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Úvodní slovo

Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
máte před sebou nové číslo našeho časopisu Spektrum, které 
se věnuje především problematice podnikatelského prostředí. 
Slovní spojení „podnikatelské prostředí“ evokuje v první řadě vazbu 
na výraz „legislativní“. Je realitou, že pravidla nastavená pro život 
a tudíž i pro podnikání v naší zemi mají většinou podobu zákonů, 
a tak bilance toho, co nám přináší legislativa, je namístě. Nelze se 
jí vyhnout. Proto výsledky práce téměř všech odborných pracovníků 
Svazu ve svých důsledcích ovlivňují a vytváří naše stanoviska, 
kterými tvorbu a přijetí nových zákonů a případnou novelizaci již 
platných zákonů připomínkujeme. Tato činnost při plnění hlavního 
poslání Svazu – prosazovat oprávněné zájmy podnikatelské 
veřejnosti – je prací trvalou, intenzivní a nikdy nekončící.
Chci také zdůraznit další aspekty charakterizující prostředí, 
ve kterém u nás podnikáme. Mám na mysli formulování vizí 
a sledování světových trendů a tedy jasně formulované představy 
o tom, jak chceme zlepšovat spolupráci se státními institucemi 
a zvyšovat jejich ochotu nám pomáhat a zajišťovat posilování etiky 
a transparentnosti v podnikání. 
Patří sem i trvalá snaha o zkvalitňování obecné povědomosti 
o vlastnostech, které jsou lidem žijícím v našem prostředí 
přisuzovány. Slovo „pověst“ zní trochu historicky, ale právě historie 
nás neustále poučuje, že není dobré na ni zapomínat. Češi si 
zaslouží lepší pověst, než jakou mají. Máme prokazatelně dobré 
výsledky a četná světová ocenění to potvrzují. Ale pozor, stává se, 
že nás ostatní vidí lépe, než se vidíme sami. Pracujme na lepším 
sebepoznání – namístě je úvaha o tom, co zlepšit v tom, jak sami 
sebe vidíme, jak se ceníme a zdali se nám nestává, že nám chybí 
potřebná dávka národní sebedůvěry i hrdosti. 
V současném životním tempu někdy ztrácíme ochotu nejen podívat 
se, co sousedé dělají jinak a lépe, ale také v čem jsme my sami 
úspěšnější. Jistě máme co nabídnout. Tisk je také dlouhodobě 
spíše plněn informacemi o tragédiích, neúspěších, a tak není 
divu, že těžko hledáme prostor pro to, koho obdivovat. Chybí nám 
pozitivně prezentované vzory a to především v oblasti businessu, 
jako kdybychom se v této oblasti styděli na naše úspěchy 
poukazovat.
Dnes předkládané číslo si neklade ambice být podrobnou analýzou. 
K tomu jsou určeny jiné formáty. Budu rád, když Vám toto číslo 
přinese kromě obvyklého příspěvku k aktuální informovanosti také 
několik podnětů k zamyšlení. K následné diskusi jsme na půdě Svazu 
průmyslu a dopravy ČR kdykoli připraveni.

František Chaloupecký
viceprezident SP ČR



Legislativa a podnikatelské prostředí
Svaz se výrazně angažuje ve snahách o snižování administrativní zátěže pro podnikatele. 
V jejich prospěch připomínkuje řadu legislativních změn.

Když se podíváme na výsledky průzkumů mezi podnikateli 
včetně kvartálních šetření pořádaných ve spolupráci Svazu 
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a České národní banky (ČNB), 
za jeden z limitujících faktorů podnikatelského prostředí v ČR 
je opakovaně již řadu let označována byrokracie a úroveň 
legislativy.
Pokud jde o administrativní zátěž – tedy náklady, které musí 
podnikatelé vynakládat na splnění informačních a jiných 
povinností, které na ně ukládá stát prostřednictvím právních 
předpisů – pak zde opravdu nedochází k jejímu viditelnému 
snižování. Za jednu odstraněnou povinnost v jednom 
rezortu hned nastoupí povinnosti dvě až tři v rezortu jiném. 
Administrativní zátěž podnikatelů je negativním faktorem, 
jenž podstatným způsobem ztěžuje fungování podnikatelského 
sektoru. Proto se SP ČR výrazně angažuje v aktivitách 
zaměřených na snižování administrativní zátěže pro podnikatele. 
Velkou nevýhodou pro podnikatele je také neexistující 
digitalizace veřejné správy a elektronické volně přístupné Sbírky 
zákonů. Podle návrhu zákona, který je v legislativním procesu, 
se jí dočkáme až od ledna roku 2019. První vlaštovkou v boji 
s byrokracií by mohla být úspěšná realizace projektu uveřejnění 
formulářů s dopadem na podnikatele na jednotném webu www.
businessinfo.cz. Projekt vytváří ministerstvo průmyslu a obchodu 
a jeho expertní skupina pro snižování administrativní zátěže, 
ve které nechybí ani zástupce SP ČR.
Kromě administrativní zátěže, kterou přináší národní legislativa, 
je dalším velkým problémem legislativa evropská – především 
gold-plating při její transpozici, tedy rozšíření obsahu evropské 
právní normy národními orgány o povinnosti, které přinášejí nové 
regulatorní zátěže. Pro tuzemské firmy to znamená zvýšené náklady 
a další administrativní překážky bez odpovídajícího přínosu pro 
národní legislativu a konkurenceschopnost.
Z národní legislativy měla a má největší dopad na podnikatelské 
prostředí samozřejmě rekodifikace soukromého práva. Nový 
občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích ovlivňují 
podnikatelskou praxi už dva roky. Velkou zátěž firmám přinesla 
především nutnost přizpůsobit nové právní úpravě své zakladatelské 

dokumenty. Velké firmy musely nové úpravě přizpůsobit i další 
korporátní dokumenty. 
V případě malých firem se často ještě i po dvou letech platnosti 
nové právní úpravy používají letité vzory smluv podle neplatného 
obchodního zákoníku. S řadou problémů, kterou nová právní 
úprava přinesla, si praxe pomohla. U některých se ujal vysvětlování 
Nejvyšší soud, který na základě zjištění, že soudy nepostupují 
jednotně při rozhodování o návrzích na zápis obchodních korporací 
do obchodního rejstříku, považoval za nutné vydat v lednu tohoto 
roku k některým otázkám těchto zápisů stanovisko. Další obtíže 
by měla vyřešit tzv. urgentní novela občanského zákoníku, kterou 
projednává Poslanecká sněmovna, i když z pohledu praxe neřeší 
žádný z hlavních problémů podnikatelského prostředí a nezahrnuje 
ani všechna ustanovení, na kterých byla shoda sociálních partnerů 
(běh promlčecí lhůty, srážky ze mzdy). 
Pro podnikatele je důležité, že se vrátí dřívější úprava, tj. že 
nezletilý se může zavázat v pracovněprávním vztahu od 15. roku 
věku (den nástupu do práce musí být až po ukončení základní 
školní docházky), vrátí se předkupní právo k nemovitostem a bude 
doplněno přechodné ustanovení, že spolky vzniklé před rokem 2013 
musí doplnit právní formu do svého názvu. Součástí novely je změna 
zákona o obchodních korporacích, pokud jde o náležitosti plné moci 
k jednání formou notářského zápisu.
Stále však není dořešena otázka přípustnosti souběhu funkcí, 
tedy souběžného výkonu funkce statutárního orgánu a práce 
na základě pracovní smlouvy. Ministerstvo spravedlnosti trvá 
na svém stanovisku, že souběh funkcí přípustný není, a neplánuje 
tuto otázku řešit ani v novele zákona o obchodních korporacích, 
kterou snad připravuje na příští rok. Autoři zákona o obchodních 
korporacích ve svých výkladech (bohužel právně nezávazných) 
tvrdí, že souběh funkcí zakázán není, protože ho právní úprava 
vůbec neřeší. Odborná veřejnost se ve svých článcích a publikacích 
přiklání na jednu či druhou stranu. A k dovršení všeho Nejvyšší soud, 
který ve svých rozhodnutích vždy judikoval, že souběh možný není, 
najednou ve svém rozhodnutí v loňském roce připustil, že souběžný 
výkon funkce místopředsedy představenstva akciové společnosti 
a obchodního ředitele téže společnosti možný je.
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S velkým očekáváním se setkává zákon o zadávání veřejných 
zakázek, který do národní legislativy transponuje tři evropské 
tzv. zadávací směrnice. Lhůta pro implementaci 18. dubna letošního 
roku se zdá být ohrožena s ohledem na průběh projednávání 
předpisu v Poslanecké sněmovně a velkému množství předložených 
pozměňovacích návrhů. Právní úprava by měla vést ke zjednodušení 
zadávání veřejných zakázek, k řešení praktických otázek a přinést 
větší flexibilitu pro zadavatele při zachování transparentnosti 
procesu zadávání veřejných zakázek. Navrhovaná úprava bohužel 
jde zejména u sektorových zadavatelů nad rámec požadavků 
evropské směrnice.
Velkou úlevu pro podnikatelské prostředí měla přinést novela 
stavebního zákona. Bohužel z jednotného povolovacího řízení, které 
by zjednodušilo výstavbu, se nakonec navrhuje pouze koordinované 
řízení, a to ještě s vynětím všech staveb, u kterých dochází 
k nakládání s vodami. Předpis je teprve ve fázi projednávání, 
takže jeho přínos pro snížení administrativní zátěže je předčasné 
vyhodnocovat.
Z dalších předpisů, které jsou v legislativním procesu a mohly 
by administrativní zátěž snížit, je to především novela zákona 
o specifických zdravotních službách. Zákon, který platí od dubna 
2012, přinesl zaměstnavatelům množství administrativních 
povinností. Nejen ty se pokusil zmapovat a identifikovat projekt 
Pracovnělékařské služby, jehož výstupem byly návrhy na úpravu 
příslušné legislativy, a řada těchto návrhů je v připravované novele 
akceptována.
Další avizovanou novelou je novela zákoníku práce, která by 
měla odstranit zbytečné vydávání potvrzení o zaměstnání 
u dohod o provedení práce, které nepodléhají sociálnímu 
a nemocenskému pojištění a zjednodušení doručování 
v pracovněprávních vztazích.
Dalším předpisem, který přinese zvýšené administrativní nároky, 
je novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Návrh 
ministerstva spravedlnosti na obrácení výčtu trestných činů, 
za které může být právnická osoba odpovědná z pozitivního, 

na negativní (to znamená, že právnická osoba může být odpovědná 
za všechny trestné činy obsažené v trestním zákoníku s výjimkou 
těch výslovně vyjmenovaných v zákoně o trestní odpovědnosti 
právnických osob) znamená rozšíření počtu těchto trestných činů 
ze zhruba osmi desítek asi na dvě stovky. Je otázkou, v jaké podobě 
bude novela schválena, pokud jde o otázku přičitatelnosti jednání 
fyzických osob právnické osobě. Nově doplněná obecná možnost 
vyvinění se právnické osoby v případě vynaložení veškerého úsilí, 
které po ní lze spravedlivě požadovat, aby spáchání trestného činu 
zabránila, znamená ve svém důsledku zvýšené náklady spojené 
s úpravou korporátních dokumentů.
Pokud jde o oblast insolvencí, bude zajímavé sledovat, jak se 
podaří přijmout úpravu týkající se tzv. šikanózních insolvenčních 
návrhů, která rovněž ovlivní podnikatelské prostředí.
A co nás ještě čeká do budoucna? Od 1. července začne platit 
zákon o registru smluv. Jeho dopady tedy není možno ještě 
vyhodnotit – zejména zda se naplní obavy, které provázely jeho 
přijímání, že znevýhodňuje postavení obchodních společností 
s majetkovou účastí státu při podnikání.
A už vůbec není možno vyhodnotit, jakou administrativní zátěž 
přinesou poctivým firmám poslední novinky v oblasti daní 
přijaté v rámci boje proti daňovým únikům – rozšíření přenesené 
daňové odpovědnosti na další komodity, kontrolní hlášení u daně 
z přidané hodnoty a elektronická evidence tržeb.
Rozsah tohoto článku neumožňuje zmínit další zajímavé předpisy, 
např. občanský soudní řád a možnost zaměstnavatelů uplatnit 
náklady na provádění srážek ze mzdy, zákon o prokazování 
původu majetku, úprava zaměstnávání cizinců, agenturní 
zaměstnávání a další předpisy vztahující se k zaměstnanosti 
a trhu práce a podpoře podnikání z fondů ESF a APZ, trestní řád 
(trestnost přípravy krácení daně) a jiné.

Jitka Hlaváčková
Sekce zaměstnavatelská SP ČR
jhlavackova@spcr.cz

NOVÁ LEGISLATIVA VE ŠKOLSTVÍ

SP ČR loni výrazně prosazoval změny v zásadních zákonech v oblasti školství – zejména ohledně novelizace školského zákona 
a zákona o vysokých školách, tématem byly i vzorové smlouvy mezi žákem a firmou. 
Novela školského zákona zavádí povinný předškolní rok, povinné přijímací zkoušky do maturitních oborů od roku 2017 a povinnou 
maturitu z matematiky od roku 2021. Novela zákona o vysokých školách řeší hlavně nový způsob akreditací; tématům větší účasti 
zástupců zaměstnavatelů v akademických orgánech a vyšší profesní orientace vzdělávacích programů se věnuje jen okrajově. 
Obě normy jsou v současné době v závěrečné fázi schvalovacího procesu.
Na základě dlouhodobých požadavků SP ČR vydalo ministerstvo školství v listopadu loňského roku Doporučení k zabezpečení 
jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy. Důležité je zejména z hlediska 
propojování škol a praxe. Obsahuje vzory dohod o poskytnutí motivačního příspěvku pro nezletilé i zletilé žáky a studenty a také 
postup při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem školy. Bližší informace najdete na internetových stránkách 
www.msmt.cz, www.spcr.cz a www.rokprumyslu.eu.
Miloš Rathouský, Sekce zaměstnavatelská SP ČR, mrathousky@spcr.cz
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ČR: kvalitní pracovníci a přebujelá 
administrativa
Regulace je často přísnější než v ostatních zemích EU, stěžují si přední šéfové firem 
a odvětvových svazů. Firmy trápí i časté změny daňových pravidel.

