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Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR předkládá valné hromadě přehled o činnostech 

za období duben 2010 – duben 2011, které bylo ovlivněno významnými skutečnostmi. 

Ekonomika se po období hluboké recese začala postupně zotavovat a situace firem se v jeho 

druhé polovině zlepšila, nejistota z budoucnosti se sice zmírnila, ale je stále aktuální. 

Úřednickou vládu vystřídala koaliční vláda se silným politickým mandátem. Při jednáních 

s vládou Jana Fišera se podařilo prosadit sestavení „protikrizového balíčku“ tzv. „38 bodů“. V 

závěru jejího působení bylo v rámci tripartity dohodnuto, že budou vybrána nejdůležitější 

opatření a ta budou projednána s novou vládou. Bohužel tohoto cíle se nepodařilo plně 

dosáhnout.  

S vědomím, že bude ustanovena vláda s plným politickým mandátem, která bude působit po 

celé čtyřleté období, rozhodlo představenstvo Svazu o zpracování souhrnného dokumentu, 

který bude definovat představy Svazu o prioritách hospodářské politiky. 

Materiál s názvem Agenda 2010 – 10 priorit pro budoucnost ČR byl na konci června 2010 

představen odborné veřejnosti a byl rozeslán členům nové vlády. Byl využit i pro sestavení 

bodů, které byly projednány s ministry, jejichž rezorty bezprostředně ovlivňují úroveň 

podnikatelského prostředí. Agenda 2010 se setkala s příznivým ohlasem odborné veřejnosti. 

Tento dokument byl z velké části převzat i do Programového prohlášení Svazu pro rok 2011 

přijatého valnou hromadou v říjnu 2010 v Milevsku.  

Agenda 2010 obsahuje požadavek na zpracování „Strategie hospodářské politiky“, která by 

se zaměřila na zvýšení konkurenceschopnosti a představovala dokument typu „exit 

strategie“. Její koncepční charakter by měl podpořit stabilitu podnikatelského prostředí. 

Neměla by mít úzce stranický charakter a neměla by tedy podléhat politickým změnám. 

V současné době se připravuje a je předčasné hodnotit výsledek prací.  

Podstatně více než tomu bylo v minulosti, věnoval Svaz pozornost nejen dílčím naléhavým 

problémům ale i provázanosti a charakteru souhrnných dokumentů, jakými jsou Národní 

program reforem, Kohezní politika ČR, Státní energetická koncepce, Politika ochrany klimatu, 

Strategie udržitelného rozvoje a jiným. Důvodem pro takový přístup bylo nejen úsilí zajistit 

provázanost národních klíčových politik ale i jejich vazbu na Strategii Evropa 2020. 

Z hlediska struktury činnosti je důležité, že do Svazu vstoupila silná ICT Unie, o.s., členská 

firma Czech ICT Alliance a další firmy orientované na ICT průmysl. Tento velmi důležitý sektor 

byl doposud zastoupen v členské základně nedostatečně. Tím se vytvořily podmínky pro 

prosazování zájmů spojených s jedním z klíčových procesů modernizace hospodářství.  
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Veřejné finance a zavedení eura 

Ve stanovisku k návrhu státního rozpočtu na rok 2011 prosazoval Svaz razantnější přístup 

k oddlužení veřejného sektoru, ale požadoval neomezovat zdroje na infrastrukturu a další 

prorůstové výdaje.  

Svaz požadoval přijetí programu, který by zaručoval, že schodek státního rozpočtu bude 

snížen tak, aby bylo co nejdříve dosaženo maastrichtského kritéria a aby byly obnoveny 

makroekonomická stabilita a příznivý rating ČR. Svaz poukázal na to, že ke snížení deficitu 

vláda přistupuje kombinací zvýšení příjmů, vyšších daní a odvodů a úsporných opatření. 

Státní rozpočet by neměl mít jako jedinou prioritu snížení deficitu a měl by vycházet z potřeb 

konkurenceschopnosti a zvyšování efektivnosti fungování státní správy. Na základě našeho 

tlaku přislíbila vláda řešit deficit v příštích letech systémovými opatřeními a podporou 

ekonomického růstu.  

K dokumentu Národní plán na zavedení eura a k návrhu dokumentu České národní banky a 

ministerstva financí Analýza sladěnosti ekonomiky ČR s eurozónou vyjádřil Svaz svá 

stanoviska. V nich respektoval skutečnost, že nejsou z hlediska stability veřejných financí 

vytvořeny podmínky pro stanovení data vstupu ČR do eurozóny. Prosadil však požadavek, 

aby byl dokument vypracován i v příštím roce a to vzhledem k potřebě vytvoření výše 

zmíněných podmínek - zejména konsolidace veřejných financí. 

Jako každoročně se uskutečnilo setkání představitelů Svazu s členy bankovní rady ČNB. Na 

něm zástupci Svazu prezentovali zkušenosti firem týkající se dostupnosti komerčních úvěrů. 

Dále byla diskutována otázka zavedení eura v ČR, vymahatelnosti plnění maastrichtských 

kritérií, tak aby byla zabezpečena stabilita jednotné evropské měny. Svaz na jednání vyjádřil 

obavy před dopady z případné volatility kurzu české koruny a vyjádřil názor o nutnosti 

vytvoření podmínek pro vytvoření eura. 

Legislativa  

V hodnoceném období byly předloženy novely zásadních legislativních norem, kterými jsou:  

 občanský zákoník;  

 zákon o obchodních společnostech a družstvech; 

 zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.  

 
Svaz se k těmto normám vyjadřoval jak v obecné rovině, tak v rámci připomínkového řízení. 

Zaujal k těmto návrhům zásadní stanoviska. V nich upozornil, že návrhy budou mít vedle 

nezanedbatelného materiálního dopadu i dopad na kvalitu podnikatelského prostředí. Hrozí 

nejen značné náklady pro podnikatelskou sféru, ale i kolaps  justice jako celku.  

Ve stanovisku k návrhu občanského zákoníku Svaz upozornil na následující relevantní 

problémy:  
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 obsah mění zažité právní pojmosloví, přičemž obsah právních pojmů i jejich vnitřní vazby, 

bez návaznosti na předchozí právní úpravu, vytvářejí riziko devastace současného 

právního řádu; 

 nové normy, nová terminologie, žádná judikatura, očekávané reformy v dalších oblastech 

společenského života a úsporná opatření, která se nevyhnou ani justici, způsobí kolaps 

nejen právního řádu ale i justice.  

 
Kromě těchto výhrad Svaz ve svém stanovisku požadoval, aby v nové právní úpravě vztahující 

se k odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů jako právnickým osobám svého 

druhu došlo k převzetí úpravy obsažené v zákoně č. 83/1990 Sb., a tak bylo zachováno právo 

určovat si vnitřní organizaci autonomně stanovami, tj. nezávisle na státu. 

Svaz uplatnil stanovisko k návrhu zákona o obchodních společnostech, který má nahradit 

stávající obchodní zákoník. V něm uvedl: 

 je škoda, že návrh nepřevzal více doslovných statí ze současného obchodního zákoníku, 

které již prošly aplikační praxí a na něž se judikatura dnes považuje za ustálenou. Na 

místo toho se návrh vydává vlastní cestou a jinými slovy definuje a popisuje to, co již 

dnes bezproblémově funguje;  

 za nepřijatelnou považuje úpravu obsaženou v § 70 a následně upravující princip ručení 

nejen společníka s.r.o. ale i členů orgánů společnosti a ovládajících osob vůbec;  

 při tvorbě nových zákonů je nutno vzít v úvahu i skutečnost, že odpovědnost, kterou je 

podnikatel ochoten nést, má své hranice.  

 

Ve stanovisku k návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Svaz upozornil na 

to, že:  

 prosazením široké trestní odpovědnosti právnických osob vznikne mnoho nových 

zneužitelných slabých míst, umožňujících vydírání podnikatelů;  

 sekundárním důsledkem zavedení trestní odpovědnosti právnických osob bude to, že 

naroste agenda orgánů činných v trestním řízení. Tím mnohé kauzy budou řešeny 

duplicitně. Soudy budou zahlcovány novou nezažitou agendou, což povede k dalšímu 

zpomalení soudního řízení;  

 realizace zákona vyvolá potřebu personálního nárůstu v oblasti trestního a soudního 

řízení a tedy další tlak na výdaje státního rozpočtu a následně zvyšování daní;  

 obrana proti obviněním vznášeným proti právnickým osobám zabere podnikatelům jen 

další čas, který by mohli vynaložit společensky efektivněji.  

