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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení členové Svazu průmyslu a dopravy,
máme za sebou hektické měsíce, kterým dominovala epidemie
Covid-19. Toto období jasně ukázalo, jak důležitou institucí je
náš Svaz průmyslu a dopravy ČR. Celou dobu jsme byli jedním
z klíčových partnerů vlády, který jí pomáhá s úspěšným
zvládnutím epidemie a jejich dopadů. Také jsme ale museli
velmi tvrdě hájit zájmy našich členů a celého českého průmyslu,
kterému na přelomu února a března hrozilo vypnutí, jehož
následky by byly katastrofální.
Na následujících stránkách najdete výčet našich úspěchů,
kterými jsme dokázali ušetřit firmám desítky miliard korun
dodatečných nákladů. Tyto peníze mohly investovat do svého
rozvoje nebo do opatření pro překonání koronavirové krize.
Za klíčový úspěch považuji, že se nám podařilo zabránit zavření
průmyslu kvůli epidemii Covid-19. Místo toho jsme ukázali, že
průmysl se může stát účinnou součástí řešení epidemie. Firmám
jsme pomohli rozjet a úspěšně pokračovat v plošném testování
zaměstnanců. Jednak tím, že jsme pro ně zpracovali přehledný manuál, jak testování organizovat.
Jednak tlakem na ministerstvo zdravotnictví, aby ujasnilo pravidla testování a upřesnilo seznam testů,
které mají používat.
Po dlouhých měsících vyjednávání se nám podařilo dotáhnout do konce systémový nástroj na pomoc
firmám v krizích, tzv. kurzarbeit. V budoucnu bychom díky němu už neměli být odkázaní na
jednorázové programy, jakým byl třeba úspěšný Antivirus, který ovšem vláda prodlužovala vždy jen
o několik měsíců a nedávala firmám dostatečnou jistotu pro jejich fungování.
Na podzim nás čekají parlamentní volby. Jako tradičně jsme pro všechny politické strany připravili
soubor doporučení, jak českou ekonomiku vytáhnout z koronavirové krize, zvýšit její
konkurenceschopnost a zlepšit prostředí pro podnikání. Cílem nové vlády musí být, aby se Česko
dostalo do roku 2030 mezi 20 nejkonkurenceschopnějších ekonomik světa dle žebříčku Světového
ekonomického fóra. Bavíme se přitom o konkurenceschopnosti založené na vysoké přidané hodnotě,
inovacích, podnikavosti, kreativitě, růstu produktivity práce a kapitálu a tvorbě prostředí pro finální
produkci.
Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

3

Období od valné hromady Svazu průmyslu a dopravy v říjnu 2020 bylo významně poznamenáno
vládními opatřeními ve snaze zabránit pandemickému šíření nemoci Covid-19. Svaz všemi svými
prostředky usiloval o zmírnění dopadů krize na podnikatelské prostředí a velmi aktivně se zaměřil na
pomoc zaměstnavatelům a podnikatelům při zavádění hygienických opatření, a to zejména
informacemi k testování ve firmách a s orientováním se v řadě vládních opatření, která byla mnohdy
vydávána či měněna ze dne na den. Neméně významným tématem, které jsme řešili po celé
zmiňované období, je příprava Národního plánu obnovy. Spolu s tím ale i nadále vznikalo nemalé
množství významných návrhů regulací a záměrů napříč oblastmi, které formují podmínky
podnikatelského prostředí. Souhrn dalších aktivit a témat, kterým jsme se věnovali, naleznete
v následujících kapitolách.

HLAVNÍ ČINNOSTI SVAZU A PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ 1
Hlavním cílem Svazu je trvalé zlepšování podnikatelského prostředí a podpora zájmů členů vedoucí
k posílení jejich konkurenceschopnosti. Svaz bojuje za své členy ve všech oblastech ovlivňujících
jejich podnikání, a to na národní, regionální a na evropské úrovni.
Zaměřujeme se zejména na sledování legislativy a úpravy právních předpisů v oblasti pracovněprávní legislativy, daní, energetiky, environmentální legislativy, povolovacích procesů atd., které by
pro členy Svazu mohly znamenat vyšší náklady, administrativní náročnost, další povinnosti
a komplikace pro jejich činnosti.
Svaz je „povinným“ připomínkovým místem, tj. naše připomínky musí být vypořádány, máme právo
tzv. rozporu stejně jako např. ministerstva. Ve sledovaném období Svaz posuzoval cca 200
a připomínkoval 66 legislativních návrhů, které se objevily ve standardním meziresortním
připomínkovém řízení včetně návrhů poslaneckých a senátorských iniciativ (v tzv. systému eKLEP).
Zástupci Svazu jsou zapojeni v mnoha klíčových vrcholových i odborných pracovních skupinách,
výborech, komisích, radách apod. Kromě jednání tripartity je to např. Rada vlády pro výzkum, vývoj
a inovace, Rada vlády pro informační společnost, Rada vlády pro energetickou a surovinovou
strategii, Rada vlády pro udržitelný rozvoj, Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Rady
pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni, pracovní skupiny a platformy pro
přípravu dotačních programů, Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, Uhelná komise, Rada
Národního akreditačního úřadu, Rada pro řízení onemocnění Covid-19, Řídící výbor pro implementaci
exportní strategie ČR, Česká národní koalice pro digitální pracovní místa, Národní koalice pro boj proti
suchu, Česká agentura pro standardizaci, Podvýbor pro podnikatelské prostředí (v rámci
Hospodářského výboru PSP), poradní skupina ministra průmyslu a obchodu pro strukturální fondy,
poradní skupina ministryně financí pro vybrané daňové návrhy, poradní skupina ministra průmyslu
a obchodu pro Hospodářskou strategii, Podnikatelská rada při MPO, důchodová komise, Pracovní
skupina MPSV k digitalizaci pracovněprávních úkonů, apod. Svaz je klíčovým zástupcem
zaměstnavatelů v pracovních skupinách spojených s tématy jako zaměstnanost, důchodová reforma,
zaměstnávání cizinců, agenturní zaměstnávání, veřejné zakázky, digitalizace, umělá inteligence,
ochrana dat, doprava, daně, průmysl 4.0, standardizace, investice, strukturální fondy a programy
Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) vymezuje prioritní požadavky SP ČR,
zejména ve vztahu k vládě České republiky, k zajištění podmínek příznivého a předvídatelného
podnikatelského prostředí a vyšší míry dlouhodobé konkurenceschopnosti a ekonomického růstu.
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podpory, životní prostředí, energetika, exportní strategie, brexit, voda a sucho, výzkum, vývoj
a inovace, odstraňování administrativní zátěže a také i v pracovních skupinách spojených
s problematikou pandemie koronaviru.
Odborná stanoviska Svazu jsou vytvářena z velké části expertními týmy zahrnujícími klíčové oblasti
činnosti: trh práce, vzdělávání, hospodářskou politiku, legislativu, energetiku a ochranu životního
prostředí, výzkum, vývoj a inovace, digitální ekonomiku, konkurenceschopnost, podporu exportu,
zdravotnictví a celou oblast EU. V tomto období se k tomu také přidala koordinace požadavků
a reakcí v souvislosti s opatřeními proti šíření pandemie Covid-19. Tato koordinace probíhala
zejména s radou členů, odbornými gestory z představenstva SP ČR, grémiem SP ČR či v rámci
krizového týmu se zástupci členských asociací. Právě ve vztahu ke koronavirové krizi vyvinul SP ČR
maximální úsilí k zajištění řešení urgentních opatření a informovanosti členů. Řešili jsme jak akutní
jednotlivé problémy (výklady mimořádných opatření vlády a hygieny, výpadky pracovníků, právní
nejistota), tak nastavení jednotlivých opatření a předávání požadavků.
Díky sedmi regionálním zastoupením v Ostravě, Brně, Olomouci, Plzni, Liberci a v Ústeckém
a Středočeském kraji prosazuje Svaz zájmy svých členů přímo v krajích.
V mezinárodním prostředí působí Svaz v EU v BusinessEurope – Konfederaci evropského podnikání,
kde posílil své postavení a získal místopředsednická křesla ve dvou významných výborech, a také
v BIAC – Poradním výboru pro obchod a průmysl při OECD s celosvětovou působností, kde je aktivní
zejména ze své pozice místopředsedy Daňové komise BIAC. Svaz ovlivňuje také proces vytváření
standardů pro zaměstnavatele v ILO – Mezinárodní organizaci práce.