Česká republika je pro firmy vhodnou základnou pro podnikání 
a prostorem pro další podnikatelskou expanzi do zahraničí. 
Podnikatelé zde mohou stavět na kvalifikovaných zaměstnancích, 
kteří jsou profesionály ve svém oboru. Slabinou jsou naopak 
administrativní překážky a svazující regulatorní opatření, která 
jsou zbytečně často mnohem přísnější než v ostatních členských 
státech EU. Vyplývá to z ankety mezi předními manažery 
členských firem a odvětvových svazů a asociací Svazu průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR). 
Z pohledu společnosti, která podniká ve více než 14 státech světa 
na čtyřech světadílech je podnikání v ČR snadné a efektivní, míní 
viceprezident SP ČR a majitel společnosti Linet Zbyněk Frolík. 
„I když ovládáme výraznou většinu trhu ČR – činí to jen 4 procenta 
z celkových prodejů skupiny – zdá se být podnikání v ČR výbornou 
bází pro zahraniční expanzi,“ uvedl Zbyněk Frolík. Zdejší předností 
je podle něj kvalitní lidská základna, nedostatkem málo vhodně 
připravených pracovních sil a hloupá imigrační politika.
„Za největší přednost rozhodně považuji české odborníky, díky 
kterým se nám daří neustále zvyšovat přidanou hodnotu našich 
výrobků a technických řešení. Čeští odborníci, ať technici nebo 
specialisté dalších oborů, jsou kreativní, vynalézaví a neustále 
hledají nova řešení,“ uvedl člen představenstva SP ČR Eduard 
Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v ČR.
„Vše stojí a padá na lidských zdrojích,“ přitakává viceprezident 
SP ČR a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. „Je dobře, že se dnes 
v energetice můžeme opírat o zkušenosti vynikajících odborníků, 
zároveň ale nepřibývá dost mladých kvalifikovaných lidí 
s technickým vzděláním,“ konstatoval s dovětkem, že nedostatek 
nových odborníků je dnes skutečně vážným problémem nejen 
v energetice, ale téměř ve všech technických odvětvích. 
„Jako hlavní přednost podnikatelského prostředí v ČR bych viděl 
kvalifikovanou a loajální pracovní sílu, i když v řadě především 
technických oborů už některé profese citelně scházejí. Dalším 
rysem podnikatelského prostřední u nás je sociální smír 
udržovaný i přes v evropském srovnání nízkou úroveň mezd,“ 
míní také ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ivan Souček.
Tím, co podnikatele naopak silně trápí, je přebujelá 
administrativa a byrokracie. „Za jeden z hlavních nedostatků 
pokládám působení státu v oblasti komplikované a někdy 

až absurdní legislativy zaměřené na sledování detailních aktivit 
podnikatelských subjektů,“ prohlásil člen představenstva 
SP ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR (ElA) Jiří 
Holoubek. „Naproti tomu jsme na straně státu svědky kolektivní 
nezodpovědnosti, přílišné politizace jakýchkoliv rozhodnutí 
a naprosté neměřitelnosti výkonů institucí státní správy 
a jednotlivců v nich působících,“ uvedl. 
„Jako problém podnikatelského prostředí vidím mimo jiné 
neustálé změny právního a daňového prostředí. Pro podnikatele 
je obtížné tyto změny sledovat a přizpůsobovat se jim,“ uvedl 
viceprezident SP ČR Stanislav Kázecký.
„Nedostatkem, při respektování stále sílící regulace průmyslu – 
odvětví chemie obzvlášť – je mnohdy ‚úspěšná‘ snaha o aplikaci 
nejpřísnějších možných regulatorních opatření, byť v okolních 
zemích a EU jsou stále mnohdy aplikována měkčí pravidla,“ 
konstatoval ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ivan Souček.
Za další negativní vlivy českého podnikatelského prostředí 
manažeři označují například příliš vysoké nepřímé náklady 
práce či nedostatečnou flexibilitu českého trhu práce. „Zcela 
chybí koncepční podpora pracovní mobility nebo lepší podmínky 

Kolik hodin ročně stráví podnikatelé vyplňováním formulářů 
a daňových přiznání? 

Lucembursko 55
Irsko 80
Estonsko 81
. . . 
Slovensko 207
Chorvatsko 208
Německo 218
Slovinsko 260
Itálie 269
Portugalsko 275
Maďarsko 277
Polsko 286
Česko 413
Bulharsko 454

Zdroj: Světová banka 2015

06     Podnikatelské prostředí



pro nábor zahraniční pracovní síly,“ uvedl Bohdan Wojnar, 
člen představenstva SP ČR a člen představenstva Škoda Auto. 
„V neposlední řadě se obáváme, že pokud nedojde k výrazným 
strukturálním změnám v oblasti podpory technického 
vzdělávání, bude v blízké budoucnosti celé odvětví čelit 
ještě většímu nedostatku kvalifikované pracovní síly, než je 
tomu nyní,“ podotkl Bohdan Wojnar s poukazem na nedávno 
skončenou kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání, 
kterou uspořádal SP ČR se svými partnery, firmami a školami.
Kromě obecných administrativních překážek, které musejí 
překonávat všechny firmy bez rozdílu, oslovení respondenti 
ankety připomínají i specifické obtíže ve svých oborech. „Jako 
hlavní nedostatek opakovaně zmiňuji, že v odvětví, kde je 
největším investorem stát, tak neexistuje závazná koncepce 
rozvoje a dalšího směřování českého výzkumu,“ posteskl 
si prezident Asociace výzkumných organizací (AVO) Libor Kraus. 
Nesystémovou podporu aplikovaného výzkumu označuje za jeden 
z hlavních nedostatků ohrožujících rozvoj českého průmyslu také 
ředitel Svazu strojírenské technologie Oldřich Paclík.
„Jsem přesvědčen, že fungování veřejné sféry by prospěla změna 
v nastavování parametrů veřejných zakázek,“ míní generální 
ředitel Siemens ČR Eduard Palíšek. Připomněl aktuální situaci, 
kdy je hlavním a často jediným hodnotícím kritériem nejnižší 
cena. Technická pokrokovost řešení a další důležité aspekty 
jsou hodnoceny nedostatečně, i když zákon umožňuje posouzení 
celkové ekonomické výhodnosti nabídky. „Takový přístup 
vede k tomu, že veřejná sféra nemá možnost využívat přínosů 
technického pokroku, dodavatelské firmy nemají zdroje na vývoj 
a inovace a zvyšuje se tlak na snižování mezd,“ konstatoval. 
V oblasti zadávání veřejných zakázek by proto podle Eduarda 
Palíška bylo vhodné kromě ceny posuzovat technologickou 
pokrokovost řešení a také náklady celého životního cyklu, tedy 
ne jenom výši vstupní investice. „Toho lze dosáhnout nejen 
jiným nastavením hodnotících kritérií namísto jen pořizovací 
ceny a celkové ekonomické výhodnosti nabídky, ale také 
větším využíváním možností variantních řešení nabídek či 

formy soutěžního dialogu, kterým by se dospělo k optimálnímu 
technickému řešení,“ uvedl. 
A jaká jsou další doporučení manažerů vládním činitelům, jak 
by měli zkvalitnit podnikatelské prostředí v ČR? „V prvé řadě 
jasné nastavení pravidel a sjednocení výkladu pojmů v nařízeních 
přejímaných z EU, nebo i v našich zákonech,“ míní prezident 
Asociace výzkumných organizací (AVO) Libor Kraus. Zapomenout 
by se podle něj nemělo ani na snížení byrokracie a vyšší 
podpora státních orgánů podnikatelům a podnikům. „Například 
zaměstnání zahraničního odborníka ze země mimo EU je práce 
na řadu měsíců – skoro rok papírování,“ uvedl Libor Kraus.
Za zásadní manažeři považují také dostatečnou podporu státu 
při zavádění konceptu Průmysl 4.0. „Role státu je nezastupitelná 
v oblasti rozvoje infrastruktury, systému vzdělávání, výzkumu, 
přípravě na řešení vyvolaných společenských změn. Samotné 
zavádění nových technologií založených na filozofii Průmysl 
4.0 je na firmách. Jsem velmi rád, že vznikl dokument Národní 
iniciativa Průmysl 4.0 a byla zahájena spolupráce mezi Svazem 
průmyslu a dopravy ČR a Akademií věd ČR,“ konstatoval Eduard 
Palíšek. „Aby se politici méně pletli do byznysu, pracovali více 
efektivně v parlamentu na rozumných zákonech a našla se 
cesta jak rychle dostat vhodné pracovníky z Ukrajiny, abychom 
nemuseli odmítat zakázky,“ vyslovil přání viceprezident SP ČR 
a šéf firmy Linet Zbyněk Frolík.

Jiří Janda
Sekce komunikace SP ČR
jjanda@spcr.cz

Co nejvíce trápí české manažery?
•	 nedostatek kvalifikovaných odborníků
•	 nízká produktivita práce
•	 malá osobní iniciativa zaměstnanců na nižších pozicích
•	 vysoké nepřímé náklady práce
•	 málo flexibilní trh práce
•	 hloupá imigrační politika
•	 chybné nastavení parametrů veřejných zakázek
•	 nedostatečná systémová podpora aplikovaného výzkumu 

a jeho chybějící koncepce
•	 přílišná administrativní zátěž podnikání
•	 neustálé změny právního rámce a sazeb daní
•	 příliš detailní dohled úředníků na podnikatele
•	 politizace státní správy
•	 nedostatky v hodnocení kvality státní správy i úředníků, 

kteří ji vykonávají
•	 přílišná regulace podnikání, přičemž zahraniční 

konkurence je regulována minimálně
•	 nízká úroveň podnikatelské etiky

Institucionální prostředí v ČR zaostává  
za všemi srovnatelnými zeměmi, kromě Slovenska 

Indikátor

Efektivita  
státní regulace

Efektivita  
právního systému

Protekcionářství  
u státních úředníků

Důvěra v politiky

Etika v chování firem

Pořadí Nejlepší  Nejhorší

Zdroj: WEF GCI – Pořadí zemí, 2015
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Svaz usiluje o zlepšení podmínek 
pro podnikatele
Představujeme přehled aktivit Svazu s cílem zkvalitnit podnikatelské prostředí 
v zásadních oblastech – daně, doprava, energetika, výzkum a vývoj i životní prostředí.

Ministerstvo financí (MF) a Finanční správa zavádějí opatření 
proti daňovým únikům. Kromě zřízení útvaru Kobra proběhlo 
rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse 
charge), byly upraveny podmínky institutu nespolehlivého plátce, 
zavedeno kontrolní hlášení a zvýšena kontrola převodních cen 
na základě hlášení přeshraničních transakcí u nadnárodních 
společností. Připravuje se elektronická evidence tržeb 
a projednává se návrh na prokazování majetku. 
Velká část opatření kromě omezení daňových úniků přináší 
i dodatečná rizika a náklady poctivým podnikajícím subjektům. 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) sice řadu těchto opatření 
principiálně podporuje, připomíná však, že stále chybí opatření 
na zjednodušení daňových a výkazních povinností. Zlepšení 
typu možnost úhrady daně z nemovitosti skrze SIPO jsou 
spíš zanedbatelná. Chybí ale pozitivní opatření pro poctivé 
podnikatele, jakými by byla předvyplněná přiznání, lepší 
práce s daty na straně Finanční správy či návrh konceptu 
integrace správy daní a pojistného, který by znamenal skutečné 
zjednodušení administrativy. Není proto divu, že se ČR 
v mezinárodním srovnání umísťuje na méně příznivých příčkách 
v oblasti placení a správy daní.

Měnové a úrokové podmínky
Slabší úroveň kurzu koruny vůči euru uměle udržovaná Českou 
národní bankou (ČNB) sice přináší výhody v podobě vyšší 
cenové konkurenceschopnosti a vyšší úrovně korunových tržeb 
tuzemských exportérů či určitou míru jistoty kurzu a s tím 
spojené úspory nákladů na zajištění se proti posílení koruny vůči 
euru, představuje však do budoucna rizika dalšího směřování 
kurzu v době exitu. Firmy musí ve svých střednědobých 
podnikatelských plánech již nyní počítat s variantou posilování 
kurzu a zvažovat možnosti eliminace kurzového rizika 
a nastavení plánů s ohledem na možnou silnější úroveň kurzu. 
Z pohledu finančního sektoru a zdrojů financování lze považovat 
současnou situaci za poměrně příznivou. Tuzemský bankovní 
sektor má dostatek likvidity a hledá příležitosti, stejně jako řada 
dalších investorů a firem, ke zhodnocení peněžních prostředků. 

Úrokové sazby jsou nejnižší v historii a řada firem se stabilními 
hospodářskými výsledky nemá problémy s přístupem k cizím 
zdrojům pro kvalitní projekty. Samozřejmě to neplatí paušálně 
a některé rizikovější projekty, například z oblasti inovací, 
bankovní úvěr nedostanou. V této souvislosti se kromě 
produktů bank včetně Evropské investiční banky či soukromých 
kolektivních investorů připravují i opatření jako finanční 
nástroje s využitím prostředků z rozpočtu EU či Národní inovační 
fond představující podporu kapitálových vstupů například 
do začínajících podniků.

Doprava, povolovací procesy a EIA
Pro ČR je vzhledem k její poloze a struktuře ekonomiky klíčová 
dopravní infrastruktura. Bohužel stále není dobudována 
základní dopravní síť včetně hlavního dálničního spojení se 
sousedními zeměmi. Problémy nejsou často jen s financemi, 
ale i s nastavením povolovacích procesů. Novela zákona 
o posuzování dopadů na životní prostředí účinná od dubna 2015 
ještě více zbrzdila povolovací procesy. Navíc lhůty prodlužují 
zásahy nevládních organizací. Investoři povolovací procesy 
zmiňují jako demotivační faktor dalšího investování v ČR. Novela 
stavebního zákona a souvisejících zákonů má sice přinést 
zkrácení lhůt, ale nepředstavuje původní záměr jednotného 
povolovacího řízení.