Svaz se aktivně zasadil o to, že snaha ministerstva vnitra redukovat v rámci snižování 

administrativní náročnosti systém RIA, byla neúspěšná. Úsilí Svazu naopak směřuje 

k odstranění formálností v jeho používání a jeho rozšíření i na působnost v zákonodárných 
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orgánech. Toto úsilí se promítá i do závěrů připravované „Strategie konkurenceschopnosti 

ČR“.  

Svaz má svého zástupce i v komisi pro snižování administrativní zátěže podnikatelů. Toto 

téma je stěžejní i při jednáních „Podnikatelské rady“ zřízené ministrem průmyslu a obchodu, 

v které je Svaz zastoupen. Vedle této problematiky se Rada zabývá i dalšími průřezovými 

problémy, jakými je čerpání strukturálních fondů, průmyslové zóny, investiční pobídky atd. 

Svaz se aktivně zapojil do činností zájmových sdružení zaměřených na boj s korupcí v ČR, 

jakými jsou například Americká obchodní komora v ČR. Tato aktivita byla podpořena i účastí 

Svazu při přípravě novely zákona o veřejných zakázkách a dalších legislativních i 

nelegislativních norem, které mají za cíl zlepšit prostředí pro čerpání veřejných prostředků. 

Svaz má především zájem na systémovém řešení a ne na represi, která sama o sobě problém 

neřeší a naopak může být zneužita v konkurenčním boji.  

Svaz předložil připomínky k dokumentu Priority spotřebitelské politiky na léta 2010 – 2014, 

kde prosazoval omezení nárůstu vlivu nevládních organizací zabývajících se ochranou 

spotřebitele. 

Podpora financování podnikání 

V rámci tzv. protikrizových opatření Svaz prosadil požadavek navýšení zdrojů pro financování 

firem, zejména prostředků Českomoravské záruční a rozvojové banky na poskytování záruk a 

posílení pojistné a úvěrové kapacity Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České 

exportní banky.  

Na základě urgentního stanoviska Svazu nebyl ukončen program Záruka (záruky na provozní 

úvěry) pro malé a střední podniky. Svaz prosadil rozšíření odvětvové klasifikace 

ekonomických činností podniků, pro které je možné program Záruka využít.  

Součástí politiky Svazu, která zpřístupňuje finanční zdroje pro firmy, bylo i úsilí o 

zjednodušení podmínek pro čerpání fondů EU. Na základě našeho úsilí došlo ke zjednodušení 

a redukci požadovaných parametrů na předkladateli projektu. 

Prostřednictvím anket mezi svými členy Svaz monitoroval a analyzoval problémy spojené 

s přístupem k financování firem, zejména komerčních úvěrů bank. V rámci jednání tripartity 

prosadil, že ministr financí jednal o tomto problému s představiteli bank. 

Úvěrování a činnost bank, struktura, kvalita a dostupnost bankovních služeb byla často 

předmětem medializace Svazu a tento problém byl prezentován i na konferencích, které se 

přímo nebo nepřímo týkaly této problematiky.  

Obchodní politika  

Při jednáních s ministerstvem průmyslu a obchodu o mnohostranné obchodní politice Svaz 

uplatňoval názory a podněty svých členů, směřující zejména k ochraně národních zájmů 
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průmyslu a odstraňování netarifních překážek na třetích trzích. Velmi intenzivní byla 

spolupráce se členy na tvorbě národních pozic k návrhům EU na přijetí či zrušení ochranných 

opatření, zejména antidumpingových cel. 

Svaz pravidelně konzultoval se svými členy návrhy na liberalizaci obchodu vybranými výrobky 

tak, aby jeho stanoviska přihlížela ke zvláštnostem jednotlivých odvětví a teritorií.  

Svaz se účastnil veřejné konzultace Evropské komise k pokračování „Systému všeobecných 

preferencí v obchodě se třetími zeměmi“ a svým vstupem přispěl do veřejné konzultace 

Evropské komise k nové podobě Společné obchodní politiky. 

Svaz prosazoval účinnou ochranu práv duševního vlastnictví, zejména firemních značek a 

zároveň eliminaci zavádění dodatečných a nadbytečných administrativních bariér, jakými je 

například povinné uvádění původu výrobku, které by vyvolalo dodatečné náklady a nebylo 

v souladu s globální expanzí mimo EU.  

Svaz spolupracoval s ministerstvem průmyslu a obchodu na koordinaci pozic ČR a 

podnikatelů v BUSINESSEUROPE. Za sledované období se jednalo např. o konečnou podobu 

dohody o volném obchodě s Koreou, přípravu stejné dohody EU-Indie, přípravu dohod o 

ekonomické spolupráci s Kanadou, USA a Japonskem. Dále o koordinaci stanovisek 

k tématům přístup na trh, označování původu zboží aj. Svaz se podílel se na spoluvytváření 

české pozice projednávání záležitostí Společné obchodní politiky a projednávání 

mnohostranných opatření v rámci WTO.  

Svaz uplatňoval v oblasti obchodní politiky stanoviska zamezující protekcionistickým 

tendencím a zajišťující účinnou ochranu jednotného trhu před nekalými praktikami firem ze 

třetích zemí.  

Trh práce a pracovní legislativa  

V hodnoceném období uskutečnil Svaz řadu jednání na různých úrovních s ministerstvem 

práce a sociálních věcí, která se týkala zejména připravovaných legislativních návrhů k řešení 

problémů v oblasti zaměstnanosti (např. zákoník práce, zákon o zaměstnanosti) a 

poskytování sociálních dávek (např. zákon o nemocenském pojištění, zákon o příspěvku na 

sociální zabezpečení).  

V zákoníku práce se Svazu podařilo, aby ministerstvo zapracovalo do návrhu rozsáhlé věcné 

novely naše konzistentní požadavky na základě dlouhodobých praktických zkušeností, 

doložené právní i ekonomickou argumentací, týkající se zejména: 

 úprav pracovní doby;  

 usnadnění skončení pracovního poměru;  

 otevření prostoru pro účelné využívání dohod o provedení práce;  

 zavedení institutu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému 

zaměstnavateli; 
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 navrácení moderačního práva soudu aj.  

Svaz je připraven tyto požadavky nadále prosazovat s využitím všech nástrojů legislativního 

procesu, včetně dalších (např. zpružnění kont pracovní doby).  

Při jednáních o změnách zákona o zaměstnanosti Svaz uplatňoval požadavky, které by 

zajišťovaly kvalitní výkon státní správy na trhu práce. Zásadní výhrady však uplatňoval a 

uplatňuje ke způsobu, jakým probíhá legislativní proces v oblasti řešení legálního a 

nelegálního zaměstnávání. Množství návrhů v různém stádiu legislativního procesu vytváří 

zcela nepřehlednou situaci o navrhovaných věcných řešeních, která jsou často doprovázena 

vysokými sankcemi pro zaměstnavatele. 

V oblasti nemocenského pojištění byla proti vůli Svazu přijata, byť dočasně, přísnější úprava 

v podobě prodloužení období, kdy zaměstnavatelé jsou povinni poskytovat zaměstnancům 

náhradu mzdy a to ze 14 na 21 dní. Na druhé straně se Svazu v oblasti sociálních systémů 

podařilo zabránit zavedení odvodů na pojistné a to jak u zdravotního pojištění, tak u 

sociálního pojištění, což představuje úsporu nejenom přímých a nepřímých nákladů, ale 

zejména neadekvátního nárůstu administrativy, spojené s vedením této agendy.   

Při přípravě Stanovisek k návrhům nových právních úprav se Svazu osvědčilo využití 

pracovních týmů Svazu i ad hoc vytvářených pracovních skupin složených z odborníků 

z oblasti práva, personalistiky, ekonomů a dalších relevantních profesních oborů, protože tak 

jsou argumenty, uplatňované při prosazování požadavků Svazu podpořeny jak právně, tak 

věcně.  