SOCIÁLNÍ DIALOG
RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY (TRIPARTITA)

Všechna jednání Plenární schůze RHSD ČR se zabývala aktuálním stavem epidemiologické situace. Již
od podzimu 2020 jsme požadovali po vládě, aby nastavila jasné podmínky pro testování zaměstnanců
na Covid-19 ve firmách a v letošním roce prosazujeme zapojení firem do očkování české populace.
Dalšími klíčovými tématy, která tripartita řešila, byly Národní plán obnovy, Modernizační fond a Fond
pro spravedlivou transformaci, výstavba jaderných bloků, dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR,
stav digitalizace a vývoj e-governmentu, stavební legislativa, právní úprava kurzarbeitu,
proticovidová opatření včetně programu Antivirus na podporu zaměstnanosti a jeho prodlužování,
a další.

REGIONÁLNÍ TRIPARTITY

Svaz prosazuje zájmy svých členů v rámci sociálního dialogu také na regionální úrovni. Má své
zástupce ve všech krajských tripartitách, na kterých se řešila témata týkající se dopadu Covid-19,
zdravotnictví, školství a zaměstnanosti.

PROJEKTY NA PODPORU SOCIÁLNÍHO DIALOGU

Svaz je dlouhodobě zapojen do projektů a veřejných zakázek financovaných z ESF z OP
Zaměstnanost – v části Budování kapacit sociálních partnerů II (Projekt NORD II a Společnost 4.0).
Z těchto dotací se pokrývají výraznou měrou přímé a částečně nepřímé náklady sekretariátu, včetně
regionálních zastoupení. Od roku 2015 využívá Svaz možnosti čerpat národní finanční prostředky na
aktivity, které podporují rozvoj sociálního dialogu a zároveň umožňují posílit odborné kapacity Svazu
(dle § 320a písm.a) zákoníku práce) a nově i na rozvoj prevence v oblasti BOZP (dle § 320a písm.b)).
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EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ DIALOG

Svaz je součástí Evropského sociálního dialogu, který je důležitým nástrojem pro prosazování zájmů
členů Svazu v institucích EU. Naši experti jsou zapojeni v tripartitních poradních výborech
a agenturách EK (Eurofound – Evropská nadace pro životní a pracovní podmínky, OSHA 2, Cedefop 3).
V rámci programu byla uzavřena v roce 2020 Autonomní dohoda o digitalizaci. V září byla ukončena
dvoukolová konzultace EK s ESP k některým aspektům minimální mzdy na úrovni EU. Současně bylo
ukončeno první kolo konzultace evropských sociálních partnerů k návrhu EK k pracovním podmínkám
pracovníků platforem. Svaz je také intenzivně zapojen do dalších návrhů EK spojených s rizikem
nárůstu administrativní zátěže pro podniky (transparentnost platů, udržitelný nefinanční reporting,
náležitá péče). ESP požádali svým společným dopisem Evropskou komisi o zřízení fondu na aktivity
sociálních partnerů spojené s bojem proti dopadům pandemie Covid-19.

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRÁCE

Svaz je zapojen do procesu vytváření standardů pro zaměstnavatele v ILO – Mezinárodní organizaci
práce, která je (na rozdíl od mnoha jiných mezinárodních organizací) založena na tripartitním
principu. V roce 2021 proběhne Mezinárodní konference práce virtuálně. Nosnými tématy budou
sociální nerovnosti, dovednosti a celoživotní učení a sociální ochrana.

BUSINESS AT OECD (BIAC)

Kromě zástupce v Daňové komisi byl Svaz zapojen do činnosti Výborů pro vzdělávání, kde se zaměřil
především na posílení digitálního vzdělávání a rozvoj distančních výuky, a to zejména v souvislosti se
situací Covid-19 a dopadem na VET a učňovské školství. Svaz pracoval aktivně i ve Výboru pro
zaměstnanost a sociální věci a přispěl k vypracování publikace Business for future work, přípravě
nového OECD výhledu o zaměstnanosti a zahájil kampaň na podporu mladých a jejich zapojení na
trhu práce.