Energetika
ČR se nedaří snižovat energetickou náročnost ekonomiky. 
Ačkoliv se v návaznosti na směrnici o energetické účinnosti 
(EED) zavázala mezi lety 2014 – 2020 uspořit 50 PJ energie 
v konečné spotřebě, za uplynulé dva roky nebyla schopna 
vykázat téměř žádné významnější úspory. Bezprostředně tak 
hrozí, že pro plnění závazku bude nucena přijmout tzv. povinné 
schéma úspor. Důsledkem bude citelný růst cen energií pro 
domácnosti i firmy a zároveň ČR přijde o možnost čerpání zhruba 
80 miliard korun z Evropských strukturálních a investičních 
fondů na plnění svých závazků. 
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Celková zátěž krizového scénáře by podle analýz dosáhla 
nejméně 700 miliard korun. Vláda nečiní nezbytné kroky 
k naplňování závazků směrnice EU o EED. Bez okamžité nápravy 
a výrazně zvýšeného úsilí ze strany odpovědných státních 
úřadů může být závazek státu již za rok přenesen na bedra 
firem a domácností a ČR ztratí možnost využít k plnění závazku 
energetických úspor evropské fondy.
Problém je i s podporou obnovitelných a dalších zdrojů 
energie uvedených do provozů v uplynulých deseti letech. 
Mají sice nárok na podporu ze zákona, avšak její vyplácení 
nebylo z velké míry dosud notifikováno u EK. Legalita dotací 
za desítky miliard korun, na něž se skládá státní rozpočet 
i spotřebitelé, je tak zpochybněna. Energetický regulační 
úřad (ERÚ) na konci loňského roku odmítl kvůli absenci 
notifikace vypsat podporu pro většinu obnovitelných a dalších 
podporovaných zdrojů. Příjemce dotací navíc upozornil, 
že odpovědnost za legalitu podpory nesou oni a v případě, 
že EK rozhodne o její nepřiměřenosti, mohli by být nuceni část 
poskytnutých prostředků vrátit. Tato nejistota vysoce poškozuje 
předvídatelnost a stabilitu podnikatelského prostředí v ČR.
ERÚ připravil novou tarifní strukturu plateb za distribuci 
elektřiny, která měla od příštího roku zásadně změnit způsob 
výpočtu regulačních poplatků za elektřinu. Podstatná část 
nákladů na zajištění těchto služeb má charakter fixních nákladů 
nezávislých na odběru elektřiny, avšak od zákazníků je tato fixní 
část nákladů vybírána v závislosti na velikosti odběru. Pokles 
odběru tak náklady nesnižuje. Systém musí být nepřetržitě 
schopen uspokojit okamžitou potřebu všech připojených 
uživatelů. Jádrem reformy bylo účtování distribučních poplatků 
nikoli podle rezervované kapacity či spotřeby, ale podle 
rezervovaného příkonu (velkoodběratelé) či velikosti jističe 
(domácnosti, malé firmy). V současnosti byla úprava podle 
nové tarifní struktury odložena. Současné nastavení plateb 
je ale založeno na dlouhodobě neudržitelných principech 
a k určité změně, která bude reagovat mimo jiné na nové trendy 
v energetice jako například decentralizace, dojít musí.

Výzkum, vývoj, inovace
Firmy v ČR stále nevyužívají dostatečně systém průmyslových 
práv, zejména patentů. Zůstáváme tak mezi zeměmi s nízkým 
počtem podaných patentů, velmi nízké úrovně dosahují i příjmy 
z patentových licencí. Firmy mohou využít informací z databáze 
ESPACENET. V EU se nyní projednává nastavení jednotného 
patentového systému. Majitelé evropských patentů budou 
mít možnost do měsíce po udělení patentu požádat Evropský 
patentový úřad o vyznačení jednotného účinku v členských 
státech EU zapojených do tohoto režimu. Získání a udržování 
patentu v Evropě se zlevní – přihlašovatelům odpadnou náklady 
na překlady patentů do úředních jazyků jednotlivých zemí. 

Na trhu tak bude figurovat mnohem více patentů a firmy budou 
muset být obezřetnější.
Daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje lze využít již deset let. 
V posledním roce se však stále více projevovala nejistota firem 
v jeho využití. Problém představuje zejména posouzení prvku 
„novosti“. SP ČR požaduje po ministerstvu financí zapojení 
odborného prvku, aby posouzení probíhalo kvalifikovaně také 
z pohledu výzkumu a vývoje (VaV). Pro odstranění nejasností 
se SP ČR podílel na vypracování metodiky sloužící firmám 
k seznámení se s daňovými odpočty na VaV. Před schválením 
je opětovné zahrnutí certifikací do daňově uznatelných nákladů, 
kde se SP ČR rovněž angažoval.
Nedávno vláda schválila Národní politiku VaVaI ČR na léta 
2016 až 2020. Přes snahu SP ČR se však plně nepodařilo využít 
její přípravu ke stanovení jasné strategie českého výzkumu 
do období, kdy již nebudou v takové míře k dispozici štědré 
zdroje z EU. Nyní je však třeba se zaměřit na implementaci 
dokumentu a vhodnými způsoby rozvíjet zejména spolupráci 
firem a výzkumných organizací. Aktuálním tématem je však také 
intenzivně připravovaná Metodika hodnocení 2017+, která může 
představovat vhodný motivační prvek k naplnění tohoto cíle.

Environmentální politika
V oblasti životního prostředí jsou v současnosti na národní 
úrovni klíčové novelizace vodního zákona, zákona o odpadech 
či zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. SP ČR 
také nastartoval přípravu materiálů, které budou sloužit pro 
advokacii a řešení otázky financování podniků Povodí a systému 
poplatků za odběry vod v ČR. 
Podniky Povodí jsou dnes z velké části financovány velkými 
průmyslovými firmami. Současné nastavení poplatků a absenci 
motivačního účinku považujeme za neudržitelné ve vztahu 
ke konkurenceschopnosti podniků, které povrchové vody 
využívají. V oblasti odpadů jsou podniky administrativně zatíženy 
dvojím vykazováním, a to pro Český statistický úřad i ministerstvo 
životního prostředí, přičemž často díky použití různých metodik 
dochází k diametrálním rozdílům ve vykázaných hodnotách. 
Průmysl si je vědom, že rozřešení tohoto sporu je složité, avšak 
základním cílem je snížení administrativní zátěže pro podniky, 
a tak je tato otázka řešena i v rámci připomínek k zákonu 
o odpadech s požadavkem na zajištění jednotných statistik. 

Bohuslav Čížek
ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR
bcizek@spcr.cz

Bližší informace k tématu najdete na internetových 
stránkách www.spcr.cz.
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Podnikatelské prostředí v ČR 
z pohledu zahraničních investorů
Zahraničním investorům stále klademe do cesty překážky, jiné evropské země dokážou 
podnikatelům nabídnout atraktivnější podmínky.

Česká republika si na nezájem zahraničních investorů zdánlivě 
nemůže stěžovat. Státní agentura CzechInvest dojednala v roce 
2015 investice za 45 miliard korun. Největší objem dojednaných 
investic pochází z USA, Německa a Tchaj-wanu. Podle generálního 
ředitele CzechInvestu Karla Kučery se však zvyšují nároky investorů 
na rychlost vyřízení projektů a kvalitu informací a servisu.
Podnikatelské prostředí, které zahrnuje nejen ekonomické, ale 
i politické a celospolečenské klima, je důležitým faktorem při 
rozhodování zahraničních firem, zda v dané zemi investovat. 
V tomto směru stále klademe zahraničním investorům do cesty 
zbytečné překážky a mnohé evropské země dokážou podnikatelům 
nabídnout atraktivnější podnikatelské prostředí. Závěry různých 
hodnocení a výročních zpráv Evropské komise opakovaně 
poukazují na přílišnou byrokratickou zátěž, kterou v ČR podnikatele 
zatěžujeme.
V posledním hodnocení Světové banky „Doing Business“ ČR 
zaujala celkové 36. místo, což nás řadí až za naše nejbližší sousedy 
z Visegrádské skupiny – Polsko (25. místo) a Slovensko (29. 
místo). Pouze Maďarsko (42. místo) dopadlo v hodnocení hůře. 
Hodnocení Světové banky vychází z mnoha parametrů, například 
měří jednoduchost obchodních procesů, jako jsou převod majetku, 
přeshraniční obchod, náklady na získání elektrické energie, 
založení nové společnosti a získávání stavebního povolení. Na druhé 
straně si ČR podle zástupkyně Světové banky paní Melissy 
Marie Johnsové vede velice dobře v transparentnosti a kvalitě 
procesů vytváření nových podnikatelských pravidel a v občanské 
angažovanosti při jejich tvorbě.
Podle poradce ministra průmyslu a obchodu Miroslava Zámečníka 
ČR také zaostává ve využívání elektronické komunikace a dále 
v absenci jednotných obslužných míst, kde by bylo možné vyřizovat 
povolení za všechny nebo alespoň většinu úřadů najednou. Také 
procesní lhůty českých úředních míst jsou často podstatně delší, 
než v případě řady evropských zemí. 
Vláda se musí více snažit zjednodušit zahájení nového podnikání, 
usnadnit přístup k finančním úvěrům a zlepšit efektivitu soudů 
při řešení obchodních sporů. Nic nekomplikuje zahraničním 
podnikatelům život více než časté nekoncepční změny a zásahy 
do ekonomiky, právní nejistota a další důležité faktory jako jsou 

ilegální migrace a úroveň občanské společnosti. Tyto a další 
z nedostatků, jako je například pracovní trh z hlediska požadované 
kvalifikace, jsou i prioritami Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).
Navzdory těmto problémům zůstává naše země pro mnoho 
zahraničních investorů atraktivním prostředím. Například pro 
Tomáše Buchtele, ředitele české pobočky rozvojové agentury 
Baskické regionální vlády, která pomáhá firmám či institucím 
z Baskicka při jejich vstupu na český trh, jsou dlouholetá 
průmyslová tradice ČR a její geografická poloha v centru 
Evropy právě důvody, které v mnoha případech rozhodly o tom, 
že si baskické firmy vybraly pro své investice právě ji. 
Bylo by však chyba se domnívat, že průmyslová tradice 
a geografická atraktivnost povedou k nekonečnému růstu 
zahraničních podnikatelských investic. Beze změn ve fungování 
veřejné správy a bez reforem vzdělávacího systému budeme 
stále více zaostávat za našimi evropskými partnery. Atraktivita 
podnikatelského prostředí totiž příliš nesouvisí s geografickou 
polohou, jinak by se v hodnotících průzkumech na vysokých 
příčkách tradičně neumisťovaly severské země. 
SP ČR bude trendy vývoje podnikatelského prostředí v ČR 
v porovnání se zahraničím nadále sledovat a bude trvat na tom, 
aby se řešení nedostatků českého podnikatelského prostředí stalo 
prioritou celé vlády.

Lukáš Martin
ředitel Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
lmartin@spcr.cz

Příliv zahraničního kapitálu poklesl, aktivita CzechInvestu naštěstí roste

Zdroj: ČNB, CzechInvest

Celkový příliv investic (FDI), v miliardách Kč

– FDI zajištěné CzechInvestem – – –Průměrný příliv zahraničního kapitálu
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MPO: Pracujeme na snižování administrativy
Kromě expertní komise ministerstva průmyslu by měly vlastní komise proti byrokracii 
zřídit i další resorty a přispět tak ke snížení byrokratických překážek pro podnikání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v roce 2014 zřídilo 
Expertní skupinu pro snižování administrativní zátěže 
podnikatelů, do níž své zástupce vyslal také Svaz průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR). Podle mluvčího MPO Františka 
Kotrby přinesla práce skupiny plody. „Odpadla povinnost 
zaměstnavatele mít na pracovišti kopii ověřené pracovní 
smlouvy pro případ kontroly,“ uvedl František Kotrba. Dále 
se podle něj v souvislosti se zákonem o pobytu cizinců 
podařilo zredukovat počet údajů v evidenci ubytovaných 
hostů a otevřela se možnost digitálního přenosu údajů 
o ubytovaných cizincích pro cizineckou policii. Sjednotily 
se lhůty pro provádění prohlídek STK pro nová vozidla určená 
k provozování autoškol se lhůtami pro ostatní vozidla. 
MPO také zpřístupnilo přes tisíc formulářů státní 
správy s dopadem na podnikatele na jednotném webu 
www. businessinfo.cz. „Činnost Expertní skupiny se osvědčila 
a bude v ní pokračováno,“ konstatoval František Kotrba. 