Opakovalo se organizování regionálních kulatých stolů jako osvědčený nástroj kontaktu, 

spolupráce a vzdělávání členské základny, i když některých akcí se zúčastňovaly i nečlenské 

firmy. Obsahovou náplní pěti kulatých stolů v různých regionech byly především výkladové 

záležitosti a praktické informace o úskalích kolektivního vyjednávání, vzájemná výměna 

názorů na připravované rozsáhlejší změny v zákoníku práce a výklad některých ustanovení, 

novelizovaného zákona o zaměstnanosti, která se bezprostředně týkají zaměstnavatelů. Jde 

o ilustrativní příklad kontaktu Svazu se členskou základnou, který je žádaný a oboustranně 

přínosný, vytváří potřebou zpětnou vazbu.  

Svaz poskytoval vzrůstající počet konzultací vyžadovaných členskými podniky v oblastech 

pracovního práva, mzdové problematiky, kolektivního vyjednávání, zdravotního i penzijního 

pojištění. Růst žádostí o konzultace odpovídá zhoršené ekonomické situaci firem a jasně 

ukazuje na zájem řešit problémy v souladu s platnými právními předpisy.  

V oblasti analytických činností jsou v rámci projektu „Udržení sociálního dialogu“ postupně 

zpracovávány analýzy, jejichž výstupy přispějí ke zvýšení argumentační vybavenosti 

sekretariátu (např. Analýza subsidiárního použití občanského zákoníku v oblasti 

pracovněprávních vztahů, flexibilní formy práce v Evropské Unii) nebo k vzájemné výměně 

informací mezi členskými firmami (např. Analýza kolektivního vyjednávání na podnikové 

úrovni).  
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Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání 

Svaz prosazoval další čerpání finančních prostředků v rámci Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost. Jednou z nich byla výzva č. 60 vyhlašovaná ministerstvem průmyslu a 

obchodu, jejímž cílem bylo zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí 

zaměstnanců a zaměstnavatelů za účelem zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských 

subjektů ve vybraných CZ-NACE (klasifikace ekonomických činností). Další byla výzva 

ministerstva práce a sociálních věcí zaměřená na podporu dalšího profesního vzdělávání 

zaměstnanců podniků pro zvýšení jejich adaptability v profesních oborových a odvětvových 

sdruženích.  

Svaz se zapojil do evaluačních procesů jednotlivých operačních projektů s vazbou na RLZ.  

Probíhala intenzivní jednání Svazu o podpoře procesu celoživotního vzdělávání legislativními 

i nelegislativními opatřeními. Bohužel dochází k dalšímu posunu plánu implementace 

strategie Celoživotního učení a snahám o přehodnocení již přijatých opatření ze strany 

ministerstva školství, což bude pro rok 2011 vyžadovat vyvíjení dodatečných aktivit směrem 

ke zmíněnému ministerstvu. 

Svaz uspěl spolu s partnery konsorcia Hospodářské komory a Trexima ve veřejné soutěži o 

veřejnou zakázku Národní soustava povolání II, což je z pohledu implementace strategických 

záměrů Svazu v oblasti rozvoje lidských zdrojů dalším důležitým krokem k vytvoření 

efektivních nástrojů k ovlivňování trhu práce. Realizace byla zahájena podpisem dohody dne 

30.11.2010.  

V gesci Svazu bylo ustaveno 13 Sektorových rad, z toho 3 v součinnosti s Hospodářskou 

komorou ČR. Tyto Sektorové rady jsou tvořeny zejména reprezentanty odvětvových sdružení 

a členských firem Svazu. Budou analyzovat potřeby odvětví, zpracovávat akční plány řešení 

zjištěných problémů, identifikovat a volit strategické partnery - spoluřešitele Sektorové 

dohody.  

Se stejnými partnery plnil Svaz od února 2010 veřejnou zakázku Národní soustava kvalifikací 

II, v rámci které byly upraveny metodiky, analyzovány kvalifikace s vysokou prioritou tvorby a 

vybráno 50 schválených kvalifikací k revizi. Od počátku roku jsou postupně ve spolupráci se 

Sektorovými radami vytvářeny další kvalifikace (plánováno je jich 200 na rok 2011), důležité 

zvláště v oblasti rekvalifikací.  

Svaz aktivně podpořil zavedení státních maturit, k čemuž v loňském roce rozhodnutím vlády 

ČR nakonec došlo. V dalším období se úsilí Svazu zaměří na zařazení matematiky jako 

povinného předmětu. Svaz pokračoval ve svých aktivitách podpory technického vzdělávání 

zapojením do připomínkových řízení a aktivní účastí při provádění Akčního plánu podpory 

odborného vzdělávání a také podporou projektu IQ Auto a IQ Industry. 

 Svaz prosazoval přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání, jenž by vycházel 

z tezí Bílé knihy terciárního vzdělávání. Vzhledem ke změnám v harmonogramech na straně 
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ministerstva školství je posunut termín předložení první verze zákona (spolu s první verzí 

zákona o finanční pomoci studentům) na konec roku 2011.  

V rámci Fóra průmyslu a vysokých škol, kterému již řadu let vytváří zázemí Institut svazu 

průmyslu při naplňování jeho dlouhodobých cílů v oblasti VaV, studentských odborných praxí 

a podpory technických a přírodovědných oborů, byla zorganizována v září 2010 konference 

"Systém spolupráce podniků a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje". Na ní byly 

projednány první výstupy stejnojmenného projektu řešeného Institutem a VŠ technického 

směru v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jednání Fóra 

v únoru 2011 se zúčastnili vrcholoví zástupci technických vysokých škol a průmyslu, včetně 

ministra školství a ministra průmyslu a obchodu. 

Svaz se podílel na dvou mezinárodních projektech, které byly úspěšně ukončeny. První z nich 

se týkal využití potenciálu starších pracovníků v podnicích. Během projektu byl uspořádán 

národní seminář k problematice zaměstnávání a motivaci starších pracovníků a mezinárodní 

konference přibližující návrhy řešení stárnoucí pracovní síly ve vybraných zemích EU. Výstupy 

pak doplnila příručka „Starší pracovníci – příležitost pro podniky“. Druhý projekt umožnil 

získat zástupcům členských firem zkušenosti ze spolupráce podniků a subjektů na trhu práce 

prostřednictvím čtrnáctidenních zahraničních studijních pobytů v zemích EU. 

Environmentální politika 

Regulatorní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí představovaly dominantní část 

státní a nadnárodní regulace s bezprostředními dopady na výkonnost průmyslu. Proto byla 

problematika životního prostředí jednou z priorit činnosti Svazu. 

Svaz inicioval uzavření dohody o spolupráci s ministerstvem životního prostředí. Dohoda 

vymezuje základní oblasti spolupráce a určuje její základní charakteristiky.     

Klíčové nejen pro český průmysl bylo projednávání návrhu nové směrnice EU o průmyslových 

emisích nahrazujícího dosavadní legislativu integrované prevence. Nová směrnice o 

průmyslových emisích byla následně vydána jako směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/75/EU o průmyslových emisích s termínem implementace v členských zemích EU  

do 7.1.2013. Pro některá ustanovení směrnice v následujícím období postupně  

do 1.1.2016. Úspěšná implementace této směrnice do českého právního řádu proto bude 

jednou z priorit Svazu pro nejbližší léta. 

Svaz se účastnil veřejné konzultace Evropské komise ke směrnici o snižování obsahu síry 

v některých kapalných palivech. 

Jednání Svazu ve věci benchmarků a bezplatného přídělu povolenek pro odvětví ohrožených 

únikem uhlíku byla úspěšně promítnuta do přijatých právních norem EU. 

Svaz se zúčastnil vyhodnocení tzv. Auditu ekologické legislativy. Považuje ho za jeden 

z rozhodujících nástrojů ke snižování administrativní a finanční zátěže průmyslu v ČR. Na 

základě auditu byly přijaty první úpravy environmentální legislativy.  
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Mezirezortní pracovní skupina k auditu ekologické legislativy s účastí Svazu projednala 

návrhy na zjednodušení a zefektivnění ekologické legislativy s tím, že 24 takových podnětů již 

bylo promítnuto do zákonů o vodách a o odpadech. Dalších 61 podnětů čeká na realizaci 

v dalších letech. Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že celková úspora těchto 

racionalizačních kroků by mohla přinést úspory v českém průmyslu ve výši 8,7 mld. Kč. 

K návrhu nového zákona o ovzduší připravil Svaz souhrnné stanovisko s více než 160 

připomínkami, z nichž významná část byla v probíhajícím mezirezortním připomínkovém 

řízení rezortem životního prostředí akceptována.  

