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Vážení čtenáři, 

průmysl je jedním z klíčových sektorů české eko-
nomiky. Svou odolnost, sílu a význam ukázal mno-
hokrát. Naposledy v  krizi, kterou v  letech 2020 
a 2021 způsobila pandemie nemoci Covid-19. Na-
vzdory řadě omezení se naše průmyslové firmy 
dokázaly rychle přizpůsobit a i v dobách krize byly 
tahounem české ekonomiky.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je hrdým zástupcem 
zájmů českých průmyslových firem. Navazuje na 
více než stoletou tradici prvního svazu českých 
průmyslníků, který založili nejvýznamnější češ-
tí podnikatelé ještě před vznikem samostatného 
Československa v roce 1918. V roce 2020 si Svaz 

průmyslu připomněl třicet let od svého znovuzalo-
žení po roce 1989.

Od ostatních podobných organizací nás odlišuje 
zejména skutečnost, že sdružujeme jak odvětvové 
svazy a asociace, tak i významné firmy. Díky tomu 
jsme nejvýznamnějším zástupcem zaměstnavate-
lů v zemi. Jsme partnerem vrcholných ústavních 
činitelů, vlády, vedení krajů, odborů, výzkumných 
institucí i technických vysokých škol. Jsme ofici-
álním připomínkovým místem pro připravované 
zákony a další právní normy. Můžeme působit na 
rozhodnutí politiků a nezřídka se nám daří mini-
malizovat jejich chybná rozhodnutí. Chceme efek-
tivní fungování státu a prostředí přívětivé pro pod-
nikání bez bludiště zákonů.

hRDý ZáStUPcE 
ČESkÉhO PRŮMYSLU

Díky široké členské základně dokážeme vyvažovat 
rozdílné zájmy a  umíme nabídnout pohled, který 
překračuje jednotlivá odvětví. Prioritními tématy 
jsou pro nás nejen fungující trh práce či stabilní 
energetika, ale také digitalizace a  Průmysl 4.0, 
rozvoj umělé inteligence, vzdělávání, podpora ex-
portu a výzkum, vývoj a inovace. To vše naše firmy 
potřebují, aby mohly inovovat své výrobky a služ-
by a  zvyšovat jejich přidanou hodnotu, přicházet 
s novými obchodními modely, získávat nové per-
spektivní trhy, a díky tomu nabízet stabilní a kva-
litní zaměstnání pro miliony lidí.

Jsme aktivní také v  Bruselu, patříme  do rodiny 
evropských národních svazů v  rámci Konfedera-
ce evropského podnikání BusinessEurope. Evrop-

ský jednotný trh je klíčovým hřištěm, na kterém 
se naše firmy pohybují. Díky našemu zapojení do 
evropské spolupráce můžeme efektivněji bojovat 
za společný trh s  minimem překážek pro české 
exportéry.

Svaz průmyslu a  dopravy ČR znamená tradici, 
profesionalitu, sílu obhajoby zájmů byznysu. Je 
sdružením těch, kteří chtějí tuto zemi posunovat 
dál směrem k větší konkurenceschopnosti a pro-
speritě. Dlouhodobě se zasazujeme o  to, aby se 
Česká republika vrátila do dvacítky nejkonkuren-
ceschopnějších zemí světa.

Jaroslav Hanák 
prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky
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háJÍME ZáJMY VELkých 
I MALých FIREM

›  Svaz průmyslu a  dopravy České republiky 
(SP ČR) je největším zaměstnavatelským sva-
zem v zemi. 

›  Zastřešujeme 32 oborových svazů a  asocia-
cí a  přes 150 individuálních členských firem 
a institucí. 

›  Hájíme zájmy 11 tisíc našich firem, které za-
městnávají přes 1,3 milionu pracovníků. 

›  Jsme nestátní organizací, nezávislou na politic-
kých stranách a odborech. 

›  Ovlivňujeme hospodářskou a  sociální politiku 
vlády a pomáháme tak vytvářet optimální pod-
mínky pro podnikání. 

›  Zájmy zaměstnavatelů prosazujeme v  evrop-
ských a  světových organizacích – zejména 
jako člen Konfederace evropského podnikání 
BusinessEurope. 