CO JSME PROSADILI, ČEMU JSME ZABRÁNILI A JAKÝ JE FINANČNÍ PŘÍNOS PRO
ČLENY
Níže uvedené výsledky představují pro firmy přínosy v dopadu na jejich podnikání formou přímou
i formou zamezených dodatečných nákladů v řádech desítek miliard korun. Další ještě vyšší přínos
lze odvodit díky tomu, že Svaz zamezil uzavření výrobních firem během pandemie Covid-19.
Všechny níže uvedené činnosti a služby stojí členy Svazu ročně zhruba 24 mil. Kč v zaplacených
příspěvcích. Tato částka zdaleka nestačí na financování našich odborníků a činností, které ve
prospěch našich členů děláme. Ve srovnání se službami poskytovanými komerčními subjekty se
jedná o zlomek nákladů. Dle našeho odhadu je tato částka asi 0,001 % ve vztahu k přímým či
nepřímým přínosům pro podnikatelský sektor. Pro dosahování cílů a zabezpečení a udržení
špičkových odborníků a kvalitních služeb pro členy Svazu tak musíme hledat další zdroje, jako jsou
projektové peníze či komerční aktivity.

KORONAVIRUS

 Svaz srozumitelně informoval a dále informuje členy o vládních opatřeních a jejich dopadech

na firmy. Současně jsme vládě poskytovali zpětnou vazbu a požadavky od našich členů.
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Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
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 Svaz zamezil uzavření průmyslu a výrobních firem, které velmi reálně hrozilo, což by

znamenalo miliardové ztráty firem za každý den. Podařilo se to díky prezentování průmyslu jako
bezpečného místa, kde firmy provádějí hygienická opatření a také díky vyjednání povinného
testování ve firmách.

 Svaz zabránil tomu, aby v legislativní nouzi byla přijata opatření s trvalými dopady na

podnikatelské prostředí.
 Svazu se podařilo prosazovat postupné uvolňování restrikcí pro vstup cizinců na území ČR za

účelem výkonu ekonomické činnosti (např. pendleři nebo klíčoví servisní pracovníci, následně
i náběr nových pracovníků a služební cesty v rámci EU a od května 2020 i postupné obnovení
všech Programů ekonomické migrace), za současného dodržení přísných hygienických opatření
a následné prevence.

 Svazu se podařilo prosadit, po dobu krizového období, zrušení zákonné podmínky 6 měsíců

u zaměstnaneckých karet při změně zaměstnavatele. Tím se pomohlo zaměstnavatelům,
kterým scházeli zaměstnanci.

 Při podzimním a zimním uzavření škol jsme pravidelně vyjednávali o podmínkách návratu do

škol, a to i pokud jde o praktické vyučování. K posílení jistoty firem při přijímání žáků na jejich
pracoviště jsme v prosinci 2020 vydali Hygienický manuál pro zajištění praktické výuky na
pracovištích zaměstnavatelů.
 Svaz se zásadně zasloužil o vyjednání podmínek Programů Antivirus A a B, které jsou podle

všech dosavadních hodnocení v podstatě jedinými programy, které již reálně pomohly
zaměstnavatelům při překonávání dopadů koronavirových omezení. Svaz prosadil opakovaně
prodloužení programů Antivirus a podílel se, společně s ostatními sociálními a hospodářskými
partnery, MPSV, MF a koaličními poslanci, na tvorbě komplexního pozměňovacího návrhu 8091
ke kurzarbeitu.

 V součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví se podařilo Svazu vyjednat řadu opatření, která

zaměstnavatelům pomáhají překlenout tuto mimořádnou situaci, např:



−

řešení pracovnělékařských služeb v době vyhlášení nouzového stavu,

−

součinnost KHS při konkrétních řešeních krizového opatření na pracovištích,

−

řešení otázek ochrany dýchacích cest v souvislosti s pracovněprávním vztahem,

−

výjimky a umožnění pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest.

−

stanovení seznamu antigenních testů, pro které udělilo Ministerstvo zdravotnictví výjimku
a které jsou způsobilé pro samotestování ve firmách.

−

ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví Svaz
docílil úpravy pracovněprávního výkladu povinného testování, zejména výklad § 208
zákoníku práce v souvislosti s pozitivním testem. S oběma ministerstvy nadále aktivně
spolupracujeme a pravidelně informujeme členskou základnu o restrikcích a změnách
týkajících se pandemického stavu.

V souvislosti s Covid -19 riziky jsme připravili:
– Manuál pro zavádění hygienických opatření na pracovištích, který se průběžně aktualizuje,
třetí verze vyšla v březnu 2021,
– Manuál k samotestování zaměstnanců ve firmách,
– Návod na vznik očkovacího místa ve firmách.
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 Svaz prosazoval priority členů v rámci COVID programů. Např. u Technologií pro COVID již nebyl

využit režim de minimis, což pro řadu firem odblokovalo čerpání. Nastavení záručního programu
COVID Plus pak téměř plně zohlednilo naše požadavky (výše úvěru, reexport, investiční úvěr,
vyšší záruka, podporované oblasti apod.).

 Svaz navrhl opatření v oblasti energetiky a klimatu ke zmírnění ekonomických dopadů

pandemie Covid-19 na průmysl.

 V rámci nouzového režimu jsme prosadili výjimky ze zákazu vstupu/vycestování. Ty platily pro

pracovníky chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti epidemii (např.
výroba ochranných prostředků a dezinfekčních přípravků), pracovníky kritické infrastruktury,
kritické informační infrastruktury apod.

 Podporovali jsme a spolupracovali s resorty na nastavení a spuštění záručních a úvěrových

programů COVID. Podařilo se nám prosadit lepší parametry pro záruky na bankovní úvěry pro
firmy nad 250 zaměstnanců poskytované EGAP (tzv. Program Covid Plus), jako například
maximální výše záruky ve výši 2 mld. Kč, či záruka na úvěry od více než jedné banky u jedné
firmy. Podařilo se také prosadit, aby úvěry bylo možno čerpat i na investice do zlepšení výroby,
nejen na provozní prostředky.