Svaz však nadále trvá na svém nesouhlasném stanovisku s navrhovaným zněním 

ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí a několikanásobného zvýšení poplatků 

za emise, aniž je brána v potaz související otázka povinných nákupů emisních povolenek 

v řádu desítek mld. Kč ročně.  

Jednání k návrhu věcného záměru nového zákona o odpadech dosud nebyla uzavřena a 

nadále probíhají. 

Reálné riziko růstu cen elektrické energie způsobené nepromyšlenou politikou využití 

obnovitelných zdrojů energie vedlo Svaz k zaujetí kategorického stanoviska. Svaz svým 

postojem vyvolal přijetí řešení, které snížilo růst cen elektrické energie na přijatelnou 

úroveň. Dosažené kompromisní řešení považujeme za dočasné. Systémové řešení musí být 

spojeno s reálnou politikou podpory obnovitelných zdrojů. V této souvislosti a v tomto 

smyslu Svaz prezentoval stanovisko k Národnímu akčnímu programu pro obnovitelné zdroje 

energie.  

Svaz se dále aktivně zapojil do probíhajících prací tripartitní komise k procesu EIA – 

posuzování vlivu na životní prostředí. 

Z dílčích úprav nových environmentálních právních norem se Svaz podílel na uplatnění 

stanovisek a požadavků svých členských organizací k následujícím legislativním návrhům:  

 prováděcí vyhlášky k zákonu o ekologické újmě;  

 vyhlášky o vypouštění odpadních vod do vod podzemních;  

 novely zákona o ovzduší (poslanecká iniciativa);  

 zákona o ukládání oxidu uhličitého do geologických struktur; 

 novely vyhlášky o zpoplatnění pozemních komunikací; 

 teze nového zákona o odpadech; 

 vyhlášky o elektro-zařízeních a elektro-odpadech;  

 novely vyhlášky o nakládání se závadnými látkami; 

 novely vyhlášky k měření množství a kvality vod; 

 k platnému znění vyhlášky o emisních limitech ostatních zdrojů (těkavých organických 
látek). 
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Svaz ve stanovisku k materiálu zpracovaného ministerstvem životního prostředí „Potenciál 

snižování emisí do roku 2020“ vyjádřil požadavek na provedení odborné oponentury závěrů 

tohoto materiálu. 

Svaz se dlouhodobě účastní prací Rady vlády ČR pro udržitelný rozvoj. Jeho zástupci v Radě 

vlády se účastnili prací na aktualizaci „Strategie udržitelného rozvoje ČR“ a na jednání 

Monitorovacího výboru Operačního programu životní prostředí. 

Podpora výzkumu, vývoje a inovací 

Jednání Svazu byla zacílena na prosazení nezbytné reformy systému podpory výzkumu a 

vývoje. Požadavek Svazu na navýšení finančních zdrojů na podporu VaVaI byl provázen 

důrazným apelem na změny nezbytné pro zvýšení efektivnosti vynakládaných prostředků. 

Úsilí Svazu mělo řadu velmi silných oponentů. 

Někteří zástupci Svazu rezignovali na konci roku 2010 na své členství v Radě vlády pro VaVaI. 

Důvodem odstoupení byla neschopnost Rady řešit koncepční otázky a soustředění její 

činnosti na zajištění financování Akademie věd ČR. Letos v únoru došlo k jednání prezidenta 

Svazu s  předsedou vlády s cílem urychlit restrukturalizaci Rady pro VaVaI. Řešení bylo 

přislíbeno. Svaz bude i nadále prosazovat funkčnost Rady vlády s důrazem na novou 

evropskou hospodářskou strategii, kde je kladen důraz na přeorientování politiky výzkumu, 

vývoje a inovací na zásadní výzvy a sbližování vědy a trhu s cílem proměnit invence 

v produkty. 

Při jednáních s ministerstvem průmyslu a obchodu o nových strukturálních fondech na 

období po roce 2013 došlo k dohodě o přípravě operačního programu s pracovním názvem 

„Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích“ s třemi 

podprogramy a to: „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací“; 

„Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní politice a 

internacionalizace podnikání“; „Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací 

v energetice“. 

Požadavek Technologické agentury ČR na delegování zástupců Svazu do řídících orgánů TA 

ČR byl naplněn pouze zčásti, protože se nesetkal v členské základně s dostatečným zájmem.  

Svaz bude i nadále prosazovat účast zástupců podnikatelské sféry v orgánech Technologické 

agentury. 

Svaz zorganizoval propagační kampaň k zapojení členů Svazu do aktivit Technologických 

platforem jako jednu z účinných forem spojení akademické, školské a průmyslové sféry na 

zapojení VaVaI do podnikových inovací. V současné době pracuje v průmyslu 19 

Technologických platforem. Řeší se jejich financování, nedostatek financí na činnost 

platforem ohrožuje jejich aktivní činnost. 
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Po několikaletém úsilí bylo docíleno, že v plánu Národního programu reforem je začleněna 

nepřímá podpora VaVaI vyjádřená uplatněním odpočtu ze základu daně na nakupování 

VaVaI od vysokých škol a výzkumných organizací. 

V lednu letošního roku byl úspěšně oponován a uzavřen projekt „Oborová kontaktní 

organizace pro průmyslový výzkum a vývoj v ČR (OKO)“, který řešil sekretariát Svazu 

společně s odvětvovými a profesními svazy.  

Doprava 

Sektor dopravy představuje oblast, která byla poznamenána řadou velmi negativních 

skutečností. Hospodářská recese se významně podepsala nejen na míře zakázek pro 

dopravní služby, vyvolala větší tlak na řešení deficitu veřejných rozpočtů, s kterým souvisí i 

omezení investic do dopravní infrastruktury. Svoji nezanedbatelnou roli v nákladech 

dopravních firem sehrál i růst cen pohonných hmot a rozhodnutí vlády o navýšení mýta o 25 

procent od 1.1.2010 a o dalších 25 procent od 1.1.2012.  

V obecném slova smyslu byla ve sledovaném období vedena jednání o otázce, zda doprava a 

dopravní infrastruktura je významným činitelem a podmínkou zajišťující ekonomický růst 

nebo zda rozvoj tohoto sektoru je jeho reziduem. Dosavadní hospodářskou politiku vlády 

charakterizuje spíše druhé pojetí.  

Svaz při projednávání státního rozpočtu na rok 2011 ostře ve svém stanovisku kritizoval 

úspory ve velikosti 35 mld. Kč spočívající ve snížení finančních zdrojů na údržbu a výstavbu 

dopravní infrastruktury. Upozornil na skutečnost, že vláda nesplňuje svůj slib zakotvený ve 

svém programovém prohlášení o nesnižování výdajů na tuto oblast. 

V rámci nové hospodářské situace a ustanovení nové vlády předložilo ministerstvo dopravy 

první pracovní verzi „green paper“ tzv. Superstrategie. Při ocenění přístupu ministerstva o 

zasazení programu financování rozvoje dopravní infrastruktury do reálných finančních 

možností Svaz vyjádřil svůj zásadní nesouhlas s celkovým pojetím a chápáním dopravní 

infrastruktury, který se projevuje ve skutečnosti, že potřebné investice budou zajištěny ze 40 

procent. Přepracování dokumentu v rámci jeho dokončení představuje jeden z rozhodujících 

cílů Svazu v tomto roce. 

Svaz připomínkoval i dokument Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 

2008–2013, který aktualizuje úkoly pro r. 2011-2013 v návaznosti na Superstrategii. Svaz 

zopakoval svůj nesouhlas s dosavadní podobou Superstrategie a vyjádřil i pochybnost 

k reálnosti záměrů získat finanční zdroje z prostředků EU.  

Další negativní skutečností je nárůst cen pohonných hmot umocněný neuváženou politikou 

státu v otázce výše spotřebních daní. Přes důrazné upozornění Svazu, že taková politika ve 

svém důsledku nejen zvyšuje náklady dopravců, ale omezuje i fiskál státního rozpočtu, 

zůstává politika ministerstva financí neměnná.  



13 
 

Svazu se podařilo přijetím zákona o službách ve veřejné dopravě ve většině regionů ovlivnit 

jejich politiku zaměřenou na regionální dopravní obslužnost. Přijetím desetiletých smluv 

v železniční dopravě se situace stabilizovala a došlo i k  obnově vozového parku 

prostřednictvím Regionálních operačních programů z prostředků EU.  