PROSAZUJEME 
bYZNYSOVÉ 
PRIORItY 
›  Efektivní veřejná a státní správa 
›  Motivační a jednoduché daně 
›  Moderní vzdělávání s akcentem na techniku 
›  Rozvoj dopravy a infrastruktury 
›  Bezpečná, dostupná a spolehlivá energetika 
›  Výzkum, vývoj a inovace na špičkové úrovni 
›  Digitální ekonomika 
›  Účinná podpora exportu 
›  Flexibilní trh práce 

Jako člen 
tripartity 
pomáháme 
vytvářet 
optimální 
podmínky pro 
vaše podnikání.
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JSME RESPEktOVANý 
SOcIáLNÍ PARtNER 

V tripartitních jednáních 

s vládou a odbory zastupujeme 

zaměstnavatele a ovlivňujeme 

podobu strategických 

a legislativních dokumentů.

 

 

SOcIáLNÍ DIALOG 
Sociální dialog zahrnuje všechny typy vyjednává-
ní, konzultací a výměny informací mezi zástupci 
vlády, zaměstnavatelů a  zaměstnanců, které se 
týkají hospodářské a sociální politiky. 

NáRODNÍ SOcIáLNÍ 
DIALOG – tRIPARtItA 
Kvalitní diskuse zaměstnavatelů, odborů a vlády je 
klíčová pro správný vývoj ekonomiky a zvyšování 
životní úrovně občanů. Tripartita umožňuje vládě, 
zástupcům zaměstnavatelů a zástupcům zaměst-
nanců projednávat a  navzájem vysvětlovat své 
kroky a  postoje k  důležitým ekonomickým a  ce-
lospolečenským tématům. Vláda je tak na pravi-
delných setkáních informována o názorech a sta-
noviscích sociálních partnerů. V  České republice 
je národní sociální dialog veden prostřednictvím 
institucionalizované platformy – Rady hospodář-
ské a sociální dohody ČR (RHSD ČR). 

Sociální partneři v tripartitě 

ZÁSTUPCI ZAMĚSTNAVATELŮ 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) 

Konfederace zaměstnavatelských a  podnikatel-
ských svazů České republiky (KZPS ČR) 

ZÁSTUPCI ZAMĚSTNANCŮ 
Českomoravská konfederace odborových svazů 
(ČMKOS) 

Asociace samostatných odborů České republiky 
(ASO ČR) 

SOcIáLNÍ DIALOG 
V kRAJÍch 

Tripartitní jednání probíhají také na regionální 
úrovni. SP ČR na ně nominuje zástupce význam-
ných členských firem působících v  daném kraji 
nebo svého regionálního manažera. 

EVROPSký  
SOcIáLNÍ DIALOG 

Evropský sociální dialog probíhá mezi zástupci 
Evropské unie a sociálními partnery na evropské 
úrovni. Největším sociálním partnerem, jenž hájí 
v  evropském sociálním dialogu zájmy zaměst-
navatelů, je Konfederace evropského podnikání 
BusinessEurope. Konfederace, jejímž členem je 
i SP ČR, sdružuje 40 podnikatelských a zaměst-
navatelských svazů z 34 zemí Evropy. Je největ-
ším a nejsilnějším podnikatelským lobby vůči ev-
ropským institucím a dalším organizacím. 
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bOJUJEME ZA FÉROVÉ 
PODNIkAtELSkÉ PROStŘEDÍ  

Svaz je povinným 

připomínkovým místem. 

Ročně okomentujeme 

průměrně 140 zákonů 

a vládních předpisů.

 

 

Stanoviska SP ČR formulujeme společně s  člen-
skými firmami a svazy v našich expertních týmech 
a pracovních skupinách. 

›  Bezpečnost práce 
›  Daně 
›  Digitální ekonomika
›  Doprava a infrastruktura 
›  Energetika 
›  Environmentální politika 
›  Export 
›  Evropská unie 
›  Hospodářská politika 
›  Kohezní politika 
›  Legislativa 
›  Lidské zdroje 
›  Potravinářství 
›  Průmysl 4.0 
›  Trh práce 
›  Výzkum, vývoj a inovace 
›  Vzdělávání 
›  Zdravotnictví 

Aktivně prosazujeme potřeby byznysu v desítkách 
ministerských či resortních pracovních týmů, sku-
pin a ve vybraných radách vlády. 

