reprezentativní účast na významných akcích nizozemského a lucemburského
předsednictví. Podpořil iniciativy směřující k revizi Lisabonské strategie.
Nepodařilo se efektivněji využít možnosti rozšíření zastoupení při UNICE v Bruselu. O
doplnění této delegatury z vlastních personálních a finančních zdrojů projevily zájem pouze
tři členské podniky.
Svaz se podílel na vypracování podkladů pro vydání Economic Outlook UNICE podzim 2004
a jaro 2005.
Pro zvýšení informovanosti o EU umístil Svaz na webových stránkách přehled evropských
norem a předpisů.
Svaz vyvíjel aktivní činnost i v rámci IOE a ILO. Za sledované období umístil 3 zástupce
členských Svazů do tripartitních odvětvových setkání a získal grant pro umístění do programu
Intership ILO pro nové perspektivní pracovníky. V rámci aktivit ILO a IOE se Svaz zaměřil
především na oblast zaměstnanosti, společenské odpovědnosti firem, odstranění dětské práce,
standardů ISO a činnost Komise OSN pro lidská práva. Svaz využil i synergie posílené
spolupráce ILO a EK, má i nadále zastoupení v řídícím výboru IOE a ve správní radě ILO.
Svaz se podílel na vypracování podkladů pro pravidelné vydání Economic Survey OECD.
V současné době se Svaz snaží oživit činnost v Poradním výboru pro podnikání a obchod
BIAC při OECD.

CEBRE
Mezi hlavní činnosti kanceláře CEBRE v Bruselu patřilo zpracování individuálních zakázek
pro klienty a příprava individuální stáže pro zástupce českých firem v Bruselu. Dále kancelář
distribuovala monitoring oborových aktualit českým firmám. Proběhla řada jednání na Stálém
zastoupení ČR při EU a na Generálních ředitelstvích EK, CEBRE jednala i s českými poslanci
v Evropském parlamentu. V listopadu a prosinci 2004 proběhl ve spolupráci s portálem
Businessinfo rozsáhlý průzkum na téma „Veřejné zakázky v EU“. Na základě výsledků této
ankety byla ve spolupráci s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR
uspořádána odborná konference za účasti téměř 200 českých firem. V České republice je
CEBRE prezentováno na krajských seminářích a dalších akcích spojených s podporou
podnikání.

Vnější vztahy
Hlavní náplní práce bylo zejména organizování podnikatelských misí, katalogových výstav,
workshopů se zahraničními partnery v ČR a odborných seminářů. Dalšími činnostmi bylo
poskytování služeb Českou podnikatelskou reprezentací v Bruselu, informační a poradenský
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servis, informace o veřejných zakázkách CERN (jako partner českého „Industrial Liaison
Officer“ ve Švýcarsku).
K nejvýznamnějším akcím v období od října 2004 do dubna 2005 patřily:


podnikatelská mise doprovázející prezidenta republiky při jeho státní návštěvě
Bulharska,
 podnikatelská mise do Indie při příležitosti 6. zasedání Česko-indického smíšeného
výboru pro ekonomickou spolupráci,
 podnikatelská mise doprovázející ministra průmyslu a obchodu při jeho oficiální
návštěvě Číny,
 spolupráce s MD ČR při přípravě podnikatelského doprovodu ministra Šimonovského
při jeho návštěvě Indie,
 podnikatelská mise doprovázející předsedu vlády při jeho oficiální návštěvě Bosny a
Hercegoviny, Srbska, Černé Hory a Kosova,
 workshop s delegací rumunských firem,
 kulatý stůl s představiteli ministerstva vnitra Iráku.
Ze spolupracujících podniků, zejména účastníků podnikatelských misí, se podařilo získat
nové členy Svazu.
Významnou činností bylo sledování připravovaných a vypsaných tendrů v zahraničí. Přitom
Svaz aktivně spolupracuje s obchodně ekonomickými úseky českých zastupitelských úřadů,
zahraničními zastupitelskými úřady a partnerskými svazy. Informace o tendrech vyhodnocuje
a zasílá přímo potenciálním účastníkům, nebo je zveřejňuje ve zpravodaji Spektrum.
Ve sledovaném období byly předány členským firmám desítky tendrů, poptávek zahraničních
zájemců o spolupráci a informace o veřejných zakázkách CERN. Dále proběhly prezentace
Svazu na několika seminářích s mezinárodní účastí (např. „Obchodní příležitosti a investice
v jihovýchodní Evropě“, „Exportéři EU – výzvy a příležitosti“).