Za pozitivní lze označit vypsání II. kola Výzvy na podporu Revitalizace železničních vleček 

z Operačního programu doprava a deklarovaný příslib ministerstva dopravy na podporu 

kombinované dopravy a veřejných logistických center ze státního rozpočtu pro rok 2012. 

Svaz usiloval o legislativní změny, které zrychlí a zlevní výstavbu dopravní infrastruktury. 

V kontextu s tím lze označit za úspěch zjednodušení procesů EIA jako významné legislativní 

normy ovlivňující průběh a přípravu výstavby. Příslibem pro budoucnost jsou i jednání 

s ministerstvem pro místní rozvoj týkající se zákona o veřejných zakázkách a stavebního 

zákona.  

Informační a komunikační technologie 

Svaz vytvořil prostor pro konsenzus, ve kterém se spojuje jak odborný pohled úzce 

zaměřených sdružení nebo firem působící v ICT průmyslu, tak i firem a odvětví reprezentující 

stranu uživatelů.  

Ve velmi krátké době se potvrdila nutnost rozšířit činnosti Svazu o tuto oblast. Vybavenost 

odbornými stanovisky ICT zvýšila jeho prestiž jako nejsilnější zaměstnavatelské organizace.  

Byla ustavena odborná komise ICT, která koordinuje aktivity Svazu v této oblasti. Jejími 

prvními výsledky bylo zapracování požadavků do Agendy 2010 – 10 priorit pro budoucnost 

ČR.   

Komise se během svého dosavadního krátkého působení zapojila do připomínkového 

procesu a připravila stanoviska ke klíčovým materiálům:  

 Digitální Česko; 

 novela zákona o elektronických komunikacích;  

 Digitální agenda;  

 Národní program reforem;  

 Akční plán reforem; 

 Strategie konkurenceschopnosti ČR.  

V rámci konference konané na brněnském veletrhu a kulatého stolu konaného na půdě 

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byly prezentovány požadavky Svazu na zpracování 

koncepce rozvoje státu v oblasti ICT a jejího zahrnutí do celkové politiky 

konkurenceschopnosti.  

Svaz uplatnil požadavek na znovuobnovení činnosti Rady vlády pro informační společnost. 

V této věci jednání pokračují. 
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Svaz se zapojil do nově vzniklé pracovní skupiny k Digitální agendě v rámci BUSINESSEUROPE. 

Podpora přístupu na zahraniční trhy 

Svaz prostřednictvím České rady pro obchod a investice usiloval o ovlivňování proexportní 

politiky státu.  

Jedním z hlavních úkolů bylo usměrnit úsporná opatření ministerstva zahraničních věcí 

spočívající v uzavírání a redukci kapacit vybraných zastupitelských úřadů ČR. 

Svaz se účastnil příprav návrhu Strategie na podporu exportu na léta 2011-2015. Vzhledem 

k tomu, že návrh neodpovídal požadované úrovni, Svaz v rámci jednání Rady hospodářské a 

sociální dohody prosadil jeho odmítnutí. V březnu letošního roku byla ministerstvem 

průmyslu a obchodu předložena aktualizace Exportní strategie ČR na rok 2011. Svaz předložil 

k tomuto dokumentu velmi kritické připomínky. Návrh byl stažen z projednávání a bude 

zpracován v rámci souhrnné strategie konkurenceschopnosti země.  

Vzhledem k přetrvávajícímu vysokému riziku insolventnosti zahraničních odběratelů 

navrhoval Svaz vyčlenit dostatečnou finanční rezervu, kterou bude možno použít v případě 

potřeby k dalšímu posílení financování a pojišťování exportu se státní podporou tak, aby tyto 

nástroje kapacitně neomezovaly ani v budoucnu exportní potenciál ČR.  

V rámci projektu „Posilování sociálního dialogu“ zpracovala pro Svaz Vysoká škola 

mezinárodních a veřejných vztahů studii „Systém řízení ekonomické diplomacie ČR“. Studie 

byla východiskem pro návrh Svazu na změnu systému řízení ekonomické diplomacie ČR. 

Návrh Svazu byl prezentován na jednáních České rady pro obchod a investice, ministerstvu 

průmyslu a obchodu, ministerstvu zahraničních věcí i odborné veřejnosti a médiím v září 

2010. Bohužel se ale zatím nepodařilo dosáhnout konsenzu se všemi zainteresovanými 

subjekty, podobně jako na konečném znění Exportní strategie ČR pro období 2011-2016.  

Prostřednictvím Veletržního výboru, v těsné spolupráci s oborovými členskými asociacemi, 

působil Svaz také v oblasti podpory účasti českých firem na státem podporovaných 

zahraničních veletrzích a také v rámci projektu „Specializované výstavy a veletrhy“ 

(financování účasti malých a středních podniků na veletrzích v zahraničí z evropských fondů 

prostřednictvím Hospodářské komory). 

Svaz se podílel na činnosti týmů pro realizaci stávající (stále platné) strategie na podporu 

exportu zejména týmů Síť pro export, Usnadňování obchodu a Financování exportu.  

Prostřednictvím Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci Svaz prosazoval 

podporu účasti českých firem v projektech rozvojové spolupráce. Platforma v loňském roce 

opět rozšířila svou členskou základnu a získala dotaci ministerstva zahraničních věcí na 

projekt „Nastavení mechanismů pro získání zpětné vazby k fungování systémů zahraniční 

rozvojové spolupráce ČR“. K nejúspěšnějším akcím Platformy podnikatelů pro zahraniční 

rozvojovou spolupráci ve sledovaném období patřila konference „Financování projektů 

v rozvojových zemích“ pořádaná v listopadu 2010 společně s ministerstvem zahraničních věcí 
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s cílem poskytnout podnikům informace zejména o možnosti využívání financování 

z evropských zdrojů.  

Jako každoročně Svaz na Mezinárodním strojírenském veletrhu uspořádal Sněm Svazu 

průmyslu a dopravy, za účasti předsedy vlády Petra Nečase a téměř 400 účastníků. 

Zorganizoval rovněž několik dalších akcí v rámci doprovodného programu.  

Ve sledovaném období Svaz organizoval 9 podnikatelských misí:  

V roce 2010 

 do Mongolska a Arménie s předsedou vlády Janem Fischerem; 

 do Etiopie a Zambie s ministrem zahraničních věcí Janem Kohoutem; 

 do Alžírska s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Milanem Hovorkou; 

 do Finska (v rámci projektu ministerstva zahraničních věcí na podporu ekonomické 

diplomacie); 

 do Iráku s náměstkem ministra zahraničních věcí Tomášem Dubem; 

 do Kuvajtu s prezidentem republiky Václavem Klausem; 

 do Indie s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Milanem Hovorkou; 

 do Kazachstánu s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Milanem Hovorkou; 

V roce 2011 

 do Království Saúdské Arábie s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kocourkem. 

Svaz organizačně zajišťoval také prezentace na veletrzích v Alžírsku a Libanonu, několik 

incomingových misí a podnikatelských konferencí při příležitosti návštěv zahraničních 

delegací z Turecka, Iráku (podpis dohody o založení Česko-irácké podnikatelské rady), Číny, 

Srbska, Vietnamu, Mongolska, Mali. Dále organizoval 9. Zasedání Česko-tchajwanské 

podnikatelské rady, setkání s českými europoslanci, setkání českých firem v rámci iniciativy 

ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu „Task Force Iraq“, seminář Překážky obchodu 

s Ruskou federací, seminář o rozvoji obchodních vztahů s Etiopií, seminář k novému 

protikorupčnímu zákonu Velké Británii, kulatý stůl o podnikání a investování v USA. 

Jako každý rok na přelomu června a července zorganizoval Svaz firemní konzultace 

s vedoucími obchodně ekonomických úseků českých zastupitelských úřadů v zahraničí 

(zúčastnilo se více než 400 zástupců českých firem). 

Pokračovala velmi dobrá spolupráce s regionálními zástupci Svazu na přípravě seminářů a 

kulatých stolů zaměřených na podporu exportu a možnosti hledání nových zakázek v době 

krize (Ostrava, Hradec Králové) a v rámci projektů rozvojové pomoci (Hradec Králové, Brno).  

V rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie v gesci ministerstva zahraničních věcí 

získal Svaz podporu pro podnikatelskou misi do Etiopie a Zambie, do Finska a podílel se na 

přípravě Česko-tureckého ekonomického kongresu v Ankaře. 
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Evropská unie  

Sledované období probíhalo v rámci předsednictva Španělska, Belgie a Maďarska, které se 

zaměřilo na normalizaci finančních trhů, hospodářskou obnovu EU a stabilizaci pracovních 

trhů. Na jaře 2010 přijala Rada EU Strategii Evropa 2020 a představila všechny vlajkové 

iniciativy a strategické dokumenty na podporu jednotného trhu, zahraniční a obchodní 

politiky.  

V druhé polovině roku 2010 začaly první diskuse k rozpočtu a kohezní politice EU po roce 

2013. Globální rámec byl poznamenán jednáním G20 v Soulu a dalším multilaterálním 

jednáním o klimatu a snižování emisí v prosinci 2010 v Cancúnu. V lednu 2011 Evropská 

komise zveřejnila výroční zprávu o růstu a zahájila evropský semestr, rámec pro vytváření, 

implementaci a vyhodnocení Národních programů reforem. V dubnu 2011 předložily členské 

státy do Bruselu konečnou podobu Národních programů reforem. 

Svaz se podílel na vypracování společných pozic evropského byznysu k: 

 nové průmyslové politice v EU; 

 Evropě inovací;  

 nové energetické strategii; 

 Aktu pro jednotný trh; 

 agendě pro nové dovednosti a pracovní místa.  

Svaz výrazně přispěl k ovlivňování národních pozic k návrhům směrnic týkajících se: 

 opožděných plateb;  

 hromadných žalob;  

 jazykového režimu patentu EU;  

 evropské soukromé společnosti;  

 sezónních pracovníků;  

 vnitropodnikového přesunu pracovníků;  

 mateřské dovolené;   

 vysílání pracovníků.  

Svaz vypracoval podklad pro Ekonomický výhled BUSINESSEUROPE jaro a podzim 2010 a 

mimořádně červen 2010.  

Svaz se účastnil na vypracování Reformního barometru BUSINESSEUROPE, který hodnotí 

reformní pokrok v jednotlivých členských zemích a na základě hodnocení členských svazů 

formuluje doporučení BUSINESSEUROPE pro vlády členských států EU.  

Předmětem zájmu Svazu byl i návrh rozpočtu EU. Svaz předal své stanovisko v rámci 

projednávání celkového stanoviska BUSINESSEUROPE.   

Svaz je aktivně zapojen do činnosti Výboru pro mezinárodní vztahy BUSINESSEUROPE, který 

se v rámci pracovních skupin věnuje zejména dohodám o volném obchodu, přístupu na trh, 
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vztahům s USA, Ruskem a Čínou, dohodám o ochraně investic a dalším oblastem společné 

obchodní politiky EU. 

Vysokou pozornost věnoval Svaz implementaci směrnice o službách a problematice inovací a 

standardizace ve službách. S tím byla spojena i pravidelná spolupráce se Stálým zastoupením 

ČR při EU v Bruselu, členy Evropského parlamentu, členy Poslanecké sněmovny a Senátu i 

zástupci relevantních ministerstev. Svaz se účastnil veřejné diskuze k „Zelené knize o 

penzích“. 

V rámci evropského sociálního dialogu byl Svaz zapojen do společného pracovního programu 

evropských sociálních partnerů a podílel se na implementaci stávajících autonomních dohod 

a na projektech zaměřených na flexikuritu a zaměstnanost v rámci zeleného růstu, migraci a 

mobilitu a efektivitu evropského sociálního dialogu. V současné době probíhá 2. konzultace 

sociálních partnerů k pracovní době v Evropě ve smyslu článku 154(3) Smlouvy o fungování 

EU. 

V říjnu byl obnoven mandát dvanácti členů ČR v Evropském hospodářském a sociálním 

výboru. Oba zástupci Svazu udrželi své pozice zejména v oblastech energetiky, životního 

prostředí a průmyslových změn, zaměstnanosti, trhů práce, rozvoje dovedností, sociálních 

věcí, migrace a integrace a strategie rozšíření EU.  

Na národní úrovni byl zahájen proces přípravy Národního programu reforem jako nástroje 

implementace Strategie Evropa 2020 na národní úrovni. Zástupci Svazu při jednáních 

prosazovali priority Agendy 2010 – 10 priorit pro budoucnost ČR.  

Svaz předložil své stanovisko ke Kohezní politice EU a ČR, upozornil v něm na nutnost zajistit 

konzistentnost hospodářské strategie ČR se Strategií 2020, Národním programem reforem a 

ostatními relevantními dokumenty. Pro příští rozpočtové období Svaz prosazuje zásadní 

redukci počtu programů EU.  

Kancelář České podnikatelské reprezentace při EU - CEBRE 

Ve sledovaném období CEBRE zorganizovalo celou řadu akcí v Bruselu a v ČR. Většinu z nich 

organizovalo ve spolupráci s partnery - Stálým zastoupením ČR při EU, ministerstvem 

průmyslu a obchodu, Zastoupením Evropské komise v ČR, Informační kanceláří Evropského 

parlamentu v Praze a díky spolupráci se zakladateli (zejména CzechTrade a Svaz průmyslu a 

dopravy ČR) a partnerskými organizacemi (European Movement International, UEAPME, 

ČEZ). CEBRE realizuje společně s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 

projekt zaměřený na podporu priorit české zahraniční politiky podporovaný z prostředků 

ministerstva zahraničních věcí v roce 2011, dále organizuje pravidelné měsíční debaty 

v Praze zaměřené na komunikační priority Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační 

kanceláře Evropského parlamentu v ČR. 

Výběr z nejzajímavějších akcí: 

 pracovní snídaně „What Power for Future Mobility?“ (Brusel);   
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 seminář „Nové příležitosti pro české exportéry – veřejné zakázky v rámci evropských 

projektů - Západní Balkán a Turecko“ (Praha);   

 konference k inovacím (Brusel); 

 seminář o podpoře českých exportérů během MSV v Brně;   

 Evropský parlament podniků organizovaný Eurochambres (Brusel);   

 konference „Implementace směrnice o službách“ (Brusel);   

 debata o společné obchodní politice (Brusel);  

 sektorový seminář k vodohospodářství (Brusel);   

 Stáž studentů Metropolitní univerzity Praha (Brusel);   

 Číše vína s delegací Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel); 

 Kulatý stůl ZEK „Budoucnost evropské energetiky“, (Praha);   

 Pracovní snídaně k Aktu pro jednotný trh (Brusel); 

 Kulatý stůl ZEK „Akt pro jednotný trh“ (Praha). 

Mezinárodní organizace 

Globální rozměr finanční a ekonomické krize přispěl k intenzitě aktivit mezinárodních 

organizací i k jejich cílenější spolupráci zejména vůči G20. S tím byla spojena i mobilizace a 

koordinace zaměstnavatelských a podnikatelských organizací na globální úrovni. Výsledným 

efektem posílené spolupráce BIAC a IOE byl silnější a jednotný hlas globálního byznysu na 

mezinárodních fórech. 

V roce 2011 oslavuje OECD 50 let své existence. V lednu Svaz oslavil 15 let členství v BIAC. 

Nejdůležitějšími akcemi BIAC byla valná hromada, která se konala v květnu 2010 v Paříži, 

konzultace probíhající před Radou ministrů OECD v květnu 2010 a výroční konzultace BIAC 

s generálním tajemníkem a velvyslanci OECD v lednu 2011.  

Svaz se v průběhu sledovaného období podílel zejména na projektech a programech OECD 

v oblastech zeleného růstu, zelených pracovních míst, strategie zaměstnanosti a strategie 

dovedností. Od poloviny roku 2010 probíhají intenzivní revize Směrnice OECD pro 

nadnárodní společnosti.  

Svaz má svého zástupce ve Výkonné radě IOE a Správní radě ILO. Svaz se v roce 2010 podílel 

na revizi priorit zaměstnavatelské komunity s cílem lépe zacílit aktivity IOE a služby pro členy. 

V listopadu 2010 byl přijat plán práce na rok 2011. Mezi stěžejní akce roku 2010 patřila v 

červnu 99. mezinárodní konference práce a v září výroční zasedání evropských členů IOE na 

Maltě. K projektům, na kterých se Svaz podílel, patří studie o restrukturalizaci v Evropě a 

studie o dopadech krize na prohloubení sociálních nerovností v Evropě. V rámci běžné 

operativní činnosti se Svaz podílel na pravidelných zprávách o ratifikovaných i 

neratifikovaných úmluvách ILO. 
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Svaz jednal s delegací OECD o současné ekonomické situaci, hlavních aktuálních problémech 

podnikové sféry, opatřeních proti krizi a na podporu ekonomiky a výhledu vývoje ekonomiky. 