Zájmy byznysu aktivně 
prosazujeme při 
pravidelných jednáních 
v desítkách expertních 
pracovních týmů.
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USNADŇUJEME FIRMáM 
PODNIkáNÍ   

Firmám chceme podnikání 

co nejvíce zjednodušit. 

Prosazujeme pro byznys 

přínosné legislativní změny.

 

 

DANĚ

›  Prosadili jsme zavedení institutu Loss carry
-back (zpětné uplatnění daňové ztráty).

›  Přispíváme k pozitivním změnám v daňových od-
počtech výdajů na výzkum a vývoj. 

›  Zamezili jsme zdanění prodeje akcií, které by 
negativně ovlivnilo podnikání rodinných firem 
a český kapitálový trh. 

›  Prosadili jsme mimořádné zrychlené odpisy pro 
všechna aktiva v 1. i 2. odpisové skupině a zvý-
šení limitu pro odepisování hmotného majetku.

DIGITÁLNÍ AGENDA

›  Vytvořili jsme Útvar digitální ekonomiky a tech-
nologií, který aktivně hájí zájmy členů ve všech 
oblastech týkajících se digitální agendy.

›  Vyřešili jsme hlavní problematické body v novele 
zákona o Vojenském zpravodajství.

›  Společně s  dalšími zeměmi střední a  východní 
Evropy a dalšími státy koordinujeme stanoviska 
k návrhům regulace v oblasti digitální ekonomi-
ky a technologií.

›  Při přípravě Národního plánu obnovy jsme zajis-
tili navýšení alokace na podporu digitální trans-
formace podniků z 1 na 5 miliard korun.  

DOPRAVA

›  Zajistili jsme přesná pravidla určování referenč-
ní ceny elektřiny pro nabíjení elektromobilů a její 
využití pro daňové účely, což podpoří firemní vy-
užívání elektromobilů. 

›  Prosadili jsme větší podporu nízkoemisní mobi-
lity jak v legislativě, tak ve státních investicích.

EKOLOGIE

›  Pomohli jsme prosadit schválení nové odpadové 
legislativy a připomínky našich členů k provádě-
cím vyhláškám. 

›  Zajistili jsme, že z Operačního programu Životní 
prostředí nebudou podporovány projekty, u nichž 

dochází k odpojení od účinných soustav zásobo-
vání teplem. V oblasti přechodu na oběhové hos-
podářství budou moci mezi žadateli o  podporu 
být i výrobní firmy.

›  Podařilo se nám prosadit všechny zásadní body 
pro průmysl v novele Vodního zákona, například, 
aby byli významní odběratelé vody zváni do Ko-
misí pro sucho.

›  Vyjednali jsme, aby Evropská komise z  vodítek 
k  jednorázovým plastům vyjmula viskózu z de-
finice plastů.

ENERGETIKA

›  Bojujeme za udržení technologické neutrality 
a  zabezpečení práva České republiky na volbu 
energetického mixu.

›  Spolu s našimi členy se podrobně věnujeme nové 
energetické legislativě Fit for 55 (v rámci tzv. Ev-
ropské zelené dohody). 
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›  Vyjednali jsme zavedení možnosti kompenzace 
nepřímých nákladů na emisní povolenky.

›  Pomáháme vzniku dobrovolných dohod na úspo-
ru energie.

EXPORT

›  Restartovali jsme podnikatelské mise, kterými 
firmám pomáháme hledat nové trhy a odběratele.

›  Obnovili jsme Platformu exportérů s cílem získat 
zpětnou vazbu od podnikatelů a  akcentovat ve 
vyjednávání s vládou ty oblasti, kde je podpora 
exportérů státem nenahraditelná.

›  Podíleli jsme se na vzniku nového nástroje MZV 
na podporu exportérů v zahraničí PROPEA a jeho 
pilotním spuštění ve vybraných zemích.

›  Intenzivně komunikujeme s poslanci Evropského 
parlamentu za ČR. 

JEDNOTNÝ TRH

›  Spolupracujeme intenzivně s MPO na tvorbě pri-
orit České republiky a na uskutečňování Akčního 
plánu pro lepší implementaci a  vymahatelnost 
pravidel jednotného  trhu.

›  Podporujeme jednotnou implementaci evropské 
směrnice o službách a dokončení jednání o noti-
fikační směrnici a Elektronické kartě služeb.