Ochrana životního prostředí
Zásadní pozice Svazu k environmentálním otázkám a k projednávané legislativě životního
prostředí byly projednány v Environmentálním výboru SP ČR.
Svaz se velmi aktivně zapojil do činnosti pracovní skupiny auditu právních norem pro životní
prostředí, kterou z naší iniciativy zřídil místopředseda vlády Jahn v loňském roce. Naší
snahou je očistit legislativu od neodůvodněně tvrdých ustanovení některých zákonů, nařízení
vlády, vyhlášek MŽP a dalších strategických a politických dokumentů tvořících tzv.
„standardy kvality životního prostředí“, které jsou překážkou růstu konkurenceschopnosti
průmyslu, aniž by byl narušen vysoký stupeň ochrany životního prostředí hospodářskou
sférou dosažený.
Velká pozornost byla věnována přípravě na obchodování s povolenkami emisí skleníkových
plynů. Díky intenzivní práci odborníků z energetiky, papírenského průmyslu, chemického
průmyslu, hutnictví, sklářského průmyslu a dalších oborových svazů se podařilo ve spolupráci
s MPO prosadit reálnou podobu Národního alokačního plánu. Činnost Svazu je nyní zaměřena
na prosazení českého NAP v Evropské komisi. V tomto smyslu Svaz intervenoval u předsedy
vlády a odpovědných ministrů a průběžně poskytuje podklady pro potřebnou argumentaci
vyjednávacího týmu.
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Byly zpracovány připomínky k novelám významných právních předpisů - vyhlášce o ochraně
ovzduší, zákona o odpadech a zákona o obalech, k návrhu věcného záměru zákona o životním
prostředí, zákona o obnovitelných zdrojích energie a novele zákona o integrované prevenci a
omezování znečištění. Požadujeme, aby některé navrhované novely byly podrobeny hlubší
diskusi i s ohledem na činnost auditní skupiny v úřadu vicepremiéra.
Svaz podporuje snahu Českomoravské elektrotechnické asociace o aktivní účast v systému
zpětného odběru elektrotechnického a elektronického zařízení a elektroodpadu.
Mimořádná pozornost byla věnována přípravě nové chemické legislativy REACH. Z
iniciativy Svazu byl návrh nové chemické legislativy zařazen na program jednání Rady
hospodářské a sociální dohody ČR. Stejná pozornost je věnována i řešení současné, zcela
nepřijatelné, právní situace, týkající se pachových látek, regulovaných vyhláškami k zákonu o
ochraně ovzduší.
Pro lepší komunikaci se zástupci jednotlivých oborových svazů byl ve spolupráci s
Infoklubem SP ČR vytvořen internetový prostor pro řízení a správu dokumentů z oblasti
životního prostředí.

Doprava
Hlavním úsilím bylo zabezpečit rozvoj a údržbu dopravní sítě a zejména její průchodnost. Ta
se po našem vstupu do EU výrazně zhoršila, především pokud jde o dálnice a silnice l. třídy.
Důvodem je vysoký nárůst kamiónové přepravy, podle odhadů o více než 50 %. Proto jsme
podpořili návrh na zavedení výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích.
Jeho výše musí být nastavena tak, aby neohrozila podnikání v dopravě a příliš nezatížila
ostatní odvětví ekonomiky. Svaz prosazuje, aby se výběru dodavatelů zařízení pro zpoplatnění
zúčastnily rovněž české firmy.
Svaz také podpořil stanovisko vlády na splavnění dolního toku Labe. Dále se zabýval
návrhem na restrukturalizaci Českých drah. Naší snahou je, aby restrukturalizace proběhla co
nejdříve a aby byla doprovázena účinným sociálním programem.
Stále zastáváme stanovisko, že je nutno dále rozpracovat dopravní politiku státu. Stejně tak
trváme na důsledném plnění platné legislativy. Nedodržování norem a předpisů má negativní
vliv na dopravní infrastrukturu a výrazně narušuje podnikatelské prostředí.