Regionální zastoupení  

Významnou aktivitou regionálních zastoupení Svazu byla organizace diskusních setkání 

členských podniků v regionech s prezidentem, prvním viceprezidentem a dalšími 

významnými představiteli za účasti krajských institucí s názvem „Změna je příležitost“. První 

setkání proběhlo již v květnu 2010 v Ostravě, na něj na podzim navázala setkání ve Slaném u 

Prahy, Plzni, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Chomutově. Podniky měly příležitost 

diskutovat o problémech, které jejich regiony a podniky trápí a jak jim Svaz může být při 

řešení těchto otázek nápomocný. Setkání měla u firem velmi pozitivní ohlas.  

V daném období realizoval Svaz vzdělávání pro členské podniky v regionech prostřednictvím 

projektu Posilování sociálního dialogu a projektu Udržitelnost sociálního dialogu, který na něj 

v červnu 2010 plynule navázal. Ve Středočeském, Karlovarském a Ústeckém, Plzeňském a 

Jihočeském kraji došlo ve sledovaném období ke změně regionálních manažerů, zároveň se 

všechna regionální zastoupení personálně rozšířila o administrativní asistentky.  

Mezi hlavní činnosti patřila ve sledovaném období organizace vzdělávacích akcí pro členské 

firmy, příprava setkání u kulatého stolu na aktuální témata v regionu, účast v krajských 

tripartitách a regionálních radách Rozvoje lidských zdrojů, realizace odborného 

poradenského a informačního servisu pro členské podniky. Ve sledovaném období proběhlo 

celkem 117 vzdělávacích aktivit (100 seminářů, 17 kulatých stolů), kterých se zúčastnilo 

zhruba 2560 účastníků z řad členských firem v jednotlivých regionech. Vzdělávací aktivity pro 

členské firmy byly zaměřeny zejména na problematiku aktuálních změn v legislativě týkající 

se pracovně právních vztahů, vztahu zákoníku práce a občanského zákoníku, daňového řádu 

a změn v nemocenském a důchodovém pojištění. Velký zájem byl také o semináře 

z environmentální oblasti jako například novela zákona o odpadech či zákon o ochraně 

ovzduší. Novinkou, kterou většina firem uvítala, byly vzdělávací akce zaměřené na novou 

evidenci pracovních úrazů a další témata z oblasti BOZP. 

Díky aktivnímu přístupu regionálních zastoupení došlo dne 23. 2. 2011 k podpisu smlouvy o 

spolupráci mezi Svazem a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Smlouva 

umožňuje Svazu intenzivnější zapojení do regionálního dění a pro Sdružení naopak znamená 

proniknutí na národní úroveň.  

V průběhu roku 2010 se Svaz jako partner podílel na realizaci 3 regionálních projektů, které 

se s drobnými odlišnostmi zabývaly podporou technického a odborného školství 

v Karlovarském, Olomouckém a nově také v Jihomoravském kraji. Zatímco projekty 

Komunikace-spolupráce-výuka (Karlovarský kraj) a Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro 

budoucnost řemesel (Olomoucký kraj) na počátku roku 2011 po úspěšné realizaci končí, 

projekt Moje volba - moje budoucnost v Jihomoravském kraji bude realizován do konce 

tohoto roku.   
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Medializace  

V uplynulém období Svaz úspěšně dokázal „prodávat“ svou značku a mediálně prosazovat 

své postoje. Udržení zájmu médií znamenalo ovšem oproti předchozímu období hospodářské 

krize výraznější proaktivní přístup, rychlejší reakci a větší objem informací. Díky tomu se vloni 

podařilo udržet počet citací, registrovaných v databázi Monitoringu médií na úrovni roku 

2008 a dosáhnout počtu 3500.  

Přehled počtu citací SP ČR v mediích: 
2011 (1.-2.)    300 
2010    3500 
2009   4700 
2008   3500 
2007    2000 
_____________________________  
Zdroj: Monitoring médií, Newton I.T.  
 

O výraznějších mediálních aktivitách Svazu svědčí množství vydaných tiskových zpráv (duben 

2010 – únor 2011), který celkově dosáhnul počtu 90 a také počet uspořádaných tiskových 

konferencí. Od dubna do prosince 2010 jich bylo zorganizováno celkem 10. 

Jako každoročně byl mediálně nosnou událostí Sněm Svazu v rámci Mezinárodního 

strojírenského veletrhu v Brně. Potvrdilo to i loňské setkání členů Svazu s představiteli vlády 

s tím rozdílem, že medializace byla na rozdíl od některých předchozích let intenzivnější, 

včetně přímého přenosu tiskové konference televizí Z1 a ČT24. Propagace Svazu se zaměřila i 

na jeho vedlejší aktivity. 

Svaz se vloni dokázal dostat do centra pozornosti i dalšími důležitými akcemi. Vedle 

prezentace jarního dotazníkového šetření za účasti zástupců členských svazů šlo zejména o 

červnové zveřejnění požadavků vůči nové koaliční vládě. Zformulovány byly v dokumentu 

Agenda 2010 – 10 priorit pro budoucnost ČR a novinářům byly prezentovány na tiskové 

konferenci koncem června. Svaz v něm nastínil a časově předběhl mnohá témata, jimž se 

média začala věnovat až mnohem později.  

Další významná prezentace činnosti Svazu se uskutečnila v polovině září a zaměřena byla na 

návrhy efektivnějšího modelu ekonomické diplomacie a podpory exportu. Opírala se přitom 

o závěry rozsáhlé studie, kterou si Svaz nechal vypracovat. I v tomto případě Svaz mediálně 

svými požadavky předběhl možnosti i ochotu státní správy po změně. 

Výjimečné a zcela nové bylo při medializaci Svazu využití setkání členů představenstva se 

zaměstnavateli a podnikateli v regionech v rámci kulatých stolů. Právě jejich závěry a také 

výstupy z dotazníkových šetření v krajích, z nichž jednoznačně vyplynul zájem firem o řešení 

problematiky korupce, byrokracie, dopravní infrastruktury a technického vzdělávání, 

napomohly zviditelnění šesti regionálních kanceláří Svazu.  

http://imm.newtonit.cz/spcr/archive.asp?ws=&target=search&pgtp=&wfar=1&wkt=svp1&wrar=2010
http://imm.newtonit.cz/spcr/archive.asp?ws=&target=search&pgtp=&wfar=1&wkt=svp1&wrar=2009
http://imm.newtonit.cz/spcr/archive.asp?ws=&target=search&pgtp=&wfar=1&wkt=svp1&wrar=2008
http://imm.newtonit.cz/spcr/archive.asp?ws=&target=search&pgtp=&wfar=1&wkt=svp1&wrar=2007
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Svaz na sebe mediálně upozornil i výzvou „Stop zdražování elektřiny“, kterou jen během 

dvou týdnů podepsalo 1456 zástupců firem a 2,5 tisíce občanů.  

Svaz a jeho nejvyšší představitelé dokázali využít i poptávku médií o dění kolem Rady 

hospodářské a sociální dohody, a to i přesto, že premiér Petr Nečas se rozhodl koncem 

minulého roku již nepořádat obvyklé společné tiskové konference sociálních partnerů po 

skončení jednání.  

Svaz se zviditelnil jako spolupořadatel soutěže Manažer roku. Oproti předešlému období, kdy 

z tištěných médií byly exkluzivním partnerem Hospodářské noviny, letošní ročník se zaměřil 

na širší spektrum médií.  

Z hlediska obsahového zaměření se Svaz dokázal prezentovat zejména jako organizace 

s kvalifikovaným názorem na klíčové legislativní změny, včetně návrhů strategií. Novináři se 

na něj naučili obracet zejména s těmito dotazy, 3/4 z nich se týkaly právě názoru zástupců 

byznysu na právní úpravy. Struktura dotazů byla poměrně široká, absolutní většina z nich se 

však týkala oblastí, shrnutých ve zmíněném dokumentu Agenda 2010. Vedle toho se média 

zjišťovala názor na aktuální statistické údaje. V neposlední řadě projevovali novináři zájem o 

hodnocení práce vlády.  