PODPORA INVESTIC

›  Jsme hlavní partner pro nastavení nástrojů do-
tačních podpor z evropských fondů pro podnika-
telskou sféru.

›  Zajistili jsme navýšení programu OP TAK 
o 11,5 miliardy korun.

›  V OP TAK jsme pomohli odstranit limitující pod-
mínky v oblasti energetiky (KVET), rozšířit pod-
poru v  oblasti oběhového hospodářství či spo-
lupráce firem se školami. Prosadili jsme, aby 
podporu mohly získat také velké podniky v  ob-
lasti hospodaření s  vodou či firmy do 500 za-
městnanců na projekty oběhového hospodářství.

›  Prosadili jsme řadu důležitých změn do nového 
stavebního zákona. Jeho konečné znění vidíme jako 
dobrý základ pro reformu stavebního práva a po-
třebný posun ke zjednodušení stavebního řízení.

›  Pomohli jsme zprovoznit sponzorovaný přístup 
k  závazným technickým normám. Žadatelům 

jsou postupně bezplatně zpřístupněny technické 
normy obsažené v zákonech.

ŠKOLSTVÍ 

›  Dlouhodobě apelujeme na vládu, aby pro firmy 
vytvořila flexibilní a inovativní podmínky, zejmé-
na v oblasti dalšího vzdělávání a rekvalifikací.

›  Zajistili jsme, aby MŠMT systémově aktualizova-
lo  rámcové vzdělávací programy.

TRH PRÁCE

›  Vyjednali jsme přelomovou úpravu kurzarbei-
tu, který lze použít pro podporu zaměstnanosti 
a ekonomiky v krizových obdobích.

›  Zabránili jsme zavedení pátého týdne dovolené povin-
ně pro všechny zaměstnavatele do zákoníku práce.

›  Zmírnili jsme administrativní dopady na zaměstna-
vatele u evropských směrnic týkajících se slaďování 

pracovního a soukromého života či transparentních 
a předvídatelných pracovních podmínek. 

›  Zajistili jsme vyváženou pozici ČR k návrhu evrop-
ské směrnice o přiměřených minimálních mzdách.

VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

›  Zajistili jsme navýšení prostředků na podporu 
průmyslového výzkumu a vývoje o 2 miliardy ko-
run ve 3. veřejné soutěži podprogramu „Techno-
logičtí lídři“ programu TREND.

›  Díky naší aktivitě lépe odpovídá firemním potře-
bám vládou schválená Národní RIS3 strategie 
2021+, nezbytný dokument pro období 2021-
2027 zejména v oblasti výzkum a vývoje.

›  Prosadili jsme metodické doporučení Identifika-
ce hospodářských a  nehospodářských činností 
pro snazší spolupráci soukromé sféry a výzkum-
ných organizací.
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POMáháME 
V kAŽDÉ SItUAcI 

V koronavirové krizi jsme 

firmy pravidelně informovali 

a lobbovali za ně i jejich 

zaměstnance.

 

 

Vytvořili jsme hygienické manuály  
pro firmy
Ve spolupráci s členskou asociací AMSP ČR jsme 
připravili a pravidelně aktualizovali manuál, který 
podnikům usnadnil dodržování vládních protiepi-
demických nařízení a hygienických předpisů. 

Zamezili jsme zavření průmyslu
Zajistili jsme, aby se místo tvrdého uzavření prů-
myslu v  zimě 2021 zahájilo pravidelné povinné 
testování zaměstnanců na covid ve firmách. I díky 
tomu se podařilo zabránit velkému lockdownu 
s obrovskými ekonomickými následky. Firmy pra-
videlně testovaly a  staly se hlavním nástrojem 
boje proti epidemii.

Pomáhali jsme firmám v krizi 
Pro firmy jsme pomohli prosadit kompenzační 
a  pomocné programy a  také daňové úlevy, které 
jim snížily finanční zátěž v době koronavirové kri-
ze. Podniky tak mohly snadněji překlenout složité 
období. Prosadili jsme například i potvrzení daňo-
vé uznatelnosti testů na covid či aby po dobu nou-
zového stavu byly prominuty platby DPH na daro-
vané zboží a  služby pro nemocnice, záchranáře 
nebo sociální zařízení. 