 Ministerstvo financí připravilo a se Svazem konzultovalo liberační balíčky, které umožňovaly

posunutí, odložení či posečkání u daňových povinností. Svazu se podařilo vyjednat i prodloužení
vybraných opatření.
 Na základě aktivity Svazu a iniciativy našich členských firem jsme prosadili požadavek, aby byly

po dobu nouzového stavu prominuty platby DPH na darované zboží či služby pro např.
nemocnice, integrovaný záchranný systém či sociální zařízení. Podařilo se z naší iniciativy zajistit
i osvobození plateb DPH u bezúplatně poskytnutých ochranných prostředků, zejména roušek,
respirátorů, dezinfekčních prostředků apod.
 Svaz navrhl a dojednal s Ministerstvem financí návrh na úpravu zákona, který umožní jako

daňově uznatelné výdaje firmy, které v době koronakrize nesouvisely přímo s podnikatelskou
činností, ale byly vynaloženy firmami v rámci boje proti koronaviru.
 Svaz inicioval návrh a následně prosadil zavedení institutu Loss carry-back (zpětné působení

daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO na rok 2020. Daňovou ztrátu je možné uplatnit zpětně
v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. Návrh je již účinný, přestože byl do návrhu
zakomponován omezující limit, že od základu daně lze daňovou ztrátu odečíst jen do souhrnné
výše nepřesahující 30 mil. Kč.
 V rámci koronavirových opatření jsme řešili pomoc veletržnímu průmyslu. Vybojovali jsme za

příslib od MPO, aby došlo k alokaci více zdrojů na organizaci českých oficiálních účastí na
mezinárodních výstavách a veletrzích.

 Na evropské úrovni jsme prosadili připomínky do doporučení BusinessEurope (BE) k Plánu

obnovy.
 Pro BusinessEurope a ostatní svazy jsme zpracovávali pravidelné přehledy vývoje opatření v ČR

v souvislosti s Covid-19, pro naše členy naopak přehledy analogických opatření z ostatních států
EU. Iniciovali a koordinovali jsme vydání společné výzvy podnikatelských svazů ČR a všech
sousedících zemí na vlády s výzvou, aby se omezení na hranicích uvolňovala co nejrychleji
a koordinovaně.
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 SP ČR usilovalo a stále usiluje, aby byly prodlouženy veřejné konzultace u legislativních návrhů,

či prodloužen termín transpozice již přijatých legislativní aktů, které v současné pandemické
době nejsou tak zásadní, jak deklamuje EK, a to v době, která přináší další administrativu
podnikům a prohlubuje právní nejistotu (vysílání pracovníků, revize směrnice o podávání zpráv
z nefinanční oblasti, revize směrnice Evropských podnikových radách, či navrhovaná směrnice
o transparentnosti platů v zájmu rovného odměňování žen a mužů).
 Na webu a sociálních sítích Svazu průmyslu a dopravy:

–
–
–
–

jsme pokračovali s průběžnou aktualizací sekce Koronavirus AKTUALITY na www.spcr.cz
s informacemi pro firmy,
propagovali jsme nabídky pomoci členů SP ČR,
na sociálních sítích jsme začali se seriálem #ZodpovědnéPracoviště, ve kterém jsme
ukazovali zodpovědný přístup firem k hygienickým opatřením a k boji s pandemií,
na sociálních sítích jsme pokračovali v propagaci úspěšného boje firem s koronavirem
v rámci seriálu #PrumyslJedeDal.

 Informovali jsme veřejnost i státní správu o skutečné situaci epidemie ve firmách. Pomocí tří

průzkumů k testování ve firmách a jednoho průzkumu k přípravám na očkování v podnicích
jsme získali relevantní data, která jsme prezentovali médiím, vládě a poslancům a členům.
 Svaz zajistil členům Svazu možnost zakoupit si u vybraných distributorů testy na Covid-19 se

slevou.

LEGISLATIVA A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ

Svaz se kromě právních předpisů speciálně oborově zaměřených věnuje předpisům obecného
charakteru s dopadem na podnikatelské prostředí.
 Svaz prosadil, aby transpozice směrnic EU do národní legislativy nepředcházela jejich

schválení, aby byla zřejmá výsledná podoba schválené normy a předešlo se následným
novelizacím.

 Svaz prosadil do návrhu úpravy exekucí náhradu pro zaměstnavatele nákladů vyvolaných

prováděním srážek ze mzdy a nastavení parametrů komunikace plátců mzdy s exekutory,
zejména pokud jde o povinnou součinnost.
 V oblasti snižování administrativní zátěže se podařilo zařadit Svazem dlouhodobě požadovaná

témata (např. v oblasti legislativního procesu – zavedení Ex post RIA – přezkum dopadů právní
úpravy, koncept one-in, one-out, omezení goldplatingu, minimální legisvakanční doba
a omezení množství legislativních změn), i když z důvodu pandemie Covid-19 se v řešení
nepokročilo.

 Svaz prosadil, aby přijatá novela zákona o obchodních korporacích odstranila problémy praxe

a nepřinášela další administrativní a finanční zátěž pro podnikatele.

 V hromadných žalobách se Svazu podařilo zabránit přijetí úpravy před evropskou a snaží se

prosadit další dílčí úpravy, které by eliminovaly dopady na firmy (např. zabránit šikanózním
žalobám).

 Whistleblowing – ochrana oznamovatelů – Svazu se podařilo zabránit přijetí národní úpravy

před evropskou. Nyní usilujeme o přijetí národní úpravy bez zbytečného zvyšování
administrativní zátěže, možnost využití stávajících compliance programů firem a korporací
a nastavení výše pokuty, aby se zabránilo šikanózním oznámením.
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 Veřejné zakázky – Svaz prosadil, aby novela zákona o zadávání veřejných zakázek byla ryze

technická a řešila problémy praxe a nezvyšovala administrativní zátěž.

TRH PRÁCE

 Svaz odmítl částečnou novelizaci zákoníku práce, a to jak změnu úpravy dovolené, tak

výslovnou regulaci práce z domova. Svaz usiluje o nepřijetí poslaneckých novel zákoníku práce
(5. týden dovolené, valorizační mechanismus minimální mzdy na úrovni 50 % průměrné mzdy,
zkrácení stanovené týdenní pracovní doby), které by přinesly další povinnosti a zátěž
zaměstnavatelům.
 Program kvalifikovaný zaměstnanec Ukrajina (dříve Režim Ukrajina). K 30. 4. 2021 bylo od

začátku projektu (1. 8. 2016) přijato za Svaz 19 883 žádostí od 678 firem.