V oblasti spolupráce s jinými tiskovými odděleními se zintenzivňuje činnost zejména s 

Hospodářskou komorou a s ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Komunikace s členskou základnou a veřejností 

Tradiční komunikační měsíčník Spektrum doznal na podzim změnu designu, který se setkal 

s kladným ohlasem členské základny. Struktura média byla obsahově inovována. Jednotlivá 

čísla mají svá ústřední témata, kterým je mimo ostatní rubriky věnován zásadní prostor. 

Změnou je také větší orientace na členské firmy a svazy. 

Každý měsíc členská základna dostává elektronické SP-info – nástroj, se kterým má Svaz 

možnost nejrychleji oslovit své členy s aktuálními informacemi. 

Forma komunikace s členskou základnou prostřednictvím anket se stala nedílnou součástí 

činnosti Svazu. Jedná se o pravidelnou komunikaci se členy s jasnou zpětnou vazbou členské 

základny. Odpovědi slouží jako materiál pro jednání s vládními představiteli při zasedání 

tripartity. V loňském roce šetření v krajích byla výchozím bodem pro jednání v krajích na 

setkání představitelů Svazu s členskými podniky. 

Od dubnové valné hromady  se Svaz podílel i na šetřeních, která probíhala ve spolupráci 

s jinými subjekty, jedná se o šetření s  ING CZ a s ministerstvem školství. 

Svaz uzavřel smlouvu o spolupráci s ČNB o projektu společného dotazníkového šetření. 

Průzkum bude prováděn jedenkrát za čtvrtletí. Přípravná fáze proběhla na podzim 2010 a 

v březnu se uskutečnilo první šetření. Průzkum se zaměřuje na aktuální hospodářskou situaci 

vyjádřenou prostřednictvím dat získaných od podniků. Účelem šetření je mimo jiné lépe 

zmapovat aktuální situaci podnikové sféry včetně očekávání do nejbližší budoucnosti. 
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Čtvrtletní ankety byly doplněny anketami z oblasti legislativy, pracovněprávních vztahů či 

podpory exportu.  

Témata pravidelných dotazníkových šetření: 

 Transatlantická ekonomická rada - platforma pro odstraňování překážek obchodu mezi 

EU a USA; 

 zaměstnanecké výhody (ve spolupráci se společností ING CZ); 

 pokrytí potřeb podnikatelů službami notářských úřadů; 

 jak na Vás dopadne zvýšení cen elektrické energie; 

 názory a zkušenosti týkající se kvality absolventů vysokých škol a spolupráce s vysokými 

školami ve výzkumu a vývoji; 

 k připomínkovému řízení o návrhu zákona o obchodních společnostech a družstvech; 

 bleskový průzkum názorů členské základny  – únor 2011. 

„Bleskové ankety“ na webových stránkách Svazu tzv. barometr nálad k aktuálnímu tématu 

prozatím nesplňují naše očekávání. Počet respondentů není tak četný. Z otázek, které 

zaznamenaly největší počet odpovědí, byly ty, jež se týkaly zdražování cen elektřiny a otázky 

týkající se označení zemí původu pro vybrané výrobky dovážené do EU ze třetích zemí. 

V únoru bylo nově v neveřejné sekci spuštěno diskusní fórum pro kandidáty do orgánů 

Svazu. 

Po ročním provozu nové verze webových stránek Svazu s novým obsahem i designem, v 

české i anglické mutaci byla zpracována externí firmou Analýza použitelnosti a audit 

přístupnosti webu spcr.cz. V současné době dochází k realizaci doporučení. Větší důraz je 

věnován stanoviskům, tiskovým zprávám a reakcím na aktuální dění dotýkající se 

podnikatelského prostředí. I nadále se v rubrice aktuálně na homepage www.spcr.cz denně 

zavěšuje minimálně jedna nová informace z oblastí podnikatelského prostředí. Návštěvnost 

webových stránek má vzrůstající tendenci.  

Rok 2010 byl vnímán jako významný, ve kterém Svaz oslavil 20. výročí svého založení.  Sněm 

Svazu průmyslu a dopravy ČR a Manažer roku 2009 byly nejvýznamnějšími akcemi, na 

kterých byla připomenuta dvacetiletá historie Svazu. 

Vnímání Svazu jako nejsilnější zaměstnavatelské organizace, jako dobré značky a garance 

odbornosti a kvality se projevilo i četností žádostí o poskytnutí záštity (za sledované období 

celkem 36).  Svaz byl žádán o odbornou či mediální spolupráci na významných konferencích, 

seminářích - často mezinárodního charakteru. Zástupci Svazu působili v hodnotitelských 

komisích soutěží např. Marketér roku, Exportér roku, Firma roku, Cena za jakost a Manažer 

roku.   

Archiv fotodokumentace Svazu se rozrostl o 43 akcí, k  zaznamenávání význačných akcí se 

využívá i videonahrávek. Významné akce, jak fotodokumentace tak video, jsou zavěšovány 

na webové stránky a přístupné široké veřejnosti. 

http://www.spcr.cz/
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Vývoj členské základny 

V období od dubnové valné hromady v roce 2010 vstoupilo do Svazu 13 nových členů:  

Asistenční centrum a.s.; MADSPED s.r.o., ALTRON a.s.; ČVUT - Strojní fakulta;  Centra a.s.; 

YOUR SYSTEM spol. s  r.o.; Stratman a Associates, s.r.o.; KARDIA s.r.o.; EXPOSALE – CZ s.r.o.; 

CZECH ICT Alliance; INDUSTRIAL ADVISORS, s.r.o.; C.S. CARGO Holding N.V.; AWT 

Čechofracht a.s.; ČKD GROUP a.s. a Komora certifikovaných účetních. Podstatné je, že nebyl 

zastaven příliv nových členů, naopak oproti roku 2009 má vzrůstající tendenci. Ukončení 

členství některých subjektů lze přičítat doznívající krizi a restrukturalizaci podniků či změně 

vlastníka. 

Aktuální stav členských firem je 113. 

V období duben 2010 - duben 2011 vstoupil do Svazu silný subjekt ICT UNIE o. s., se svými 

téměř osmdesáti členy se tak stal jedním z nejpočetnějších svazů. K 31. 12. 2010 ukončila 

členství ŠKODA HOLDING, a.s.  Členských subjektů je k datu konání valné hromady 31. 

Významné pro rok 2010 je uzavření nové smlouvy o Partnerství  s Českou poštou, s.p. v září 

2010. Tím se počet partnerů Svazu zvýšil na tři. Pro rok 2011 již neprodloužila partnerství 

společnost T-Mobile Czech Republic. Partnery Svazu jsou Česká pošta, s.p. a RWE Transgas, 

a.s. 

Po nástupu nových členů a ICT Unie zastupuje Svaz při svých jednáních firmy zaměstnávající 

cca 1 milion pracovníků. 

********************************* 

Zpráva o činnosti ukazuje na široký záběr aktivit Svazu. Osvědčily se průzkumy zaměřené na 

situaci a názory členské základny k aktuálním otázkám. Některé z nich byly uskutečněny 

v rámci setkání představitelů Svazu s členskými podniky v regionech. Takové průzkumy by 

měly i v příštím období vytvořit prostor pro zesílení komunikace s členskou základnou a 

zjišťování jejich názorů a problémů.   

Zpracování „Agendy 2010 – 10 priorit pro budoucnost ČR“ bylo pozitivním krokem nejen 

z hlediska pověsti Svazu jako nejsilnější zaměstnavatelské organizace, ale také proto, že 

tento dokument je nadčasový a zdůrazňuje nadstranickost řešení problémů spojených 

s konkurenceschopností hospodářství. Agenda 2010 – 10 priorit pro budoucnost je 

dokumentem platným i pro orientaci činnosti a prosazování zájmů členské základny v dalších 

letech.  

Jasně se ukazuje, že vedle prosazení principů koncepčnosti a nadstranickosti, bude velmi 

záležet na tom, jak se Svazu podaří dosáhnout zpřehlednění politik vlády, zvýšení znalosti o 

důsledcích jejich rozhodnutí a zejména zvýšit věcnost výstupů. Formálnost, nepřehlednost a 

nízká znalost důsledků představují klíčové problémy hospodářské politiky v ČR.  Ukazuje se, 

že rozvoj hospodářství ČR je pevně spjat s rozvojem EU a to jak po stránce institucionální, tak 

i po stránce hospodářské. To představuje další z výzev pro činnost Svazu v příštím období.  

V Praze dne 28. dubna 2011 