Pravidelně jsme komunikovali se státní 
správou a odborníky
Na pravidelných jednáních jsme diskutovali s vlá-
dou, ministerstvem zdravotnictví, hygieniky a dal-
šími odborníky o tom, jak nastavit protiepidemická 
opatření tak, aby byla co nejúčinnějši a pro firmy 
proveditelná.

Sdíleli jsme dobrou firemní praxi - 
#Průmysljededál, #Zodpovědnépracoviště 
Při koronavirové krizi jsme zviditelňovali příběhy 
z firem, které i přes četná omezení a za přísných 
hygienických podmínek fungovaly dál. Na našich 
sociálních sítích a  v  médiích jsme společně uká-
zali, že se firmy staly důležitou součástí řešení 
epidemie.

I díky obrovskému 
nasazení firmy 
pandemii zvládly.
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PROPOJUJEME FIRMY 
A VEŘEJNOU SPRáVU  

Naši členové díky nám 

pravidelně diskutují se zástupci 

státní správy i odborníky na 

formálních i neformálních 

setkáních.

 

 

Sněm SP ČR
Sněm SP ČR projednává zásadní otázky týkající se 
podnikatelského prostředí. Koná se každoročně, 
v posledních letech již tradičně jako nejdůležitější 
akce zahajovacího dne Mezinárodního strojíren-
ského veletrhu v Brně. Sněmu se mohou účastnit 
nejen členové svazu, ale i další pozvaní významní 
hosté včetně ministrů v čele s premiérem.

Kluby SP ČR
Desetkrát do roka pořádáme pro členy setkání 
s vrcholnými představiteli státu, se zástupci stát-
ní a veřejné správy a finančních institucí. Členové 
klubu při nich mají možnost diskutovat o  odbor-
ných tématech ze všech průmyslových i  ekono-
mických oblastí. 

Setkání v regionech 
S firmami se pravidelně setkáváme přímo v jejich 
regionech. Seznamujeme zaměstnavatele s aktu-
álním zněním legislativy, pomáháme propojovat 
firmy a školy, zajišťujeme pravidelná setkání s ob-
lastními inspektoráty práce či propojujeme firmy 
s  krajskými hygienickými stanicemi a  krajskými 
pobočkami úřadu práce. 

Odborné konference 
Svaz průmyslu pro firmy pravidelně připravuje 
odborné konference na nejrůznější témata, napří-
klad o  digitální transformaci a  umělé inteligenci, 
vzdělávání, exportu, dopravě či energetice.

Na našich formálních i neformálních 
akcích se můžete setkávat s dalšími 
úspěšnými podnikateli i odborníky 
státní a veřejné správy.
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POMáháME EXPORtÉRŮM 
hLEDAt NOVÉ tRhY

Uspořádali jsme přes 

200 podnikatelských misí 

do zahraničí, kterých se 

účastnily tisíce českých firem.

 

 

Aktivně podporujeme exportéry a  jejich snahu 
uspět na zahraničních trzích. Pořádáme podnika-
telské mise do zahraničí pro delegace složené ze 
zástupců firem a jiných exportních institucí, které 
nejčastěji doprovází vysokého politického před-
stavitele při jeho zahraniční cestě. 

S  pořádáním zahraničních podnikatelských misí 
máme zkušenosti již od roku 1993. Za více než 
25 let zorganizoval Svaz přes 200 takových cest, 
a to na vzdálené i evropské trhy. 

Aktivně podporujeme export: 
›  Zajišťujeme incomingové mise zahraničních pod-

nikatelů do České republiky. 
›  Organizujeme mezinárodní konference za účasti 

prezidentů a premiérů.
›  Zajišťujeme členským subjektům prezentace na 

veletrzích v zahraničí. 
›  Organizujeme proexportní konference, semináře 

a workshopy. 
›  Máme kontakty s  partnerskými zahraničními 

svazy a komorami. 

SP ČR využívá při svých proexportních aktivitách 
více než 180 dohod o  spolupráci s  partnerskými 
organizacemi v zahraničí, svazy či komorami. 

Na podnikatelských misích 
Svazu průmyslu a dopravy 
máte možnost navázat 
zajímavé obchodní kontakty 
po celém světě.
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PRAcUJEME PRO VáS  
V REGIONEch I V bRUSELU

Strukturu Svazu průmyslu 

a dopravy České republiky tvoří 

volené orgány, poradní orgány 

a výkonný aparát.