 Program kvalifikovaný zaměstnanec – ostatní státy (Mongolsko, Filipíny, Kazachstán, Srbsko +

Černá hora, Moldavsko, Bělorusko, Indie). K 30. 4. 2021 jsme zpracovali žádosti pro 1 395
uchazečů z těchto zemí pro 83 firem.

 Svaz apeloval na ČSSZ na úpravu eNeschopenky a úpravu pokynů pro praktické lékaře tak, aby

proces hlášení karantény nebo izolace v rámci tzv. izolačky (mimořádný karanténní příspěvek)
byl pro firmy co nejméně zatěžující.
 Svaz přispěl k udržení proklamace o Evropském pilíři sociálních práv v rovině nezávazného

nástroje s využitím referenčních rámců.

 Svaz se aktivně zapojil do tvorby rámcové pozice ČR k návrhu směrnice o přiměřených

minimálních mzdách v EU a je nadále zapojen do procesu vyjednávání na úrovni EU.

VZDĚLÁVÁNÍ

 Svaz během zimy 2020 a jara 2021 pravidelně jednal o podmínkách návratu žáků do škol,

zejména pokud jde o praktické vzdělávání, které je distančním způsobem výuky nenahraditelné.
Podařilo se nám praktickou výuku dostat do druhého balíčku uvolňování, hned za mateřské
školy a první stupeň základních škol. Reálně k návratu žáků na praxe však vlivem pomalu
odeznívající epidemie Covid-19 došlo až 26. 4. 2021.
 Pro zajištění větší jistoty firem při přijímání žáků na svá pracoviště v rámci praktické výuky jsme

ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy již 3. 12. 2020 vydali hygienický
manuál pro praktickou výuku na pracovištích zaměstnavatelů, který byl ještě aktualizován
v únoru 2021.
 Výrazně jsme vystoupili proti návrhům předsedy vlády ČR na udělení „úřední maturity“ v roce

2021. Tento krok by znamenal nejen degradaci maturitního vzdělávání, ale také komplikace
při vstupu absolventů na trh práce. Podpořili jsme naopak kompromisní návrh ministra školství,
mládeže a tělovýchovy na úpravu maturitního schématu a harmonogramu z 10. 3. 2021.

 Svaz pozorně sledoval úpravy vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (tzv. malá revize).

Kvitovali jsme rozšíření a změnu náplně oblasti digitálního vzdělávání, zároveň jsme ale
upozorňovali na výrazné dopady krácení obsahu dalších vzdělávacích oblastí, hlavně fyziky,
matematiky a přírodovědy.
 Svaz připomínkoval v oblasti vzdělávání návrhy Národního programu obnovy, Národního

programu reforem a návrhy Operačních programů pro období 2021 – 2028: Zaměstnanost+
(MPSV) a Jan Amos Komenský (MŠMT).
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BOZP, ZDRAVOTNICTVÍ

 Díky úsilí Svazu se podařilo prosadit již ve fázi fakultativního vnitřního i mezirezortního

připomínkového řízení řadu změn právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ochrany veřejného zdraví a zdravotnictví.
 Od poslední valné hromady vstoupila na trh notifikovaných osob pro certifikaci v ČR vyráběných

zdravotnických zařízení renomovaná instituce Český metrologický institut, která se úspěšně
připravila k podání žádosti o akreditaci podle nového Nařízení Evropské Unie o zdravotnických
prostředcích (zkráceně MDR).
 Sledovali jsme legislativní proces zákona o elektronickém zdravotnictví, který je v Poslanecké
sněmovně po prvním čtení.
 Naši ambici ohledně nastartování přípravy zákona o zdravotních pojišťovnách, který by sjednotil
úpravu pro všeobecnou a zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, ale zbrzdila pandemie Covid-19
a také výměny na postu ministra zdravotnictví.

ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ MUŽŮ A ŽEN

 Svaz má své zastoupení v Radě vlády pro rovnost příležitostí žen a mužů a pravidelně se účastní

přípravy a implementace dokumentu „Priority a postupy vlády v oblasti rovných příležitostí žen
a mužů“, monitoruje a analyzuje návrhy EK a mezinárodních organizaci (MOP, OECD, OSN).
Současně má expertní zastoupení v BusinessEurope Evropské síti pro rovnost příležitostí.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKŮ

 SP ČR je aktivní v oblasti naplňování cílů Agendy 2030, odpovědného chování podniků a lidských

práv. Je součásti Platformy CSR při MPO ČR. Dále spolupracuje s partnerskou organizací Byznys
pro společnost a vyhodnocuje pravidelně TOP CSR podnik. SP ČR se také společně
s BusinessEurope, IOE a BIAC podílí na přípravě či nových revizích nástrojů CSR (Směrnice pro
MNEs OECD, ISO 26000 apod.). V této souvislosti SP ČR sleduje i iniciativu EK v oblasti podávání
zpráv podniků z nefinančních oblastí a snaží se o zmírnění dopadů a administrativy.

DANĚ

 Svaz se podílel na přípravě návrhů a prosadil daňová opatření pro restart/oživení ekonomiky,

konkrétně mimořádné zrychlené odpisy pro všechna aktiva v 1. i 2. odpisové skupině a zvýšení
limitu odepisování hmotného majetku. Podpořil tak investice a na nejvyšších úrovních přímo
prosadil širší verzi těchto opatření. Zohledněn byl též náš návrh na zjednodušení odepisování
nehmotného majetku.
 Dle požadavku Svazu řešilo Ministerstvo financí nezadržování nesporných částek vratky DPH,

nakonec tento problém řeší již účinnou změnou v podobě tzv. vracení vratitelného přeplatku,
ale stále po Ministerstvu financí požadujeme systematické dlouhodobé řešení.

 Svaz ovlivnil některé konkrétní parametry při přípravě návrhu tzv. digitální daně. Svaz

konkrétně navrhl a prosadil úpravy, které eliminovaly z rozsahu zdanění nezamýšlené produkty,
například v oblasti chytrých zařízení. Svaz upozornil vládu na enormní nebezpečí protiopatření
USA a požádal o eliminaci tohoto rizika na české exportéry.