Zaměřit by se měla například na oblasti exekucí, insolvencí 
a zjednodušení orientace v právních předpisech. 
Vláda v lednu rozhodla o tom, že vlastní antibyrokratické 
komise by měly zřídit i ostatní resorty. MPO letos plánuje 
ve snahách o snižování zátěže při podnikání pokračovat. 
„Bude probíhat široká diskuze se zainteresovanými stranami – 
zejména resorty i Expertní skupinou – o novém cíli ve snižování 
zátěže při podnikání pro další období,“ dodal František Kotrba. 
Jako příklady chystaných opatření jmenoval například možnost 
sdílení dat mezi Českým statistickým úřadem (ČSÚ) a Finanční 
správou prostřednictvím Jednoho inkasního místa (JIM).

red

Konference: 
Nejprve dokončit dosud odkládané úkoly
Česká ekonomika v uplynulých měsících zaznamenala 
nebývalý růst. Dlouhodobě roste i český export, jehož 
objem se mezi roky 2003 a 2014 dokonce ztrojnásobil. Pod 
těmito čísly se však skrývá nepříjemná pravda – výkonnost 
ekonomiky není nijak hvězdná. Nejenže ČR v posledních deseti 
letech vůbec z hlediska výkonnosti své ekonomiky nedoháněla 
Německo, ale i sousední země jako Slovensko a Polsko rostly 
rychleji. To už vůbec nemluvíme o malém Estonsku, za kterým 
silně zaostáváme.
„V mnoha směrech lze posledních deset let považovat 
za ztracenou dekádu s téměř nulovým růstem produktivity,“ 
zaznělo v říjnu loňského roku v Praze na konferenci Česko: 
Jak jsme na tom, kterou uspořádal Aspen Institute Prague 
ve spolupráci s časopisem Forbes. Nad důvody tohoto stavu 
se zde zamýšleli přední odborníci z politiky, byznysu, bank 
i bezpečnostních složek. Konferenci zahájil viceprezident 

Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Radek Špicar, který 
tehdy působil jako ředitel Aspen Institute Prague. 
Z konference vyplynulo, že si ČR musí nejprve vyřešit 
dlouhodobě odkládané „domácí úkoly“ – nápravu 
institucionálního prostředí, zlepšit výsledky vzdělávání 
a zajistit konkurenceschopnost trhu práce. Potom může 
vytvořit silnou vizi budoucnosti postavené na podnikavosti, 
inovacích a technologiích s daleko urbanizovanější moderní 
populací za mobilizace domácích i zahraničních zdrojů 
investic.

red

Bližší informace o činnosti exportní skupiny MPO najdete 
na internetových stránkách www.mpo.cz v rubrice Podpora 
podnikání/Snižování administrativní zátěže podnikatelů.

Bližší informace o konferenci Česko – jak jsme na tom, jejích 
účastnících a jejich příspěvcích najdete na internetových 
stránkách organizátorů www.aspeninstitute.cz.
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Příležitost pro podnikání vidí firmy 
v Průmyslu 4.0
Vyplynulo to z bleskové ankety, kterou Svaz v únoru uspořádal mezi účastníky příležitosti 
konference Připraveno pro Průmysl 4.0 v Praze.

Téměř všechny firmy, které se zajímají o tzv. čtvrtou průmyslovou 
revoluci, považují tento trend za novou příležitost pro jejich 
podnikání. Více než dvě třetiny firem vidí v zavádění Průmyslu 
4.0 šanci na ve zvýšení produktivity práce. Více než dvě třetiny 
firem očekávají ovšem při implementaci podporu ze strany státu. 
Vyplynulo to z bleskové ankety Svazu průmyslu a dopravy ČR 
a Elektrotechnické asociace ČR na konferenci Připraveno pro 
Průmysl 4.0, která v únoru proběhla v Obecním domě v Praze 
za účasti téměř 200 zástupců firem.
Záměrem konference bylo seznámit účastníky se základními 
principy a některými aspekty budoucího vývoje průmyslové 
výroby. Průmysl 4.0, tzv. čtvrtá průmyslová revoluce, přináší 
úplné digitální propojení všech úrovní tvorby přidané hodnoty – 
od vývoje výrobku až po logistiku. 
„Firmy jsou relativně slušně připraveny na implementaci prvků 
Průmyslu 4.0 do procesu průmyslové výroby a s tím souvisejících 
činností. Potřebují však, aby stát vytvořil takové podmínky, aby 
tato implementace mohla skutečně proběhnout. Anketa potvrdila 
určité obavy firem, zda je stát připraven k potřebným změnám,“ 
uvedl Jiří Holoubek (na snímku), prezident Elektrotechnické 
asociace ČR a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, 
který byl hostitelem konference.
Z bleskové ankety dále vyplynulo, že přibližně 70 % výrobních firem 
v ČR považuje za přínos Průmyslu 4.0 zvýšení produktivity práce. 
Téměř čtvrtina firem si od jeho zavádění slibuje vyřešení nedostatku 
pracovních sil, zejména v technických oborech. Přibližně pětina 

podnikatelů předpokládá při zavádění Průmyslu 4.0 do každodenní 
praxe zlepšení své pozice na trhu u obchodních partnerů.
Při implementaci Průmyslu 4.0 očekávají firmy podporu od státu, 
vyjádřily se tak více než čtyři pětiny firem. Nejvíce respondentů 
by vyžadovalo od státu daňovou podporu vývojových a inovačních 
aktivit přímo ve firmách (66 % firem). Téměř dvě pětiny 
respondentů si slibují možnost důsledného využívání digitální 
komunikace státní správy ve styku s firmami. Zhruba třetina 
z nich očekává od státu v souvislosti se čtvrtou průmyslovou 
revolucí finančně nenáročné zpřístupnění výsledků vědecko-
výzkumných aktivit výzkumných institucí a akademické sféry.
Zaměstnavatelé a podnikatelé poukázali i na úskalí zavádění 
Průmyslu 4.0 jak na straně státu, tak i samotných firem. Téměř 
polovina respondentů upozorňuje na neexistující koncepci 
a strategii ČR v oblasti digitální ekonomiky a aplikovaného 
výzkumu. Více než dvě pětiny zástupců firem (44 %) vnímají 
jako omezení zanedbaný rozvoj datových sítí umožňujících 
plnohodnotnou komunikaci. Nemalá část podnikatelské sféry 
(přes 40 %) se obává zvyšující se legislativní zátěže.
Na straně firem by omezujícím faktorem mohly být těžkopádné 
rozhodovací procesy a nechuť včas přijímat strategická rozhodnutí 
a také tradiční pohled na řemesla, technické a humanitní obory 
či nepochopení nutné interdisciplinarity profesí. Na tato dvě 
úskalí upozorňuje téměř polovina firem. Zhruba pětina firem 
bere v úvahu určité negativní aspekty zavádění Průmyslu 4.0 jako 
je například diktát nadnárodních korporací a zvýšení závislosti 
českých firem na nich. Přibližně 10 % tuzemských firem již nyní 
vnímá nutnost řešení personálních otázek a tlaku na snižování 
zaměstnanosti.
K výsledku ankety se vyjádřil i profesor Vladimír Mařík, ředitel 
Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky a vedoucí 
Core Teamu Průmysl 4.0, který pracoval i na Národní iniciativě 
Průmysl 4.0. „Výsledek ankety plně reflektuje situaci v průmyslu 
a diskusi na dnešní konferenci. Je třeba zdůraznit, že klíč 
k úspěchu Průmyslu 4.0 není v technologiích, ale ve změně 
myšlení lidí. Zde musí sehrát hlavní roli sféra vzdělávání, 
bez dostatku kvalifikovaných lidí se dopředu nepohneme," 
konstatoval.

red
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Aktuální změny zákonů pro podnikání
Přinášíme přehled nově schválených zákonných norem, které mají vliv 
na podnikatelskou sféru. Jedná se o úpravy zákona o veřejných zakázkách, novelu 
trestního řádu a novelu zákona o dani z příjmu.

Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila v březnu ve třetím 
čtení zákon o veřejných zakázkách, který má do českého práva 
transponovat tři evropské směrnice. Podle předkladatelů zákon 
přináší zjednodušení pro všechny, kteří se jím budou řídit. 
Změnou má být posílení jeho pružnosti, ovšem také posílení 
odpovědnosti zadavatele. Kritici upozorňují na to, že je kromě 
jiného o 100 paragrafů delší než stávající zákon a v průběhu 
projednávání byl ještě v mnohém dopracován. Pravdou je, že 
v průběhu projednávání bylo podáno a tedy diskutováno více 
než 300 pozměňovacích návrhů.
Z výrazných změn proti současnému stavu je možné zmínit 
několik prvků. Jsou to limit pro povinné soutěže u stavebních 
prací z jednoho na šest milionů korun, u služeb z jednoho 
na dva miliony korun, možnost zvýšení hodnoty dodatečných 
stavebních prací u jednotlivých položek maximálně o 50 %, 
limit u maximální hodnoty víceprací v součtu na 30 % 
z hodnoty zakázky, u českých firem rovněž povinnost ozřejmit 
vlastníky. Zákon také přináší několik možností pro identifikaci 
mimořádně nízké nabídkové ceny. Je zde možnost zavedení 
přímých plateb subdodavatelům a tedy vyšší míra ochrany 
proti negativním důsledkům ekonomické situace dodavatele. 
Návrh zákona neukládá – s výjimkou významných veřejných 
zakázek – povinnost svolávat hodnoticí komise. Schváleno bylo 
i zavedení poplatku za podání podnětu Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže (ÚOHS) na 10.000 korun.
 V průběhu projednávání vzbudil pozornost návrh, který 
předpokládal, že veřejných zakázek by se nesměly účastnit 
firmy, které alespoň z 10 % vlastní člen vlády. Tento návrh nebyl 
přijat. Současně nebyl přijat návrh na zvýhodnění podniků, které 
zaměstnávají handicapované pracovníky.

Novela trestního řádu
Dva nové prvky přináší pro podnikatelskou sféru novela 
trestního řádu. Ve snaze zlepšit odhalování případů korupčního 
jednání se zavádí beztrestnost osoby, která, pokud byla požádána 
o poskytnutí úplatku a také jej poskytla, o tom bezodkladně 

uvědomila orgány činné v trestním řízení a řádně s nimi 
spolupracovala. 
Druhým, výraznějším prvkem je zavedení trestnosti přípravy 
trestného činu z krácení daně, poplatků a podobné povinné 
platby. Proti zavedení tohoto prvku jsme výrazným způsobem 
bojovali. Máme za to, že finanční úřady mají dnes mnoho 
nových nástrojů, kterými lze eliminovat rizika, které návrh 
má řešit – například kontrolní hlášení. Navíc se praxe 
obává šikanózních podání, která umožňuje neexistence 
jasného vymezení rozdílu mezi legální daňovou optimalizací 
a „přípravou“ krácení daně.

Novela zákona o dani z příjmu
Tato novela obsahuje tři části – v první jde o o zamezení dvojího 
zdanění příjmů. Jinými slovy jde o odstranění nesouladu, který 
vzniká v případě hybridních úvěrových nástrojů, které vznikly 
z důvodu rozdílné kvalifikace finančních úvěrových nástrojů. 
Jeden členský stát EU považuje takový nástroj za půjčku a jiný ji 
považuje za vklad do společnosti. 
Druhá část novely přináší parametrické zvýšení daňového 
zvýhodnění na vyživované děti – na druhé dítě ze stávajících 
15.804 korun ročně na 17.004 korun ročně a na třetí a každé další 
dítě ze stávajících 17.004 korun ročně na 20.604 korun ročně. 
Realizace záměru daňového zvýhodnění přinese dodatečný 
disponibilní příjem pro rodiny s dvěma a více dětmi. 
Třetí změna znamená, že pro vlastníky malé fotovoltaické 
elektrárny s instalovaným výkonem do 10 kW není potřeba 
licence a nebude se již jednat o příjem ze samostatné činnosti, 
a nebude se tedy zdaňovat. Cílem je změna zdaňování příjmů 
z provozu výroben elektřiny, ke kterým není vyžadována licence 
udělovaná Energetickým regulačním úřadem, aby se nezvýšila 
daňová zátěž těchto výrobců. 

Ludmila Nutilová
poradce SP ČR pro legislativní proces
lnutilova@spcr.cz
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Visegrádská čtyřka – 
dobré místo k podnikání
Zatímco západní Evropa se zmítá v dluhové a imigrační krizi, východní část starého 
kontinentu se stále nezbavila nálepky rizikového nestabilního regionu. Proto jsou pro 
stále více nadnárodních investorů alternativou země střední Evropy popsané zkratkou V4.

Poslední dvě dekády lze z pohledu globálních investičních 
toků charakterizovat přílivem peněz do znovuobjevovaného 
středu Evropy za bývalou železnou oponu – do ekonomik zemí 
Visegrádské čtyřky. Pojďme si členské země středoevropského 
integračního uskupení blíže popsat očima podnikatelů. 
Co vlastně mohou globální „trpaslíci“ Polsko, Česko, Maďarsko 
a Slovensko nadnárodním hráčům či lokálním malým a středním 
podnikatelům nabídnout? 

Na velikosti (ne)záleží
Velikost domácích trhů to rozhodně nebude. Trh zemí V4 
zahrnuje zhruba 64 milionů potenciálních spotřebitelů, což 
je vůči trhu celé Evropské unie pouze 12,5 % a v poměru 
ke globálnímu trhu zlomek procenta na hranici zaokrouhlovací 
chyby. Přitom největší země regionu (Polsko se svými necelými 
40 miliony obyvatel) nedosahuje ani polovinu počtu spotřebitelů 
německého hegemona.
Byť se z celosvětového hlediska jedná o nadprůměrně bohaté 
spotřebitele (ostatně toto můžeme konstatovat o každém 
průměrném Evropanovi), v porovnání s občany západních členů 
EU je nákupní apetit Středoevropanů vzhledem k jejich příjmům 
zřetelně omezenější. 
Avšak právě nižší příjmy, mzdy, platy či zaměstnanecké 
a sociální benefity jsou patrně – vedle exkluzivní polohy 

ve středu starého kontinentu – pro přicházející podnikatele 
hlavním lákadlem a pro domácí subjekty hlavní výhodou. 
Nejdražší pracovní sílu ve V4 představují zaměstnanci v Česku. 
Jejich průměrné náklady práce v podnikatelské sféře, kam 
kromě mezd a příspěvků na sociální zabezpečení placené 
zaměstnavateli patří třeba i náklady na vzdělávání a ochranné 
pomůcky, ve výši 1,5 tisíc eur měsíčně představují pouze 43 % 
průměrných nákladů práce za EU jako celek. V nejlevnějším 
Polsku je tento poměr dokonce jen na 33 %.