 

ORGáNY SVAZU 

Valná hromada
Nejvyšší orgán Svazu. 

Představenstvo 
Nejvyšší orgán Svazu v období mezi valnými hromada-
mi. Má 19 členů. Představenstvo je složeno z preziden-
ta, viceprezidentů, dalších členů představenstva vole-
ných valnou hromadou a generálního ředitele Svazu. 

Dozorčí rada 
Nejvyšší kontrolní a revizní orgán Svazu. Dozorčí 
rada je pětičlenná. 

Smírčí výbor 
Rozhoduje v případných sporech mezi členy a or-
gány Svazu. 

PORADNÍ ORGáNY 

Odborná stanoviska a expertízy 

SP ČR vznikají na základě 

činnosti 14 expertních týmů 

a jejich pracovních skupin pro 

jednotlivá témata. 

 

Rada členů SP ČR 
Tvoří ji představitelé kolektivních členů (svazů 
a asociací) sdružujících firmy na základě odvětvo-
vých, profesních či regionálních zájmů. Schází se 
šestkrát ročně. 

Grémium SP ČR 
Skládá se ze zástupců individuálních členských 
firem. Zasedá rovněž s dvouměsíční periodicitou. 

Expertní týmy SP ČR 
Jsou složeny z delegovaných zástupců členů, kteří 
zde diskutují a vytvářejí stanoviska a pozice Svazu 
k  jednotlivým odborným tématům. Každá z  kon-
krétních oblastí má svého gestora v představen-
stvu a experta z řad výkonného aparátu Svazu. 

Výkonný aparát SP ČR 
Zajišťuje základní oblasti působnosti Svazu. Čin-
nost sekretariátu řídí a odpovídá za ni generální 
ředitel Svazu. V  pražském sídle Svazu průmyslu 
a  dopravy ČR pro vás pracuje na 40 špičkových 
odborníků. 

REGIONáLNÍ 
ZAStOUPENÍ SP ČR 

Prostřednictvím sítě 

regionálních manažerů 

SP ČR podpoříme vaše 

aktivity v regionech. 

 

Regionální manažeři Svazu průmyslu 
a dopravy ČR
Spolupracují s členskými firmami na jejich aktivi-
tách v regionech.

›  Formulujeme a  prosazujeme zájmy podnikate-
lů a  zaměstnavatelů v  regionálních tripartitách 
a dalších poradních orgánech krajů. 

›  Podporujeme dopravní obslužnost podniků 
a průmyslových zón v jednotlivých krajích. 

›  Podíleli jsme se na přípravě Strategického plánu 
restrukturalizace v Moravskoslezském a Ústec-
kém kraji. 

›  Spoluorganizujeme regionální burzy práce, za-
pojujeme firmy do akce Živé knihovny povolání 
pro žáky ZŠ a podporujeme řadu dalších soutěží 
na podporu technického vzdělávání a  polytech-
nické výchovy. 

›  Proškolili jsme více než 1000 zástupců firem na 
odborných akcích v regionech. 

Kontaktní místa pro členské  
subjekty SP ČR v regionech
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MáME SILNý hLAS 
V EVROPĚ

Zájmy našich členů 

hájíme také na evropské 

a mezinárodní úrovni.

 

 

BusinessEurope
Již od roku 1993 jsme členem Konfederace ev-
ropského podnikání BusinessEurope (BE), která 
sdružuje podnikatelské a zaměstnavatelské sva-
zy z 34 zemí Evropy a funguje jako přímá spojka 
na instituce EU i jako respektovaný sociální part-
ner. Stálý delegát SP ČR zastupuje naše členy 
na akcích na vysoké úrovni (COPRES, EXCO) i ve 
vybraných výborech a pracovních skupinách BE. 
V letech 2021 až 2023 také předsedá Výboru pro 
vnitřní trh BE.

BIAC
Od roku 1996 se účastníme práce Poradního vý-
boru pro průmysl a obchod (BIAC) při Organiza-
ci pro hospodářskou spolupráci a  rozvoj (OECD) 
a  také Evropského hospodářského a  sociálního 
výboru (EHSV), jenž je poradním orgánem Evrop-
ské komise (EK).