 Svaz prosadil definici a pravidelné publikování referenční ceny elektřiny pro nabíjení

elektromobilů pro služební účely, což podpoří aktivní využívání elektromobilů, odstraňují se tím
překážky, kdy například při domácím nabíjení neznáme konkrétní cenu elektřiny pro následné
proplacení nákladů zaměstnancům. Následně se Svazu podařilo dojednat a prosadit i zákonnou
úpravu možnosti využívat referenční cenu i pro elektromobily v majetku firem, tedy i pro
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využívání elektromobilů jako služebních vozů. Zároveň jsme s finanční správou vydali
dokument, který by měl poradit podnikům v hlavních daňových aspektech využívání
elektromobilů.
 Svaz zabránil nesmyslným návrhům na neúměrné zvýšení zdanění tabáku, naopak byl pro

postupné zvyšování, které by dávalo možnost firmám se na změny postupně připravovat.

 Podařilo se zamezit zdanění prodeje akcií, které by negativně ovlivnilo podnikání rodinných

firem a český kapitálový trh. Tato nesystémově navrhovaná a naštěstí i díky naší iniciativě
zamítnutá změna nebyla předem odborně diskutována a negativní dopady nijak analyzovány

 Legislativa týkající se návrhu na veřejné vykazování zisků podle zemí (public country-by-

country reporting) byla v roce 2020 odmítnuta a nevstoupila do trialogu. Proti byla řada zemí,
včetně ČR. Z pohledu byznysu šlo o kritizované opatření, které by mohlo snížit atraktivitu
podnikání/investování v EU a zvýšilo výhodu třetích zemí.

 Uspořádali jsme on-line seminář k tématu využití nového daňového portálu MOJE Daně pro

podnikatele. Snažíme se prosazovat odstranění dalších výkazních duplicit a propojení systémů
státní správy, aby systém nabídl efektivní digitální služby v daních více i pro firemní sektor.
 Svaz vyjednal s Ministerstvem financí řešení problematiky odpočtu na podporu pořízení

majetku na odborné vzdělávání, kdy firmy nemohou splnit podmínku doložení požadovaného
rozsahu výuky kvůli restrikcím a tím si uplatnit odpočet na nakoupený majetek. Ministerstvo
financí na základě námětu a dohody se Svazem připravilo promíjecí pokyn a návrh zákonné
úpravy daně z příjmů.

DIGITÁLNÍ AGENDA

 Svaz se aktivně účastní evropské debaty o technologické suverenitě. Dne 18. března jsme

uspořádali online kulatý stůl, kterého se zúčastnilo téměř 80 účastníků z 16 zemí. Navazovat
budou další aktivity v podobě společného prohlášení a návazného kulatého stolu. Připravuje
se také odborná studie k technologické suverenitě EU, kterou zpracovává VŠB - Technická
univerzita Ostrava.

 Svazu se ve spolupráci s MPO podařilo zabránit negativním dopadům na oblast komunikace

mezi stroji (M2M) a využívání internetu věcí v průmyslové výrobě, které by mohly potenciálně
zvýšit náklady firem.
 Svaz se aktivně věnoval návrhu evropského nařízení Aktu o digitálních službách (DSA).

K tomuto tématu uspořádal mezinárodní konferenci a společné prohlášení evropských svazů
a asociací k DSA, ve kterém shrnuje nejdůležitější principy a upozorňuje na sporné pasáže
nařízení.

 Svaz připravil pro členské firmy sérii online setkání k návrhu nařízení Digital Markets Act (DMA)

za účasti zástupců z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Stálého zastoupení ČR v
Bruselu. Stanovisko SP ČR je komunikováno europoslancům i zástupcům Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.

 Svaz se stal stálým členem řídícího výboru 5G aliance, která podporuje rozvoj 5G sítí v ČR. Pod

hlavičkou 5G aliance vznikla Pracovní skupina 5G průmyslové aglomerace vedená členem
představenstva Svazu Jiřím Holoubkem.

 Na základě požadavku Svazu byly z návrhu změny zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného

zdraví zcela vypuštěny změna zákona o elektronických komunikacích či otázka elektronické
aplikace.
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 Svaz se na základě žádosti členů rozhodl zastřešit dlouhodobě neúspěšnou odbornou diskuzi k

novele zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství a souvisejících předpisů. Ve
spolupráci s Vojenským zpravodajstvím se nám podařilo nalézt kompromis, který na základě
široké politické shody prošel celým legislativním procesem a bude účinný od 1. července 2021.
 Svaz se aktivně věnuje problematice transferů dat mimo EU. Dne 28. ledna se uskutečnil

expertní kulatý stůl na téma „Aktuální otázky předávání osobních údajů mimo EU/EHP“, kterého
se zúčastnilo téměř 50 zástupců jak ze soukromé sféry, tak ze státní správy. Akce se uskutečnila
pod oficiální záštitou MPO, vystoupili např. zástupci MV, NÚKIB nebo ÚOOÚ.

 Svaz zahájil a vede diskusi s Českou televizí a Ministerstvem kultury o zproštění povinných úhrad

televizních poplatků pro zařízení, která slouží čistě k průmyslovým účelům a na kterých je trvale,
jakožto jediný vstupní signál, připojen pouze výstup z technologického zařízení.
 Vzhledem k aktivnímu přístupu SP ČR k národní regulaci v oblasti cloud computingu byl Svaz

osloven Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost k zapojení do činnosti
Národního koordinačního centra v oblasti kybernetické bezpečnosti. Svaz je jedinou větší
asociací, která tuto možnost dostala.