Rostoucí vyhlídky na zdravém základě
Země středoevropské čtyřky se rovněž v poslední době dostávají 
do role bezpečného přístavu, kde nehrozí měnové krize ani 
nekrachují veřejné rozpočty. „Černá ovce“ regionu – Maďarsko – 
je přitom se svým nejvyšším veřejným dluhem 74 % HDP 
stále bezpečně pod průměrem tohoto ukazatele v celé Evropské 
unii. Také nezaměstnanost je zde nižší než v celé EU. Výjimkou 
v počtu nezaměstnaných je dosud Slovensko, ale vzhledem 
k dlouhodobému trendu snižování míry nezaměstnanosti 
se dá očekávat, že ve střednědobém horizontu zde bude jejich 
relativní počet nižší než v západní Evropě.
Slušné makroekonomické základy doplňuje růst HDP. Ten se sice 
nepohybuje na takových úrovních, abychom mohli hovořit 
o středoevropských tygrech, nicméně budoucí růstové vyhlídky 

Průměrné měsíční náklady práce ve vybraných odvětvích v roce 2014 (v eurech)

Podnikatelská  
sféra

Zpracovatelský 
průmysl Stavebnictví Velkoobchod 

a maloobchod 
Doprava 

a skladování

ČR 1 537 1 475 1 419 1 434 1 389

Maďarsko 1 251 1 204 1 027 1 092 1 137

Polsko 1 193 1 092 1 070 975 1 137

Slovensko 1 431 1 399 1 162 1 304 1 130

EU 3 588 3 617 3 241 3 058 3 347

Zdroj: Eurostat
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jsou rovněž pozitivnější než v celé EU. Lídrem je dlouhodobě 
Polsko, u kterého Evropská komise pro letošní rok očekává růst 
o 3,5 %. Česká ekonomika by měla expandovat o cca 1 procentní 
bod pomaleji. 
Z hlediska struktury ekonomik jsou země V4 více či méně 
průmyslové. Členskou zemí nejvíce spoléhající na průmysl 
(zejména automobilový a strojírenský) je Česko s podílem 38 %, 
který je nejvyšší z celé EU.

O daně (a peníze) jde až na prvním místě
Jak je na tom středoevropský region z pohledu zdanění? Také se 
jedná o pozitivní čísla, alespoň z pohledu daňových poplatníků. 
V Maďarsku byla zrušena progrese u zdaňování příjmů osob 
a sazba činí 15 %. Ostatní země aplikují vyšší sazbu daně 
u vyšších příjmů neboli daňovou progresi. A to bez ohledu na to, 
že v Česku se tomu říká „solidární daň“ (nepřehledný daňový 
základ v tuzemsku ve formě superhrubé mzdy je další domácí 
specialitou). 
Podnikatelské subjekty ale více zajímá zdanění korporátních 
příjmů. To také není vůbec prohibitivní, když nejvyšší část 
zisků „uloupne“ erár na Slovensku, kde je sazba 22 %. Oproti 
tomu v sousedním Německu je celkové zdanění korporátních 
zisků po započtení lokálních daní či solidárního příspěvku stále 
přes 30 %. Libůstkou pro daňové teoretiky musí být daňový 
systém v Maďarsku, kde mají pro podniky daňovou progresi 
(ta je většinou uplatňována jen u fyzických osob). Nicméně firmy 
se zisky do 500 milionů forintů (cca 57 mil. Kč), které z nich 
odvedou jen 10 %, určitě neprotestují. Ziskovější společnosti pak 
finančnímu úřadu pošlou 19 %, tedy stejnou část zisků, jako platí 
plošně v Česku i Polsku.

Proč tedy ještě nejsme lídry?
Při čtení výše uvedených superlativ nejednoho čtenáře napadne, 
proč tedy ještě nejsme lídry celého evropského kontinentu? 
Důvodů je více a jejich popis by se nevešel ani do celého tohoto 
vydání Spektra.
Mantrou současného vyspělého světa jsou pojmy jako inovace, 
digitalizace, informační společnost, znalostní ekonomika, 
koncept Průmysl 4.0 – tedy témata, která již nyní a do budoucna 
stále více budou determinovat konkurenceschopnost 
jednotlivých ekonomik. A bohužel zároveň témata, ve kterých 
střední Evropě ujíždí vlak. V žebříčku Inovačního barometru 
Erste Corporate Banking se z 28 členských zemí EU v rámci 
skupiny V4 nejvýše umístilo Česko až na 16. příčce.
Obrovským problémem je rovněž kvalita a výkonnost veřejné 
správy, otázky spojené s korupcí a byrokratické překážky házené 
podnikatelům pod nohy. Každý čtenář si určitě vybaví absurdní 
situace ze své praxe.

Obávám se, že pokud nevyřešíme tyto naznačené problémy 
a nezachytíme včas inovační a digitalizační vlnu, můžeme výhody 
levné a kvalitní pracovní síly, nízkých konkurenceschopných daní 
a relativně zdravého makroekonomického prostředí rychle ztratit.

Jan Jedlička
Knowledge Centre Erste Corporate Banking
jjedlicka@csas.cz

Výhled klíčových makroekonomických indikátorů pro rok 2016 (v %)

Růst 
HDP 

Míra neza-
městnanosti

Míra 
inflace

Saldo veř. 
rozpočtů*)

Veřejný 
dluh*)

ČR 2,3 4,8 0,4 -1,1 40,7

Maďarsko 2,1 6,0 1,7 -2,0 74,3

Polsko 3,5 7,0 0,6 -2,8 52,5

Slovensko 3,2 10,3 0,3 -2,1 51,9

EU 1,9 9,0 0,5 -2,2 86,9

Zdroj: Eurostat, Evropská komise; *) vůči HDP

Přehled daňových sazeb (v %)

DPH
Sazby daně 

z příjmu 
fyzických osob

Sazby daně 
z příjmu 

právnických 
osob

ČR 21 / 10 / 15 15 (+7 %) 19

Maďarsko 27 / 5 /18 15 10 / 19

Polsko 23 / 5 / 8 18 / 32 19

Slovensko 20 / 10 19 / 25 22

Zdroj: VATlive; EK (DG TAXUD), KPMG, Deloitte

Sektory národního hospodářství v roce 2014
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Jan Mühlfeit: Je třeba zlepšit kvalitu 
státní správy, infrastruktury a školství
Přední český manažer pro Spektrum hodnotí podnikatelské prostředí v ČR – ve srovnání 
s ostatními evropskými zeměmi je podle něj jeho kvalita pouze průměrná. Příkladem může 
být mnohem menší Estonsko.

Jak hodnotíte vývoj podnikatelského 
prostředí v ČR v posledních letech?
Řekl bych – mírné zlepšení, podobně 
jako je tomu s konkurenceschopností 
v České republice, což uvádí také ve svém 
hodnocení Světové ekonomické fórum.

Co je z Vašeho pohledu největší předností 
zdejšího podnikatelského prostředí a co 
naopak jeho hlavním nedostatkem? 
Předností je určitě makroekonomická 
stabilita, která souvisí se stabilitou 
politickou – tato vláda neměla během 
svého vládnutí žádný větší skandál. 
Na druhou stranu je potřeba říci, 
že ve stejném reportu Světového 
ekonomického fóra stále velmi silně 
zaostáváme v kvalitě institucí, a to 
i za některými zeměmi mimo Evropu, 
a také v kvalitě infrastruktury. Tyto dvě 
věci jsou hlavními důvody, toho, že v ČR 
podpora podnikání není na takové úrovni, 
na jaké by být měla.

Jak si ČR z hlediska podnikatelského 
prostředí stojí ve srovnání s ostatními 
zeměmi EU?
Myslím si, že v tom, co vlády a státní 
instituce dělají pro podnikatelský sektor, 
je jen průměrná až podprůměrná. Sice 
se zlepšuje, běžíme rychleji, než jsme 

běželi minulý rok, ale rozhodně neběžíme 
rychleji než ostatní země. 
Jako příklad bych uvedl země v Pobaltí. 
Třeba v Estonsku je již od roku 2000 
možné na internetu založit společnost 
s ručením omezeným během čtyř 
minut. U nás to trvá čtyři až pět týdnů, 
přičemž přes internet to nejde vůbec. ČR 
je z hlediska digitalizace státní správy 
jednou z nejhorších zemí.

Jaká konkrétní opatření na zlepšení 
podnikatelského prostředí v ČR byste 
doporučili?
Určitě je třeba zlepšit kvalitu státní 
správy. To, jak státní správa pracuje 

a jaké služby poskytuje podnikatelskému 
sektoru, samozřejmě odráží i to, jakým 
způsobem se v zemi podniká – ať už je 
to její elektronizace, ale i samotná kvalita 
úředníků. Druhá nutná věc je zlepšení 
infrastruktury. Netýká se to jen dálnice 
D1, ale infrastruktury obecně – musí se 
stát prioritou. Třetí doporučení se týká 
školství. I když se v žebříčcích částečně 
zlepšilo, stále ještě zaostáváme, nejsme 
tam, kde bychom měli být. ČR je malou 
otevřenou ekonomikou a pro tu platí, 
že by měla být agresivní v exportu 
a atraktivní pro investory, což znamená 
mít vzdělanou a flexibilní pracovní sílu. 
Myslím si, že to nám v tuhle chvíli chybí.

Co dlouhodobě brání realizaci snah 
o zlepšení podnikatelského prostředí 
v ČR deklarovaného vládou i řadou vlád 
předchozích.
Tady jednoznačně chybí konsensus, 
protože věci, které se musí dělat, ať už 
v infrastruktuře nebo oblasti kvality státní 
správy i školství, jsou projekty na pět až 
deset let. Tam musí být nutně velký politický 
konsensus, ať vládne ta či ona strana.

Jiří Janda
Sekce komunikace SP ČR
jjanda@spcr.cz

Podle studie zveřejněné v lednu na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu v porovnání 60 vybraných států podle 
toho, jaký si vytvořily obrázek za hranicemi, se ČR umístila na 38. příčce mezi Egyptem a Panamou. Autoři studie shromáždili 
data od tisícovek respondentů z 36 zemí. Kromě kvality podnikatelského prostředí a ekonomiky brali v potaz i kulturu, politiku, 
vojenskou sílu a kvalitu života. Informace poté porovnali s daty Mezinárodního měnového fondu o HDP na hlavu v paritě kupní 
síly – tedy se zohledněním rozdílů v cenách. Bližší informace najdete na internetových stránkách www.weforum.org.
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Manažery drtí zejména kontrolní hlášení
Podle finalistů soutěže MANAŽER ROKU administrativní zátěže v ČR neubývá. 
Vyplývá to z ankety, kterou mezi nimi uspořádali organizátoři soutěže.

Několik ředitelů velkých firem podnikajících v oborech jako 
gumárenství, chemie, radiokomunikace či sklářský průmysl, 
předseda družstva vyrábějícího oděvy, generální ředitelka 
největšího domácího prodejce ojetých aut, tajemník radnice 
statutárního města, ředitel soukromé vysoké školy – ti všichni 
se nezávisle na sobě shodnou na nepříjemném zjištění: 
administrativní zátěže v ČR navzdory opakovaným ujišťováním 
z úst vládních činitelů stále neubývá. Stejný názor zastává dalších 
80 procent respondentů ankety uspořádané mezi finalisty loňského 
22. ročníku prestižní soutěže MANAŽER ROKU jejími organizátory.
Počet byrokratických překážek podnikání v ČR podle nich 
naopak stále roste. Co je pro firmy, školy a další organizace 
nejpalčivějším problémem počátkem letošního roku? Odpověď 
je jednoznačná: „Novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2016 
a nová povinnost podávat měsíční hlášení správci daně,“ uvedl 

předseda oděvního družstva Moděva Konice Leo Doseděl. „Novou 
zátěží jsou například kontrolní hlášení k DPH a nesmyslně krátké 
lhůty k vyřízení v případě zjištění,“ potvrzuje ředitel Severochemy 
Liberec Roman Hrnčíř.
Jako další zbytečné systémové obtíže, které musí při své práci 
překonávat, špičkoví manažeři jmenovali nedostatky stavebního 
zákona, pomalou elektronizaci státní správy, příliš vysoké náklady 
firem na zavádění legislativních novinek do praxe či nutnost 
administrativně zvládnout v účtárnách agendu exekucí týkající 
se jejich zaměstnanců. 

red

Bližší informace o letošním ročníku soutěže najdete 
na internetové stránce www.manazerroku.cz, o výsledcích 
ankety na www.spcr.cz.
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19.-20. dubna 2016
Hotel JEZERKA, Seč Ústupky

VI. ročník odborného kongresu

2016 Sleva 400 Kč
V registračním formuláři zvolte možnost:

Sleva pro členy 
Svazu průmyslu a dopravy ČR

Registrace a informace: www.kongrespravniprostor.cz

Tematické bloky kongresu:

Pracovní právo
Trestní právo
Občanské právo
Obchodní právo

Transparentnost veřejné správy 
Aktuální otázky justice
Méně tradiční témata
a další

Soudcovská unie ČR
Unie podnikových právníků ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Hlavní odborní partneři:

Pořadatel:

Kongres se koná pod záštitou ministra spravedlnosti, ministryně pro místní 
rozvoj a náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví.



Regionální predikce  
a Observatoře trhu práce
Svaz podporuje projekty na mapování potřeb trhu práce.  
Síť by měli tvořit poskytovatelé dat a analýz i uživatelé výstupů. 

Na národní úrovni a v jednotlivých regionech se dlouhodobě 
diskutují problémy disproporcí v poptávce a nabídce na trhu 
práce, neuspokojeného očekávání zaměstnavatelů nebo 
vhodného zacílení strategií vzdělávání a rekvalifikací. 
V některých případech jsou tyto problémy řešeny spoluprací 
firem se školami nebo realizací krátkodobých vzdělávacích 
projektů, na druhou stranu je tento problém téměř permanentní.
Pro včasnou a adekvátní reakci na budoucí požadavky spojené 
s kvalitou a kvantitou lidských zdrojů existuje jen málo 
relevantních informací. Do jisté míry jsou tyto informace 
dostupné na národní úrovni, na úrovni regionů je však jejich 
relevantnost silně omezena.
Potřebu těchto regionálně zaměřených informací podmiňují 
minimálně tři faktory:
•	 míra dojíždění za prací mimo region bydliště je v ČR 

nízká – význam regionálně zaměřených analýz trhu práce 
je proto velký

•	 přes skutečnost, že ČR je středně velkou zemí, existují rozdíly 
ve struktuře regionálních ekonomik a tudíž i v regionálních 
potřebách trhu práce

•	 jednotlivé kraje mají zodpovědnost za směřování 
regionálního středního školství. 