CEBRE
S europoslanci a pracovníky Stálého zastoupení 
ČR při EU spolupracujeme prostřednictvím Čes-
ké podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE), 
kterou jsme spoluzakládali.

Svaz průmyslu má silné postavení i v Bruselu, 
kde předsedá Výboru pro vnitřní trh Konfederace 
evropského podnikání BusinessEurope. 
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SPOJUJEME ÚSPĚŠNÉ

Naši členové určují aktivity 

Svazu. Společně bojujeme za 

lepší podnikatelské prostředí, 

prosperující ekonomiku 

a blahobyt v zemi.

 

 

REPREZENtANt 
ROZhODUJÍcÍ ČáStI 
PRŮMYSLU 

Formou individuálního členství nebo prostřed-
nictvím našich členských svazů a  asociací za-
střešujeme celkem 11 tisíc firem z různých sek-
torů ekonomiky. 

Zastupujeme největší počet firem v ČR ze všech 
hlavních odvětví ekonomiky: 

›  Automobilový průmysl 
›  Doprava 
›  E-commerce 
›  Elektrotechnický průmysl 
›  Energetika 
›  Farmaceutický průmysl a zdravotnictví 
›  Hutnictví 
›  ICT průmysl 
›  Obchod a cestovní ruch 
›  Odpadové hospodářství a cirkulární ekonomika 
›  Papírenský průmysl 
›  Personální služby 
›  Sklářský průmysl 
›  Strojírenství 
›  Výzkum a vývoj 

Svaz průmyslu a dopravy 
reprezentuje největší počet 
firem, svazů a asociací ze 
všech hlavních odvětví české 
ekonomiky.
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32 ČLENSkých 
ASOcIAcÍ A SVAZŮ 

SP ČR funguje na principu 

konfederativního uspořádání. 

Naše členské svazy a asociace 

reprezentují všechna odvětví 

klíčová pro fungování české 

ekonomiky.

 

 

 APPLiA CZ - Sdružení evropských výrobců 
domácích spotřebičů

 Asociace českého papírenského průmyslu

 Asociace Informačních Technologií 
a Telekomunikací

 Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

 Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR

 Asociace poskytovatelů personálních služeb 
(„APPS“)

 Asociace pro elektronickou komerci, z. s.

 Asociace provozovatelů poukázkových systémů, z.s.

 Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

 Asociace spotřební elektroniky

 Asociace strojních inženýrů ČR, z.s.

 Asociace výzkumných organizací, z.s.

 Asociace zemědělské a lesnické techniky

 Česká asociace dodavatelů zdravotnických 
prostředků („CZECHMED“)

 Česká asociace oběhového hospodářství, z.s.

 Česká asociace odpadového hospodářství, z.s.

 Český plynárenský svaz

 Český svaz zaměstnavatelů v energetice

 Elektrotechnická asociace České republiky

 ICT UNIE z.s.

 Ocelářská unie a.s.

 Sdružení automobilového průmyslu

 Solární asociace, spolek

 Svaz českých a moravských výrobních družstev

 Svaz dopravy České republiky

 Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s.

 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

 Svaz sléváren České republiky

 Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení 
(„SST“)

 Svaz výrobců cementu České republiky

 Svaz výrobců vápna České republiky

 Unie soukromých bezpečnostních služeb České 
republiky („USBS ČR“)



33

VÍtEJtE MEZI NáMI

Staňte se členem Svazu 

průmyslu a dopravy ČR 

a zařaďte se mezi další 

úspěšné firmy a výjimečné 

podnikatele.

 

 

PROČ SE Stát 
ČLENEM? 

›  Můžete vytvářet oficiální stanoviska Svazu prů-
myslu a dopravy ČR prostřednictvím expertních 
týmů SP ČR a být součástí přípravy věcných zá-
měrů, novel a návrhů zákonů. 

›  Můžete ovlivňovat prosazování společných zá-
jmů v Radě sociální a hospodářské dohody (tri-
partitě). 

›  Poskytneme vám konzultace v oblasti hospodář-
ské a  environmentální politiky, pracovněpráv-
ních vztahů, legislativy, kolektivního vyjednává-
ní, externí komunikace, podpory exportu, aj. 

›  Získáte exkluzivní přístup k běžně veřejně ne-
přístupným informacím o evropských záležitos-
tech a regulacích. 