 Upozornili jsme Výbor pro umělou inteligenci Rady vlády pro informační společnost na

problematické pasáže návrhu novely zákona o autorském právu, které se týkají povinností
u vytěžování textu a dat. Navrhovaná úprava by výrazně poškodila výzkum a vývoj v oblasti
umělé inteligence.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 Svaz pomohl prosadit schválení nové odpadové legislativy, včetně hlavních návrhů a směrů, za

které bojoval. Obhájil zákaz skládkování jinak využitelných odpadů od roku 2030 a také zvýšení
poplatku za ukládání odpadu na skládky z nynějších 500 korun na 1850 korun za tunu.
Parlament úpravu schválil a prezident podepsal na konci minulého roku.
 Svaz aktivně uplatňoval a řeší připomínky k prováděcím vyhláškám k nové odpadové legislativě,

členy pravidelně informuje. S Ministerstvem životního prostředí proběhlo několik kol
vypořádání k Vyhlášce o odpadech, v níž byla většina připomínek akceptována či částečně
akceptována. Zároveň Svaz prosazoval vydání příslušných metodik k nově schváleným zákonům
na konci roku, které mohou firmám poskytnout například dostatečný čas na změny.
 Svaz poskytl Ministerstvu životního prostředí náměty a připomínky k návrhu zákona

o jednorázových plastech, ve kterém respektuje základní záměry příslušných směrnic EU.
 Svaz vyjádřil podporu a požadavek směrem k EK k věci vyjmutí z definice plastu viskózu.

Koordinace probíhala se zástupci ČR, ale i dalších zemí, a byla úspěšná.
 Svaz se vyjadřoval k připravovanému Strategickému rámci cirkulární ekonomiky ČR.
 Svaz se aktivně zapojoval do spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu při nastavení

komponenty 2.7 Národního plánu obnovy: Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda.
Poskytl doporučení pro nastavení subkomponenty Úspora vody v průmyslu.
 Svazu se podařilo prosadit v novele Vodního zákona všechny zásadní body pro průmysl. Podařilo

se zamezit negativní změně v § 12 a pozměňovací návrh týkající se povinnosti přizvat uživatele
vody k jednání komise pro sucho byl také schválen Poslaneckou sněmovnou. Novela vodního
zákona byla přijata s účinností od 1. 1. 2021.
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 Díky iniciativě Svazu se podařilo zamezit původně zamýšlenému zvýšení ceny povrchové vody

na Povodí Labe pro rok 2021. Bohužel se nepodařilo schválit připravený návrh financování
vodního hospodářství, a tak bude prioritou Svazu i v příštím volebním období.

ENERGETIKA

 Svaz hájil průmysl v Uhelné komisi, která se usnesla doporučit vládě ČR rok 2038 jako realistický

rok útlumu využití uhlí pro účely výroby elektřiny a tepla v ČR s konkrétními potřebnými
podmínkami.

 Svaz hájil zájmy průmyslu na jednáních Platformy pro Modernizační fond, ve které byly kromě

Obecného programového dokumentu, kde byl díky aktivitám Svazu dosažen a udržen
kompromis k derogačnímu šuplíku, připraveny tři programové dokumenty pro HEAT, RES+
a ENERG ETS, ve kterých Svaz úspěšně prosadil své klíčové požadavky.
 K Novele zákona o podporovaných zdrojích energie Svaz oslovil poslance s žádostí o vyřešení

problematických bodů vládního návrhu zákona (diskriminační hodnoty IRR, vyloučení
fotovoltaických elektráren z aukcí a diskriminační nastavení systému kontroly překompenzace).
Svaz k tomuto vydal několik tiskových zpráv včetně zaslání požadavku poslancům a vydání
tiskové zprávy, která vyzývá poslance k projednání novely zákona o POZE, aby nebylo ohroženo
schválení zákona v tomto roce.
 Svaz se aktivně vyjadřoval ve veřejných konzultacích k prvotním posouzením dopadů

a dotazníkům k připravované revizi balíku legislativy pod European Green Deal (EGD), např.
směrnice EU ETS, EPBD, RED, EED, nařízení ESR, 4. plynárenský balíček, CBAM.
 Svaz upozorňuje, že zvýšený cíl snížení emisí skleníkových plynů v roce 2030 na 55 % musí

zachovat dlouhodobou konkurenceschopnost evropského a českého průmyslu a respektovat
technologickou neutralitu. Tento princip musí být uplatněn při revizi veškeré návazné
legislativy. Otázka nákladů a dopadů je zásadní. Svaz proto intenzivně komunikuje
s Ministerstvem průmyslu a obchodu o zpracování studie dopadů pro ČR, kterou je třeba využít
pro vyjednávání v EU o možnostech ČR a získání prostředků např. navýšením Modernizačního
fondu. Svaz konzultoval se zástupci vlády i rámcové základní pozice.
 Svaz se aktivně věnoval dobrovolným dohodám na úsporu energie. Oslovil členy se žádostí

o zvážení možnosti uzavření dobrovolné dohody, které pomohou zajistit zachování stávajícího
schématu plnění cíle úspor energie ČR, který nepovede k nárůstu ceny energie pro konečné
spotřebitele.

VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

 Vláda jmenovala Jiřího Holoubka, člena představenstva Svazu, do Rady pro výzkum, vývoj

a inovace. RVVI tak má dalšího člena se zkušenostmi v aplikovaném výzkumu a inovacích. RVVI
pak zvolila novým místopředsedou Vladimíra Maříka.
 Svaz žádal Vládu ČR o finanční zabezpečení aplikovaného výzkumu a vývoje. Svaz požaduje co

nejrychlejší potvrzení komponenty 5.2 Národního plánu obnovy, zajištění jasného mechanismu
jejího využití a předfinancování a navýšení prostředků na VaVaI nad platný střednědobý výhled.
 Svazu se podařilo úspěšně zabezpečit navýšení prostředků na podporu průmyslového výzkumu

a vývoje o 2 mld. Kč ve 3. veřejné soutěži podprogramu „Technologičtí lídři“ programu TREND.
 Svaz prosazoval na vládě a nyní v Poslanecké sněmovně, aby se zásadní novela zákona 130/2002

o podpoře výzkumu, vývoje a inovací stihla prosadit do podzimních parlamentních voleb. Svaz
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se na přípravě novely podílel a měla by tak obsahovat všechny priority Svazu jako podporu
inovací, zavedení nedotačních nástrojů podpory, zjednodušit a zvýšit flexibilitu systému
podpory či zakotvit roli reprezentace podnikového výzkumu.
 Svaz se podílel na přípravě vládou schválené Národní RIS3 strategie 2021+, nezbytného

dokumentu pro programové období 2021-2027 zejména v oblastech VaVaI nebo vzdělávání.
 Svaz vyhodnocoval a prosazoval podporu Vlády ČR daňovým odpočtům na výzkum a vývoj.