Podpora investičního prostředí a konkurenceschopnosti
Poměrně velký růst průmyslové produkce v roce 2004 je založen na vysokém tempu investic
a sílící poptávce, zejména ze zahraničí. Nadále se prohlubují diferenciační tendence mezi
sektorem firem pod zahraniční kontrolou a tuzemskými firmami, zejména středními a
menšími, které poukazují na nižší dostupnost finančních zdrojů a neochotu bank úvěrovat
malé a střední podniky, zejména subjekty bez historie. Svaz vyžadoval vytvoření adekvátních
nástrojů podpory investic pro domácí subjekty, hlavně malé a střední podniky.
Podíleli jsme se na přípravě programu na podporu tvorby nových pracovních míst
v postižených regionech a na posuzování předložených projektů, jejichž základními kritérii
jsou vytvoření minimálně 10 nových pracovních míst a investice ve výši minimálně 10 mil.
Kč v regionech s vysokou nezaměstnaností.
Svaz se aktivně účastní činnosti v Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí a v jejích
pracovních skupinách.
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Náklady práce
Svaz se účastnil činnosti pracovní skupiny tripartity pro posouzení vedlejších nákladů práce.
Výsledkem činnosti je stanovisko, že náklady práce v České republice nejsou bezprostřední
bariérou konkurenceschopnosti a že podíl výše povinných odvodů na mzdách je, vzhledem
k relativně nízké mzdové hladině v České republice ve srovnání se zeměmi OECD,
nadprůměrný. Ve vyšších mzdových úrovních je tak odvodové zatížení vyšší než ve
zmíněných zemích. V této souvislosti se připravuje v novele zákona o sociálním pojištění,
předkládané MPSV, zavedení stropu sociálního pojištění ve výši 5ti násobku průměrné mzdy.
Místopředseda vlády pro ekonomiku navrhuje strop sociálního pojištění ve výši trojnásobku
průměrné mzdy, což jednoznačně podporujeme.

Měnová politika
Svaz analyzoval dopady aktuálního vývoje v měnové oblasti na finanční situaci a
konkurenceschopnost podnikové sféry a na postupné uvolňování měnové politiky a vývoj
úrokových sazeb ve vazbě na vývoj inflace a kurzu měny. Na pravidelném setkání
s představiteli ČNB Svaz prezentoval názory členské základny na aktuální kurzový a měnový
vývoj.

Podpora exportu
Svaz se podílel na realizaci koncepce proexportní politiky státu a v jejím hodnocení podrobil
kritice koordinaci zahraniční politiky s obchodní politikou státu a koordinaci jednotlivých
institucí podílejících se na podpoře exportu. Zdůraznili jsme nutnost větší podpory MSP a
odstranění technických překážek obchodu. Na náš návrh a za naší účasti vypracovalo MPO
strategii na podporu exportu do Ruska a Číny.
Požadovali jsme, aby se pro malé a střední podniky financování exportu stalo dostupnější a
produkty pojišťování a úvěrování atraktivnější.
Podařilo se prosadit vytvoření legislativních změn v rozpočtových pravidlech a vymezit
prostředky pro realizaci dlouhodobých vládních úvěrů na podporu již předložených projektů
vývozu investičních celků dle konsensu OECD. V současné době se Svaz podílí i na činnosti
pracovní skupiny pro realizaci výše uvedených projektů i na činnosti meziresortní skupiny pro
jejich schvalování.
Působením v řídící radě Czechtrade se podařilo rozšířit jeho zahraniční síť a pozitivně ovlivnit
jeho činnost, hlavně nefinanční podporu exportu rozšířením činnosti a produktů, které
zajišťuje.
Svaz se podílel na zdokonalení sytému Market Access Database, který slouží vývozcům z EU
při pronikání na mimoevropské trhy.