›  Budete se podílet na prosazování společných 
zájmů členů při přípravě pozic České republiky 
v rámci jednání s evropskými institucemi. 

›  Budeme zastupovat vaše zájmy v  mezinárod-
ních organizacích a  institucích (BusinessEuro-
pe, BIAC, EHSV). 

Díky členství ve Svazu průmyslu 
a dopravy vstoupíte do společnosti 
dalších významných firem.
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›  Můžete využívat služeb a  podporu stálého de-
legáta SP ČR při BusinessEurope a také služeb 
kanceláře CEBRE v Bruselu. 

›  Získáte přednostní nabídku účasti na zahranič-
ních podnikatelských misích doprovázejících 
ústavní činitele ČR a nabídku účasti na tuzem-
ských jednáních s podnikatelskými delegacemi 
ze zahraničí. 

›  Zajistíme vám poradenství, informace a  pod-
poru týkající se pronikání na třetí trhy, meziná-
rodní spolupráce, investičních projektů apod. 

Zprostředkujeme vám účast na zahraničních 
veletrzích a výstavách s finanční podporou a na 
akcích SP ČR. 

›  Umožníme vám setkávat se s dalšími členskými 
svazy a asociacemi a členskými firmami v rám-
ci široké platformy SP ČR. 

›  Prostřednictvím sítě regionálních manažerů 
SP ČR podpoříme vaše aktivity v regionech. 

›  Pravidelně budete dostávat aktuální souhrn 
očekávaných událostí a  akcí, projednávané le-
gislativy a  stanovisek SP ČR prostřednictvím 
elektronického newsletteru SP Info. 

›  Budeme vás prezentovat na oficiálním webu 
Svazu www.spcr.cz v české i anglické verzi. 

CHCETE VĚDĚT VÍCE? 
Obraťte se na sekretariát SP ČR nebo naše 
regionální zastoupení. Aktuální kontakty 
naleznete na www.spcr.cz. 

AbOUt US 

The Confederation of Industry 

is the leading business 

lobbying organisation in the 

Czech Republic providing 

a voice for employers at the 

national and international level.

 

 
We are here to assert the interest of our mem-
bers. We speak for companies and associations 
of all shapes and sizes across the key sectors of 
industry, including many SMEs.

Our main goal is to promote the conditions in 
which business sector in the Czech Republic can 
flourish and stay competitive. We believe that 
what we do is finally for the benefit of the whole 
country. To achieve this we work at the national 
and local level, within the EU and internationally.

MORE IN DETAILS
We act as an umbrella for 32 associations (the so 
called Collective Members) together with around 

150 Direct Members. The total number of our 
members has reached over 11 000.

We are a not-for-profit organisation, independent 
of the government, political parties and trade 
unions. We are the most important employers´ 
organization in the Czech Republic.

LOBBYING
We are continuously and constantly participating 
in the shaping of the economic and social policy 
of the Czech Government in order to create op-
timal conditions for business development. We 
promote the same interests at the EU and global 
level. We are achieving this goal also through our 
membership in many important international or-
ganizations.
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ZNÁME POTŘEBY BYZNYSU  
VAŠE PROBLÉMY JSOU NAŠÍ AGENDOU 

zlEPŠuJEmE PodmÍNKy PRo PodNIKÁNÍ
Bojujeme za zájmy velkých i malých firem v ČR i v EU. 

 HÁJÍmE SPolEČNÉ zÁJmy NaŠICH ČlENů
Jsme nezávislá a nepolitická organizace reprezentující téměř všechny sektory průmyslu a oblast dopravy. 

 ovlIvŇuJEmE HoSPodÁŘSKou a SoCIÁlNÍ PolITIKu vlÁdy
Jsme oficiálním připomínkovým místem pro nově připravované zákony týkající se podnikatelského prostředí. 

 mÁmE STÁlÉ zaSTouPENÍ v BRuSElu
Jsme členem BusinessEurope, střešní organizace evropských zaměstnavatelů. 

 PomÁHÁmE NaŠIm FIRmÁm Na TRzÍCH v zaHRaNIČÍ
Organizujeme podnikatelské mise, působíme v mezinárodních podnikatelských strukturách. 

Hrajeme o velké věci a myslíme i na nejmenší.