Na úrovni některých krajů byly zpracovány predikce budoucí 
poptávky a nabídky na trhu práce (např. v Jihomoravském, 
Zlínském nebo Moravskoslezském kraji). Zpracovány byly 
formou rozdílných přístupů a metodik. 
Na národní úrovni jsou k dispozici výstupy z různých analýz 
zaměřených na odhad budoucí poptávky a nabídky na trhu 
práce (např. VÚPSV, NVF nebo NÚV). Nejaktuálnějším 
výstupem na národní úrovni jsou výsledky projektu „PřeKvaP“, 
který v loňském roce realizovalo MPSV ČR prostřednictvím 
Fondu dalšího vzdělávání – možný vývoj ve 40 profesních 
skupinách a 25 odvětvích analyzoval do roku 2025. V rámci 
projektu byl rovněž navržen záměr pro zpracovávání predikcí 
pro regionální úroveň.
Na základě doporučení z projektu „PřeKvaP“ připravuje MPSV 
ČR projekt pod názvem „Kompas trhu práce“, v jehož rámci by 
predikce měly být řešeny nejen na národní, ale i na regionální 
úrovni. Zahájení projektu se předpokládá v letošním roce 

a jeho cílem je vytvoření komplexního systému predikcí 
a monitoringu trhu práce. Na regionální úrovni by mohly 
být vytvořeny tzv. Regionální observatoře trhu práce, které 
by měly být koordinovanou sítí poskytovatelů dat a analýz, 
která bude v úzkém kontaktu s uživateli výstupů (veřejný 
a podnikatelský sektor). 
Koncept regionálních analýz může být smysluplný pouze 
v tom případě, že bude dodávat informace jeho uživatelům 
v požadované struktuře a současně tito uživatelé s výstupy 
budou dále pracovat: 
•	 krajská samospráva (Které obory cíleně podporovat? Jaké 

jsou požadavky zaměstnavatelů? Jak podpořit projekty 
dalšího vzdělávání?)

•	 vzdělavatelé nebo kariéroví poradci (Jaké obory mají 
perspektivu? Jak zacílit výuku pro potřeby zaměstnavatelů? 
Jaké obory doporučit žákům?)

•	 zaměstnavatelé (Kolik absolventů a v jaké kvalitě mohu 
očekávat na regionálním trhu práce? Jaké jsou tendence 
na regionálním trhu práce?)

•	 správa zaměstnanosti (Kam směřovat aktivní politiku 
zaměstnanosti?)

Jakkoliv jsou tyto informace důležité, je nutné tato data a analýzy 
následně „přetavit“ do vhodných intervencí, projektů a programů. 
Bez tohoto následného a zásadního kroku budou tyto jistě dobře 
míněné aktivity jen dalšími výstupy bez praktického využití. 
Svaz průmyslu a dopravy ČR prostřednictvím své expertní 
skupiny pro trh práce podporuje tyto aktivity a bude usilovat 
o zapojení svých členů pro získání kvalitních vstupů pro tyto 
predikce. 

Marek Gavenda
RPIC-ViPs.r.o.  
gavenda@rpic-vip.cz

Autor je vedoucím pracovní skupiny Trh práce a budoucí 
pracovní síla expertního týmu SP ČR pro zaměstnanost 
a kolektivní vyjednávání.
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Dovednosti 4.0
Jaké vzdělání má mít trenér umělé inteligence? Jaký certifikát 
potřebuje operátor bezpilotních nákladních letadel? Jaké 
dovednosti musí u náboru prokázat IT mechatronik robotických 
automobilů? Tyto otázky, které dnes působí jako ze science-
fiction, budou do pěti let trápit personalisty našich firem. Už teď 
by ale měly být předmětem diskusí ve školství. Vzdělávací systém 
má totiž značnou setrvačnost. 
Změna rámcových vzdělávacích programů pro obory středních 
škol se projeví na absolventech až za několik let. Proto bychom 
už nyní v roce 2016 měli na základních a středních školách 
poskytovat dětem základy k dovednostem, které budou za půl 
dekády jako čerství absolventi potřebovat v praxi. Děje se to? 
Obávám se, že nikoliv. 
Je dobré uznat, že spolupráce ministerstva školství se 
zaměstnavateli se v předchozím desetiletí výrazně zlepšila. 
Do projektů Národního ústavu pro vzdělávání se zapojila síť 
sektorových rad, kterou zřizují Svaz průmyslu a dopravy ČR 
(SP ČR) a Hospodářská komora ČR ve spolupráci s dalšími 
zaměstnavatelskými subjekty. V této síti působí přes čtyři tisíce 
lidí převážně z podnikové praxe. Tito odborníci vytvářeli Národní 
soustavu kvalifikací (NSK). 
Častou slýchám názor: „Zaměstnavatelé už požadované 
dovednosti absolventů popsali, teď je stačí zabudovat 
do rámcových vzdělávacích programů“. To nepovažuji za šťastné 
řešení. Kvalifikaci Mechatronik vytvořila sektorová rada v roce 
2012 a v roce 2013 byla schválena. Pokud by z ní vycházeli lidé 
zodpovědní za revizi vzdělávacích programů v roce 2016, budou 
mít první absolventi tyto dovednosti v roce 2021. To už se budou 
po našich silnicích prohánět auta s autonomním řízením. A noví 
absolventi by je nemuseli umět diagnostikovat nebo opravit – 
protože o robotice, GPS ani umělé inteligenci není ve zmiňované 
kvalifikaci ani zmínka. Profesní kvalifikace NSK jsou tvořeny pro 
ověření výsledků vzdělávání dospělých. Pro ovlivňování systému 
školního vzdělávání nestačí. Měly by být jedním z důležitých 
vstupů, nikoliv jediným.
Jistě, vždycky budou existovat dobře řízené školy, které díky úzké 
spolupráci s firmami získají přístup ke špičkové technice a naučí 
své žáky potřebné hi-tech dovednosti. Bylo by dobré o těchto 
příkladech dobré praxe vědět a prezentovat je jako vzor ostatním 
vzdělavatelům. Ale to samo o sobě není systémové řešení.
SP ČR usiluje o to, aby se problematika nových dovedností, 
vyvolaných změnami 4. průmyslové revoluce (zjednodušeně 
Dovednosti 4.0), začala brát opravdu vážně. Díky robustní 
a reprezentativní síti sektorových rad disponuje ČR dobrou 
infrastrukturou. Nyní je vhodné tuto zaměstnavatelskou síť propojit 
se špičkovými výzkumnými pracovišti a akademickou sférou a opřít 

se o poznatky ze zahraničí. Je třeba popsat dovednosti, které budou 
pro výkon povolání potřeba za 5 až 10 let. A je třeba, aby se tyto 
požadavky co nejrychleji promítaly do vzdělávacích programů 
středních škol, ale i do výuky škol vysokých. 
Požadavky na nové dovednosti se rozhodně netýkají jen 
technických profesí a oblasti průmyslu. Nové technologie 
a všudypřítomné informační propojení zcela změní oblast služeb, 
zdravotnictví nebo zemědělství. Některé profese zcela zaniknou 
a jiné změní obsah. Vývoj dělby práce probíhal vždy. Ale tentokrát 
je to jiné – změny budou velmi rychlé a především budou mít jinou 
povahu. Roboti nahrazují drahou lidskou práci. Začala nová velká 
soutěž o konkurenceschopnost. Hlavní devizou budou talentovaní 
lidé, schopní vymýšlet a realizovat nové věci. ČR má vekou šanci 
být jedním z globálních vítězů. Ale musíme si to odpracovat a umět 
v tomto smyslu vzdělávat své děti.

Jaromír Janoš 
Trexima s.r.o.
janos@trexima.cz 

Autor je členem pracovní skupiny Trh práce a budoucí 
pracovní síla expertního týmu SP ČR pro zaměstnanost 
a kolektivní vyjednávání.
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Podporujeme svobodný a férový obchod
Pro země jako ČR je pohyb zboží a služeb na světových trzích s co nejmenším množstvím 
překážek a zbytečných komplikací zásadní. Export je pro růst HDP nepostradatelný. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podporuje liberalizovaný 
obchod podle rovných a jasných pravidel. Jednou z priorit 
je Latinská Amerika. Sdružení volného obchodu MERCOSUR 
však neplní svůj účel a řada jeho členů se uchyluje 
k protekcionistické obchodní politice. Například v Brazílii 
extrémní protekcionismus omezil nebo znemožnil obchodní 
aktivity řady zahraničních podniků.
V rámci snahy o vyjednání dohody o volném obchodu mezi EU 
a MERCOSUR spolupracuje SP ČR s ministerstvem průmyslu 
a obchodu (MPO) na získávání podkladů o tarifních a především 
netarifních překážkách při vývozu do Brazílie. Podklady, které 
umožní hájit zájmy našich členů, nelze připravit bez spolupráce 
s exportéry. Průzkumu mezi nimi se zúčastnilo více než 20 firem, 
které by uvítaly větší otevření brazilského trhu.
Firmy trápí hlavně netarifní překážky. Výrobci zdravotnické 
techniky musí podstupovat zdlouhavé a nákladné certifikace. 
Přísným regulacím a nákladné každoroční certifikaci podléhají 
i někteří výrobci autodílů a to i v případě, kdy jsou místní normy 
v podstatě věcně totožné s normami EU. 
Brazilský trh je zajímavý i pro výrobce piva. Problémem 
je neprůhledná legislativa a systém preferující domácí firmy – 

prosadily například zdanění založené na objemu lahve, což 
znevýhodňuje u nás a v Německou obvyklé lahve o objemu 
0,5 litru. Místní výrobci jsou zvýhodňování i u strojírenství, zbraní, 
sportovních potřeb a dalších produktů. 
U některých výrobků může být dovozní licence zamítnuta 
z vágně definovaného důvodu „podobnosti s domácím výrobkem“, 
opatření tak lze snadno zneužívat. Problémem jsou i přehnané 
a často absurdní požadavky na značení, balení a dokumentaci 
či preference při státních zakázkách, kam se zahraniční firma 
nedostane buď vůbec, anebo jen se silným místním partnerem. 
Ačkoli celní zatížení není hlavním problémem, u mnoha produktů 
jsou cla extrémní. Týká se to například klavírů, které jsou jedním 
ze zajímavých exportních artiklů z ČR, nebo technologií jako stroje 
pro papírenský průmysl. Jako neférový přístup výrobci vnímají, když 
stejný produkt směrem z Brazílie do EU takovým clem zatížen není. 
Podklady o překážkách jsme zpracovali a MPO je využije při tvorbě 
požadavků, které by EU měla při jednání s Brazílií prosazovat.

Pavel Fára 
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
pfara@spcr.cz

Návštěva slovinského prezidenta v Praze
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) ve spolupráci s ministerstvem 
průmyslu a velvyslanectvím Slovinska uspořádal 18. února v Praze 
při příležitosti návštěvy slovinského prezidenta Boruta Pahora 
v ČR kulatý stůl se zástupci podnikatelské sféry na téma investiční 
a obchodní spolupráce. 
Obchodní bilance mezi ČR a Slovinskem je téměř vyrovnaná 
s mírným přebytkem pro ČR a bilance obchodu je téměř 1,2 miliardy 
eur. České firmy mají ve Slovinsku řadu úspěšných investic, což 
platí i naopak. Z našich firem uveďme například nedávnou akvizici 
výrobce minerálních vod Radenská společností Kofola nebo vstup 
firmy Energo-Pro a.s. do významného podniku Litostroj Power d.o.o. 
V ČR pak působí například farmaceutická firma Krka, výrobce 
spotřebičů Gorenje či významná pojišťovna Triglav. 
Delegaci tvořili zástupci slovinských ministerstev, státní banky 
a státní agentury odpovědné za správu a privatizaci majetku, 
představitel agentury na podporu obchodu a investic SPIRIT a také 

představitelé Slovinských státních železnic a významného přístavu 
Luka Koper. Z českých firem se setkání účastnily firmy, které jsou 
již ve Slovinsku aktivní, nebo mají o spolupráci velký zájem. Jednalo 
se například o Českou spořitelnu, OHL ŽS, developerskou firmu CTP 
invest, spol s.r.o., ENERGO-PRO a.s., Kofola a.s. a další firmy z oblasti 
pojišťovnictví, finančních služeb, či stavebnictví. 
Prezident Slovinska Borut Pahor se vyslovil za koncepční řešení 
uprchlické krize a varoval důrazně před uzavíráním hranic 
a stavěním bariér, neboť to by bylo i pro ekonomiku zhoubné. Pozval 
české investory do Slovinska, kde jsou kvalitní nespekulativní 
investice vítány.
Návštěva navázala na dvě předchozí cesty českých firem 
do Slovinska, které v roce 2014 doprovázely prezidenta Miloše 
Zemana a 2015 premiéra Bohuslava Sobotku. SP ČR bude 
v budování dobrých vztahů se Slovinskem pokračovat.

red
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Svaz se zapojil do Národní iniciativy 
Průmysl 4.0
Ministerstvo průmyslu oproti původnímu předpokladu nezpracovalo implementační 
plán a návrh opatření v ní obsažený se tedy stává pouhým souhrnem expertních návrhů 
pro řešení jednotlivých témat bez exekutivní koncovky zaměřené směrem k vládě. 