Společná obchodní politika
Svaz se zabýval rozpracováním vyhlášek a některých ustanovení k provádění novely celního
zákona, zejména v souvislosti se vstupem do EU, upravující provádění statistiky zahraničního
obchodu, tzv. Intrastat, a změny v režimu celní správy - řízení a organizace celní správy.
V této souvislosti jsme vyvinuli úsilí o korekci přístupu při rušení některých celních subjektů.
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Členům Svazu byla prostřednictvím zpravodaje předložena zpráva o výše uvedených
změnách spolu s odkazy na příslušné webové stránky.
Ukončení platnosti právních nástrojů na ochranu domácích výrobců a trhu, zejména
antidumpingového zákona a zákona o mimořádných opatřeních při vývozu a dovozu, je od
vstupu do EU nahrazeno obdobnými nástroji v kompetenci EK. Svaz informoval své členy o
ochranných opatřeních EU před subvencovanými dovozy, a na základě získaných podkladů
spolupracoval s MF ČR na přípravě českého stanoviska k uvedené problematice.
Svaz se svojí účastí v pracovních skupinách zasazoval o vytváření a dodržování průhledných
mnohostranných pravidel jak v obchodě, tak v oblasti zahraničních investic. Zvláštní důraz
kladl na aspekty práv k duševnímu vlastnictví, dodržování pravidel liberalizace a nezavádění
nedohodnutých překážek zejména na vyspělých trzích.
Podílíme se na činnosti meziresortní pracovní skupiny pro přípravu nového Všeobecného
systému preferencí, který s platností od 1.4.2005 upravuje na další tři roky tarifní podmínky
dovozu z rozvojových zemí v období, kdy skončila platnost Dohody o textilních výrobcích a
tím i množstevní kvóty na jejich dovoz do EU.

Malé a střední podnikání
V oblasti malého a středního podnikání se daří strategické cíle Svazu naplňovat. Podíl MSP
na tvorbě HDP postupně roste, programy podpory byly zjednodušeny a koncentrovány na
podporu kapitálového rozvoje MSP a jejich přístupu k informacím, zejména o odbytových
možnostech. V systémech podpory investic se formou subdodavatelských dodávek vytvářejí
možnosti jejich zapojení do rozvoje průmyslu a relace využívání podpor se mírně posunula ve
prospěch středních podniků, ve srovnání s malými je však stále menší.
V minulosti jsme kritizovali trend snižování finančních prostředků státního rozpočtu na
podporu MSP v souvislosti s rostoucí úlohou a potřebou podpory tohoto sektoru v české
ekonomice. Po vstupu do EU došlo - ve srovnání s minulým obdobím - k tvorbě nových
zdrojů prostřednictvím operačního programu Průmysl a podnikání. Požadujeme zejména
podporu kapitálového vybavení a vývozní schopnosti malých a středních podniků.
Zaznamenali jsme také jistý posun v orientaci privatizovaných komerčních bank na klientelu
malých a středních podniků.
Účastníme se činnosti pracovní skupiny při Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí
(RRPP) na podporu financování MSP ze soukromých zdrojů. Cílem činnosti skupiny je větší
zapojení soukromého sektoru do financování MSP a zvýšení kapacity tradičních nástrojů jako
Business Angels, fondů rizikového kapitálu a komerčních úvěrů při financování rozvoje MSP.
Cílem skupiny je zdokonalení statistického systému, který by umožnil pravidelné sledování
vývoje financování MSP ze soukromých zdrojů. Výsledky činnosti skupiny jsou pravidelně
předkládány plénu RRPP a prostřednictvím zpravodaje Spektrum členské základně.
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