V uplynulých měsících se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR 
(SP ČR) zúčastnili práce autorského týmu, který vytvořil Národní 
iniciativu Průmysl 4.0. Dokument má představit jednotlivé 
aspekty reakce na tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci jako na 
hnutí vzniklé v důsledku masivního rozvoje nových technologií, 
jenž je provázen i sociálními a ekonomickými změnami. Účelem 
je zahájit celospolečenskou diskuzi o tomto tématu a akcentovat 
jeho důležitost pro všechny obory lidské činnosti a tím i pro 
strategický přístup státu. 
První stručná verze Národní iniciativy Průmysl 4.0 byla 
představena na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 
v září loňského roku. Jejím cílem bylo přinést základní definici 
tématu a nastínit, že se týká všech oborů lidské činnosti 
a od aspektů technologických sahá i k těm, které souvisí 
se změnami na trhu práce, v oblasti vzdělávání i práva. 
V neposlední řadě je třeba věnovat se specifickému postavení 
českého průmyslu, který je tahounem tuzemské ekonomiky. 
Na únorové konferenci CzechInvestu v Brně věnované tématu 
Průmysl 4.0 pak byla představena rozšířená verze Národní 
iniciativy, která je obsažným dokumentem věnujícím se aktuální 
situaci v jednotlivých oblastech (technologické aspekty, situace 
českého průmyslu, standardizace, právní aspekty, trh práce, 
vzdělávání, efektivita využívání zdrojů, investice), perspektivnímu 
vývoji a zejména zahrnuje vyhodnocení přínosů a rizik 
v jednotlivých oblastech včetně doporučených kroků vlády. 
SP ČR se s jejím obsahem ztotožňuje do té míry, do jaké měl 
možnost podílet se na řízení jednotlivých kapitol ve své gesci, 
konkrétně naši odborníci předsedali pracovním skupinám 
Technologické aspekty a vize, Specifika českého průmyslu, 
Standardizace, Právní aspekty a Efektivita využívání zdrojů. 
Předmětem naší kritiky je zejména fakt, že MPO oproti 
původnímu předpokladu nezpracovalo k Národní iniciativě 
implementační plán a návrh opatření v ní obsažený se tedy stává 
pouhým souhrnem expertních návrhů pro řešení jednotlivých 
témat bez exekutivní koncovky zaměřené směrem k vládě. 

V nadcházejícím období si proto SP ČR klade za cíl dosáhnout 
v rámci tripartitního vyjednávání a konzistentního tlaku 
směřovaného na všechny resorty, aby vláda akceptovala 
důležitost tématu a zpracovala Akční plán pro Průmysl 4.0, 
který by v optimálním případě měl reflektovat doporučení 
obsažená v Národní iniciativě. Je zde přitom namístě zdůraznit, 
že z Národní iniciativy nevyplývají pro vládu žádné přelomově 
nové úkoly související s implementací Průmyslu 4.0 ani nové 
finanční nároky průmyslu či jiné části české společnosti 
na státní rozpočet: pro investice v rámci Průmyslu 4.0 lze kromě 
bankovního financování a finančních nástrojů efektivně využít 
finance alokované v rámci fondů EU pro ČR do hned několika 
operačních programů pro období let 2014 – 2020. S jejich 
pomocí lze řešit i společenské důsledky jako jsou změny na trhu 
práce a ve vzdělávacím systému. 
Doporučené kroky pro vládu, které jsou obsahem expertních 
doporučení v Národní iniciativě, jdou v linii s programovým 
prohlášením vlády a úkoly v platných vládních strategických 
dokumentech, je jen třeba věnovat se nuancím při jejich 
implementaci, které souvisejí s Průmyslem 4.0. Co je tedy 
nutné jednoznačně předem odmítnout, jsou možné požadavky 
na rozpočtové navýšení či tvorbu nových rozpočtových kapitol 
ve jménu Průmyslu 4.0. 
Kromě zajištění implementace pro Národní iniciativu si SP ČR 
též klade za cíl, stát se leaderem pro téma Průmyslu 4.0 
a průsečíkem pro komunikaci s vládou, sociálními partnery, 
vzdělávacími a výzkumnými organizacemi o tématu s cílem 
maximalizovat pozitivní efekty Průmyslu 4.0. Ke komunikaci 
o tomto tématu proto vytváří platformu zainteresovaných stran, 
jejímž cílem bude sdílet aktuální informace a best practices 
souvisejících s tématem. 

Tereza Šamanová
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
tsamanova@spcr.cz 
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Velké věci Evropské komise 
aneb „stokrát nic“ podniky umoří 
V ambiciózním programu „Nový začátek pro Evropu“ deklarovala Evropská komise, že se 
v rámci svého mandátu zaměří jen na velké věci, jasný konsensus a rychlá řešení. Tedy 
jinými slovy, že zvolí efektivní a přímou cestu k růstu a zaměstnanosti. A byznys jí tleskal.

Evropské komisi (EK) se skutečně ve velkých věcech daří 
– velkoryse zahájila dvě etapy k dobudování hospodářské 
a měnové unie s novými zbraněmi ve formě evropské fiskální 
rady a národních rad pro konkurenceschopnost, buduje 
bezpečnou energetickou unii, přijala kritiku a předložila nový 
a v mnohém reálnější balíček k oběhovému hospodářství. 
Pustila se také do revize evropského trhu s emisemi. 
V mnohém lze podpořit i novou strategii pro vnitřní trh zboží 
a služeb, která přináší nový trend vázání služeb s výrobky 
(servitizace) a zahrnující nové modely digitální ekonomiky. 
Novinkou by měl být cestovní pas pro poskytovatele služeb, 
který by jim měl usnadnit usazování se a poskytování služeb 
přes hranice. Za zmínku stojí i nová agenda pro začínající 
podnikatele – start-upy. Pozornost vzbudila i nová komplexní 
obchodní a investiční strategie s novými prioritami 
a silnějším impulsem pro sjednávání dvoustranných dohod 
o volném obchodu, včetně Transatlantického obchodního 
a investičního partnerství (TTIP), a silnějším hlasem pro 
Evropu. Prioritou zůstává i podpora globálního boje proti 
daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování (BEPS). 
A byznys stále tleská.
Mince však má dvě strany a EK přináší i malé věci. Ale jak 
se říká, stokrát nic umořilo osla. A zdá se, že tentokrát 
to nic umoří podniky v Evropě. Jako cíl si EK zvolila větší 
transparentnost, rovnostářství a tzv. sociální pilíř společných 
principů a sociálních standardů. Podniky, prozatím jen 
subjekty veřejného zájmu, budou podávat zprávy, jaké mají 
sociální a environmentální politiky, zda jejich personální 

politiky jsou dostatečně rozmanité, zaměří se na vyhledávání 
„nedostatkového pohlaví“ do statutárních orgánů, a to všechno 
pod hrozbou nemalých sankcí. 
Pamatuje se i na situace, kdy podniky tyto politiky nemají. 
I tam EK očekává zprávy, proč je nemají a jaká jsou s tím 
spojená rizika – „co by, kdyby“. Navíc v brzké budoucnosti 
hrozí podávání zpráv podle jednotlivých zemí (tzv. country-
by-country-reporting) vůči veřejnosti. Akciové společnosti 
si zase budou lámat hlavu, co se stane, když akcionáři 
neschválí třikrát po sobě mzdovou politiku – co v tom případě 
bude platit a co ne, a zda jejich manažeři nemají více než 
trojnásobek průměrné mzdy zaměstnanců. Podniky, které 
vyvážejí nebo jsou součástí globálních hodnotových řetězců, 
se budou pohybovat v obchodním režimu dvoustranných 
dohod plných závazků k sociálním, environmentálním 
a lidským právům – režimu, kde zájem ekonomických aktérů 
je až na tom posledním místě za spotřebiteli a zaměstnanci. 
Podniky nebudou na třetích trzích zdravě dravé a expandující, 
ale patologicky předběžně opatrné.
Dalším ochromujícím trendem je politika rovnostářství 
pod praporem tzv. sociálního dumpingu. Podniky při svých 
mzdových politikách a vyjednávání kolektivních smluv 
nebudou hledět na produktivitu a konkurenceschopnost, ale 
budou si zadávat analytické studie v zájmu zajištění principu 
stejné mzdy za stejnou práci na stejném místě. Pracovníky 
budou smět vysílat jen tak často a na tak dlouho, jak určí EK, 
a v patách jim budou příhraniční inspekční sbory. 
EK navíc avizuje zveřejnění tzv. sociálního pilíře, pro podniky 
nejasného a neuchopitelného souboru základních principů 
a práv, o kterém není zcela jasné, jak se dotkne reálných 
pracovněprávních vztahů. Tento výčet jistě není vyčerpávající, 
ale je dostatečně varující. Budou mít podniky ještě vůbec 
čas na „doing business“? A kdo tedy bude vytvářet ten růst 
a zaměstnanost proklamované právě Evropskou komisí?

Vladimíra Drbalová 
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR – Evropské záležitosti 
vdrbalova@spcr.cz 
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Evropská komise (EK) spustila 15. února nový nástroj, který pomůže spotřebitelům a obchodníkům řešit spory týkající se domácích 
i přeshraničních nákupů na internetu pomocí online platformy. Díky ní by se měly výrazně snížit náklady na řešení stížností spojených 
s nákupem. Platforma pro řešení sporů on-line (ODR) je momentálně dostupná v 17 státech EU včetně ČR, postupně se rozšíří do celé EU.

EK představila v polovině února tzv. zimní energetický balíček zaměřený na udržitelné bezpečnosti dodávek energie, obsahující nařízení 
o bezpečnosti dodávek zemního plynu, rozhodnutí o mezivládních dohodách v oblasti energetiky, strategii pro zkapalněný zemní plyn 
a skladování plynu a strategii pro vytápění a chlazení. Balíček je dalším krokem pro vytvoření energetické unie. 

EK se začátkem února dohodla s USA na novém rámci pro transatlantický přenos dat s názvem Privacy Shield. Nahradí stávající dohodu 
Safe Harbour, kterou v říjnu loňského roku prohlásil Soudní dvůr EU za neplatnou. EK nyní navrhne tzv. rozhodnutí o přiměřenosti, které 
musí ještě schválit zástupci členských států.

EK koncem ledna představila balíček opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Byznys iniciativu podporuje, EU se ale nesmí 
stát osamělým běžcem. Základními pilíři balíčku jsou: zajištění účinného zdanění v EU a s tím spojený návrh směrnice proti vyhýbání 
se daňovým povinnostem, zvyšování daňové transparentnosti a revizi směrnice o správní spolupráci, a zajištění rovných podmínek. 
Iniciativa vychází z projektu OECD zaměřeného proti erozi daňového základu a přesouvání zisku, na kterém se loni země OECD dohodly.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se před únorovým zasedáním Evropské rady připojil k iniciativě britské CBI a 19 partnerů ze 
zemí EU a v otevřeném dopise britské veřejnosti vyjádřil podporu setrvání Velké Británie uvnitř reformované EU. Zaměstnavatelské 
a podnikatelské svazy uznávají možnost vícerychlostní integrace, vyzývají k posilování konkurenceschopnosti EU a souhlasí, že země, 
které nepřijmou euro, budou mít zajištěno místo na širším vnitřním trhu.

SP ČR spolu s partnery z Irska, Litvy, Lotyšska, Malty, Polska, Portugalska a Slovenska vyjádřil v dopise adresovaném EK nesouhlas 
s plánovanou revizí směrnice o vysílání pracovníků a zavedením principu „stejné mzdy za stejnou práci na stejném místě“ s doporučením 
zaměřit pozornost EK na plnou implementaci tzv. Vynucovací směrnice, která by podstatně zlepšila situaci vysílaných pracovníků, aniž 
by tím vznikly další překážky pro podniky poskytující služby v zahraničí. Dopis současně reaguje na zprávu europoslance G. Balase 
o sociálním dumpingu v EU.

Podrobnosti najdete na internetových stránkách www.spcr.cz a http://europa.eu.

Marta Blízková, Sekce mezinárodních vztahů SP ČR – Evropské záležitosti, mblizkova@spcr.cz 
Tomáš Hartman, CEBRE, tomas.hartman@cebre.cz 

Česko zpět na cestě ke konvergenci
Evropská komise (EK) v únoru zveřejnila svou národní zprávu 
pro ČR. V základních makroekonomických ukazatelích 
si podle ní vede dobře – loni dosáhl růst HDP 4,5 %, 
nezaměstnanost se snížila na 4,9 %, zaměstnanost se zvýšila 
na 75,1 %, veřejná zadluženost je pod 60 % a veřejné finance 
jsou pod kontrolou. 
ČR dotahuje i hlavní cíle Strategie Evropa 2020 pokud jde 
o zaměstnanost, investice do výzkumu, vývoje a inovací, 
předčasné ochody ze škol, riziko chudoby a sociálního 
vyloučení. Částečně pokročila i v naplňování specifických 
doporučení – v oblasti boje proti daňovým únikům a v zlepšení 
transparentnosti veřejných zakázek. Po průtazích byl schválen 
zákon o vysokých školách a zlepšil se přístup k předškolní péči 
o děti jako předpoklad pro vyšší zaměstnanost mladých rodičů. 

Země disponuje růstovým potenciálem, je plně zapojena 
do globálních hodnotových řetězců, ale slabiny jsou v detailu, 
nedotažených reformách či nesystémových opatřeních 
s dopadem na podnikatelské prostředí. EK konstatuje nulový 
pokrok ohledně zjednodušení daňového systému a omezený 
pokrok v přesunu daňového zatížení práce do jiných oblastí. 
Všímá si, že zvýšené investice do vědy a výzkumu nepřinášejí 
přesvědčivé výsledky, veřejná správa je neefektivní a podíl 
e-governmentu nejnižší v celé EU. ČR za zbytkem unie 
pokulhává i v dopravní infrastruktuře a energetické účinnosti.
Hodnocení EK se v podstatě shoduje i se závěry tzv. Barometru 
reforem zveřejněného BUSINESSEUROPE, který hodnotí míru 
a výsledky reformního úsilí členských států z pohledu by 
podnikatelů. ČR podle dokumentu není premiant, ale ani outsider.
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Svaz řeší  
krizové situace  
v Moravskoslezském kraji
Zkušení pracovníci odcházejí do důchodu a mladá generace si nevybírá práci v průmyslu 
jako první volbu své profesní dráhy. Z toho vyplývá riziko ztráty technického know-how. 

Těžký průmysl – obzvlášť hutnictví a těžké strojírenství – bojují 
už řadu let se stárnutím pracovníků. V oborech jako hutník, 
koksař či kovář je kvůli malému zájmu problém vůbec otevřít 
třídy. I když se to podaří, příliš nízký počet absolventů nedokáže 
uspokojit poptávku zaměstnavatelů. Řešením může být využití 
nabídky Úřadu práce, který často registruje šikovné lidi, kteří 
udělali chybu při volbě svého povolání. 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) proto se svými členskými 
firmami, Úřadem práce (ÚP) a ministerstvem práce a sociálních 
věcí (MPSV) inicioval projekt, který by mohl řešit generační 
obměnu ve firmách. Takzvaný mezigenerační tandem se začne 
rozjíždět letos prostřednictvím projektů Záruky pro mladé v MSK 
a Podpora odborného zaměstnávání zaměstnanců II.
SP ČR si loni na podzim v regionu udělal rychlý průzkum – 
vyplynulo z něj, že jen osm členských firem poptávalo bezmála 
600 pracovníků všech stupňů kvalifikace. Vzhledem k výhradám 
sociálních partnerů k řešení poptávky firem “dovozem“ 
pracovníků ze zahraničí (prostřednictvím projektu Ukrajina 
B), jsme se obrátili na ÚP, abychom hledali řešení, jak získat 
informace o evidovaných a efektivně je roztřídit do firem.
K prozkoušení schopností a dovedností uchazečů slouží 
metoda Ultradex, jejíž výhody se SP ČR ve spolupráci s partnery 
podařilo demonstrovat na ÚP v Ostravě. Tato metoda nikoho 
nediskvalifikuje, ale skutečně hledá optimální zaměstnání, takže 
výsledek testovací baterie se dá velmi dobře propojit s nabídkou 
zaměstnání. Vzhledem k pozitivní reakci zaměstnanců ÚP 
vedeme k tomuto tématu další jednání. 
Právě Ultradex může být jedním z doplňkových nástrojů řešení 
situace v OKD. Zaměstnavatelé i ÚP mají problém zjistit, kdo 
z evidovaných má skutečně zájem o zaměstnání. Důležité je, aby 
členové SP ČR nepodléhali prosbám uchazečů o práci ve stylu: 
„Dejte mi razítko pro pracák, že jsem se tady byl ptát na práci, 
a já zase půjdu.“

Důležitou událostí v otázce zaměstnanosti a lidských zdrojů bylo 
přistoupení SP ČR k Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti. 
Společně s ním se SP ČR nejen bude starat o rozvíjení závěrů 
sektorové dohody pro Moravskoslezský kraj (MSK), ale také 
o praktickou aplikaci znalostí a nasbíraných podnětů. Pakt 
je dlouhodobým tahounem snah o rozvoj observatoří trhu práce, 
jež jsou predikčním nástrojem, který by měl umožnit efektivní 
propojování nabídky vzdělávání s trhem práce. 
V krátkodobém horizontu se společně s paktem budeme 
podílet na řešení aktuálních problémů trhu práce v MSK. 
Akutní je například průzkum absorpční kapacity firem ve vazbě 
na problémy Dolu Paskov.
Situace v OKD je značně medializovaná, sociální partneři 
se snaží přispět svým dílem a pomoci může celá řada jejich 
nápadů. Zajímavé jsou rovněž podněty načerpané v Severním 
Porýní-Vestfálsku, kde si podobným procesem útlumu těžby 
prošli a opřeli jej o čtyři základní pilíře: hornické důchody, 
rekvalifikace, příspěvky na mobilitu, stáže u řemeslníků.
Nešťastným se z pohledu nejen MSK jeví rovněž jednání o udělení 
statutu tržní ekonomiky pro Čínu. Ocelářské firmy v MSK musely 
investovat obrovské prostředky do ekologie, které by přišly vniveč. 
Z pohledu managementu firem i sociálních partnerů nedává žádný 
smysl rozhodnutí nejdříve firmy přimět k tomu, aby vyráběly 
za použití BAT (nejlepších možných technologií), a poté pustit 
na evropský trh čínskou ocel, která je ve světle kvalitativních, 
ekologických nebo bezpečnostních kritérií své výroby výrazně 
levnější. Moravskoslezští oceláři se konkurence rozhodně nebojí 
a už od 19. století ukazují, že v ní umí uspět. Vyžadují však, aby 
konkurenční boj byl veden v duchu fair-play. 

Petr Holica
regionální manažer SP ČR pro Moravskoslezský kraj
pholica@spcr.cz
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Kratší pracovní doba za stejnou mzdu?
Svaz se připojil k projektu, který se bude zabývat zkracováním pracovní doby a flexibilními 
formami práce. Projekt koordinuje Českomoravská konfederace odborových svazů.

Podstatou tříletého projektu je posoudit, zda efektivnější využívání 
flexibilních forem rozvržení pracovní doby a její zkracování bez 
snížení mzdy může vést jak ke zvyšování konkurenceschopnosti, 
tak i ke zvyšování zaměstnanosti. Projekt by měl také ukázat, 
zda nad zjištěními a návrhy ve výše uvedených oblastech bude 
panovat shoda mezi sociálními partnery.

Pět klíčových aktivit projektu
První klíčová aktivita analyzuje pracovní podmínky a právní 
předpisy spojené s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců 
v návaznosti na zavádění flexibilního rozvržení pracovní doby 
a jejího zkracování. Bude ustaven odborný analyticko-koncepční 
tým sociálních partnerů, který zajistí šetření ve vybraných 
odborových svazech a vybraných regionech. 
Další klíčová aktivita se zaměří na analyticko-koncepční podporu 
možnosti zavedení zkracování pracovní doby a její flexibility 
z pohledu zvyšování produktivity práce, konkurenceschopnosti 
zaměstnavatelů a následně zvyšování zaměstnanosti. Bude 
zpracována analýza vývoje výkonnosti, produktivity práce, mezd 
a vývoje pracovní doby v ČR v kontextu s vývojem členských zemí 
Evropské unie.
Třetí klíčová aktivita obsahuje analýzu a evaluaci stávající legislativy 
v oblasti pracovního práva a pracovní doby s vazbou na zavádění 
podpory zkracování pracovní doby a zlepšování flexibilních forem 
práce a rozvržení pracovní doby. Zde se bude vycházet ze zkušeností 
vyspělých zemí Evropské unie (Francie, Belgie) a cílem je vypracování 
návrhu motivačních úlev pro zaměstnavatele.
Čtvrtá klíčová aktivita se soustředí na slaďování pracovního, 
osobního a rodinného života v kontextu kratší pracovní doby 
a rozvoj flexibilních forem rozvržení pracovní doby. V páté klíčové 
aktivitě bude realizační tým projektu sledovat trendy v oblasti 
zkracování pracovní doby a flexibilních forem zkracování pracovní 
doby na evropské úrovni.
V neposlední řadě proběhnou panelové diskuse za účasti 
sociálních a dalších relevantních partnerů nad průběžnými 
výstupy projektu i zpracovanými návrhy změn. „Zda bude opravdu 
možné pracovat kratší dobu bez snížení mzdy, ukáží až výsledky 
analýz a závěrů společných jednání mezi sociálními partnery,“ 
upřesnil manažer projektu za SP ČR Petr Jaroš.

Ondřej Gbelec
Sekce komunikace SP ČR
ogbelec@spcr.cz

Název projektu: Posilování kapacit sociálního dialogu 
v oblasti zavádění zkracování pracovní doby bez snížení 
mzdy a využívání flexibilních forem rozvržení pracovní 
doby ve vazbě na produktivitu práce, konkurenceschopnost 
a slaďování pracovního, osobního a rodinného života

Koordinátor: Českomoravská konfederace odborových svazů
Partner: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Období realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

Plánované aktivity a výstupy:
•	 5 analýz dopadů práce přesčas ve vybraných odvětvích
•	 14 analýz ke zkracování pracovní doby bez snížení mzdy 

v regionech
•	 42 panelových diskusí
•	 celospolečenský průzkum využití různých forem 

zaměstnanosti v ČR
•	 manuál jednotného metodického prostředí pro 

zpracování možnosti zkracování pracovní doby bez 
snížení mzdy

•	 informační materiál o současném stavu v ČR v oblasti 
pracovní doby bez snížení mzdy a v oblasti využívání 
flexibilního rozvržení pracovní doby

•	 publikace zaměřená na motivační úlevy z daňových 
odvodů firem

•	 sborník příkladů dobré praxe ze zahraničí
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Novým členem Svazu se stala 
společnost TENZOVÁHY, s.r.o. 
Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) na svém zasedání v prosinci loňského 
roku schválilo individuální členství společnosti TENZOVÁHY, s.r.o. existující na trhu již více 
než 25 let. Hlavními produkty společnosti jsou systémy pro vážení vozidel za jízdy. 

Společnost stále rozšiřuje sortiment vah o další typy vah – 
stacionární či přenosné. Všechny splňují národní i mezinárodní 
standardy a certifikace platné v EU a mezinárodní doporučení 
OIML či ASTM. Zákazníci jsou z podnikové sféry i státního 
sektoru v ČR i zahraničí, například ze Slovenska, Polska, 
Rumunska, Bulharska nebo Srbska.
Velkou předností vah vyrobených firmou TENZOVÁHY, s.r.o. 
je vlastní vývoj vážního software obsluhující různé typy vah 
a jejich příslušenství a integrující všechna zařízení do jednoho 
funkčního celku. Tento systém umožňuje automatizaci celého 
procesu, vážení bez přítomnosti obsluhy a evidenci vážených 

vozidel, materiálů a dopravců včetně fakturace, bilancí a exportu 
dat do návazných informačních databází podniku. 
Společnost stabilně nabízí a na klíč dodává tato zařízení 
a systémy: silniční váhy pro vážení za jízdy (WIM) vhodné jak pro 
kontrolní vážení realizované státními orgány tak pro obchodní 
vážení. Jejich důležitými přednostmi je vážení jednotlivých 
náprav vozidla a vysoká propustnost vyžadovaná především 
ve frekventovaných provozech, jako jsou logistická centra, 
kamenolomy, štěrkovny apod. Sortiment doplňují mobilní váhy pro 
kontrolní převažování vozidel, mostové silniční váhy pro statické 
přesné vážení a váhy pro nakladače, vysokozdvižné vozíky.
Na vývoji firma spolupracuje s technickými katedrami vysokých 
škol, například Technickou univerzitou v Žilině nebo VUT Brno.

Jiří Čermák
obchodní ředitel TENZOVÁHY, s.r.o.
jiri.cermak@tenzovahy.cz

Soutěž O zlatou kuklu společnosti SIAD
Řada firem, organizací a institucí v Ústeckém kraji aktivně podporuje studenty technických profesí, které jsou na trhu práce 
velmi žádané. I díky nim je možné realizovat různé soutěže zaměřené na rozvoj technického vzdělávání, učňovského školství 
a řemeslných oborů.
Pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a za podpory významných regionálních organizací a institucí pořádá Střední 
škola technická Most (SŠT Most) 22. března již 4. ročník soutěže žáků učebního a studijního oboru ve svařování „O zlatou kuklu 
společnosti SIAD“. Navazuje tak na velmi úspěšné předchozí ročníky, kterých se zúčastnili žáci středních škol z celé ČR.
Loni se do soutěže přihlásilo 43 žáků z 21 škol. I letos budou soutěžící písemně testováni ze znalostí technologie a bezpečnosti 
práce, na které naváže praktická zkouška zaměřená na prověření jejich znalostí a dovedností z praktické výuky ve svařování.
Zástupce SP ČR i letos stejně jako v předchozích ročnících předá vítězné škole upomínkovou medaili z bronzu. Přestože vítězem 
může být jen jeden, filosofií soutěže zůstává, že oceněn bude každý soutěžící, neboť je nejlepším žákem, řemeslníkem ze školy, 
která se soutěže účastní. Soutěž lze proto pokládat za ukázkový příklad spolupráce výrobní a vzdělávací sféry.
Bližší informace a propozice soutěže naleznete na webových stránkách http://sstmost.cz. red

Bližší informace o společnosti TENZOVÁHY, s.r.o. najdete 
na jejích internetových stránkách www.tenzovahy.cz.
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Co získáte inzercí ve SPEKTRU?
Váš inzerát se dostane do rukou více než 1 600 TOP manažerů, kteří rozhodují o dalším směřování významných firem v České 
republice. Oslovíte představitele 27 odvětvových asociací, kteří z časopisu Spektrum šíří informace mezi své členské subjekty 
zastupující přes 800 000 zaměstnanců. Inzerce bude zároveň i v on-line verzi časopisu Spektrum na webu www.spcr.cz, který 
si zobrazí téměř 7 000 návštěvníků za měsíc.

Rozhodněte se pro termín inzerce ještě 
v tomto roce!
Vyberte si termín vydání Spektra a dodejte podklady pro Váš 
inzerát včas.

Číslo časopisu Dodání podkladů Vydání časopisu

05 – 07 25. 4. 2016 13. 5. 2016

08 – 09 25. 7. 2016 19. 8. 2016

10 – 11 26. 8. 2016 14. 10. 2016

12 28. 11. 2016 16. 12. 2016

Kde naleznete podmínky inzerce?
www.spcr.cz ››› Pro média ››› Spektrum

Na koho se obrátit?
Ing. Jiří Janda 
telefon: 225 279 503
mobil: 734 523 936
jjanda@spcr.cz

Ing. Kateřina Pavlíková
telefon: 225 279 505 
mobil: 731 688 674 
kpavlikova@spcr.cz

Chcete oslovit TOP manažery 
významných firem? Inzerujte u nás!

Jaká je cena inzerce?
Obálka

3. strana
Vnitřní strana  

1/1
Vnitřní strana  

1/2
Vnitřní strana  

1/2
Vnitřní strana  

1/3
Vnitřní strana  

1/4

25 000 Kč 19 000 Kč 11 000 Kč 11 000 Kč 9 000 Kč 7 000 Kč

230 × 270 mm 230 × 270 mm 230 × 132 mm 102 × 270 mm 70 × 270 mm 102 × 132 mm

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2016.
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