S Generálním finančním ředitelstvím např. řešil otázku tzv. ekonomické nejistoty, která nebude
finanční správou řešena.
 Svaz úspěšně prosadil schválení materiálu Identifikace hospodářských a nehospodářských

činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích
(metodické doporučení). Dokument odstraňuje výkladové nejasnosti a nejistotu, která
omezovala spolupráci soukromé sféry a výzkumných organizací a bránila úspěšným výsledkům.

 Svaz prosazoval v rámci BusinessEurope v Substantive Patent Law Harmonisation odstranění

zamýšlené “grace period” v EU, která by přinesla složitost patentového systému a problémy
zejména MSP.
 Svaz spolupracoval s RVVI na změnách v implementaci Metodiky hodnocení 2017+. K řešení

diskriminace aplikovaného výzkumu by měla přispět připravovaná Uživatelská příručka pro
výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele
institucionální podpory VaVaI.

 Svaz prosadil svého zástupce jako stálého hosta do Řídícího výboru Projektu sdílených činností

Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+), který bude sloužit pro přípravu
podkladů pro tvorbu politik VaVaI.
 Svaz intenzivně prosazoval u MPO a v rámci Pracovní skupiny pro strategické technologie

a produkty, aby byl vytvořen seznam oborů a společností pro chod společnosti a ekonomiky
během krizových stavů.
 Svaz řešil podporu kulturních a kreativních odvětví, aby došlo k větší spolupráci

s podnikatelským sektorem.

PROGRAMY EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

 Svaz se dohodl s Ministerstvem průmyslu a obchodu na vypsání dodatečných výzev Inovace,

Aplikace a Potenciál za 4,5 mld. Kč a nové výzvy Digitální podnik v roce 2021, což v oblasti VaVaI
a digi zajistí přechodné období před náběhem OP TAK.
 Svaz je zapojený do přípravy národních priorit budoucí kohezní politiky a podílí se i na jejich

výběru. Podporuje co nejefektivnější využití evropských prostředků na programy pro posílení
konkurenceschopnosti, výzkumu a vývoje, Průmyslu 4.0, splnění klimaticko-energetických cílů,
dobudování infrastruktury a snižování regionálních rozdílů.

 Svazu se podařilo ve spolupráci s ostatními organizacemi zamezit drastickému škrtu a zajistit

navýšení programu OP TAK. Alokace byla navýšena o 11,5 mld. Kč na celkových 79,3 mld. Kč
(původně 67,8 mld. Kč). Navýšení se týká i plnění energeticko-klimatických cílů, což Svaz také
požadoval. Svaz prosadil i další nové požadované aktivity do OP TAK (kreativní průmysl,
energetické sítě v průmyslovém areálu, digitální aktivity apod.). Pro prosazovanou podporu
velkým podnikům bude maximálně využito mantinelů pravidel EU.
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 Dle požadavku Svazu byly sníženy škrty v programech vycházejících z ESF+, což by mělo zajistit

prostředky na upskilling a reskilling.
 V rámci Národního plánu obnovy Svaz prosadil například navýšení prostředků na aplikovaný

výzkum pro podniky v klíčových programech, na digitální transformaci firem či na cirkulární
ekonomiku. Svaz tématu NPO věnoval významnou pozornost od začátku přípravy a náměty
členů pravidelně prosazoval, usiloval o větší zacílení na ekonomickou odolnost. Zároveň Svaz
bude i v řídícím výboru MPO.
 Svaz byl aktivní i u dalších operačních programů, například OP ŽP, OP Doprava či OP Spravedlivá

transformace.

EXPORT A OBCHODNÍ POLITIKA

 Svaz uspořádal za období říjen 2020 - duben 2021 online podnikatelskou misi do Portugalska

a několik významných akcí se zahraničním rozměrem, např. podpis Memoranda o spolupráci
s Česko-angolskou průmyslovou a agrární komorou.
 SP ČR se zasazuje za zachování plného fungování České podnikatelské reprezentace při EU

v Bruselu (CEBRE). Její význam ještě vzroste kvůli českému předsednictví v Radě EU.
 Svaz sledoval dopady sloučení tří agentur (CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism).

Intenzivně připomínkoval zákon č. 58 “O pojišťování a financování vývozu se státní podporou”
a prosadil několik úprav výhodných pro exportéry. V souvislosti s faktickým spojením EGAP
a ČEB, kdy EGAP nabude vlastnictví akcií České exportní banky, Svaz prosazuje zejména
zachování objemu a rozsahu služeb ČEB i EGAP pro exportéry.
 Svaz v rámci podpory exportu opakovaně připomínkoval nastavení podpůrného programu

úvěrových záruk “COVID plus”, který spravuje EGAP. Prosadil úpravy vedoucí k lepší pomoci
exportérům postiženým dopady pandemie Covid-19.

 SP ČR pokračoval v jednáních obnovené Platformy exportérů. Členové tohoto expertního

týmu poskytovali cennou zpětnou vazbu a Platforma tak získala respekt u příslušných resortů
a umožňuje Svazu lépe diskutovat a prosazovat zájmy členů.

 Svaz podporoval dohody o volném obchodu mezi EU a třetími zeměmi. Přispěl tak ke zlepšení

podmínek a odstranění obchodních bariér také pro české firmy. Intenzivně se věnoval zejména
vztahům s USA a na úrovni BusinessEurope podporoval restart vztahů po zvolení prezidenta
Bidena. SP ČR dále intenzivně řešil vztahy EU - Čína a analyzoval čerstvou investiční dohodu
s Čínou “CAI”.

 SP ČR intenzivně pokračoval ve spolupráci s MPO na zákonu “O prověřování přímých

zahraničních investic”, který se povedlo prosadit v podobě podporované SP ČR. Zákon je
účinný od 1. května 2021. Zákon se povedlo udržet v jeho původním a jediném záměru, kterým
je ochranná národní bezpečnosti.

 SP ČR se formou odborných vstupů do pozic BusinessEurope a MPO podílel na sestavování

českých obchodních pozic ve vztahu EU vůči Číně, Íránu, Rusku a USA a v otázkách reformy
WTO.
 Svaz v úzké spolupráci s MPO a ÚV průběžně sledoval vývoj pobrexitovém uspořádání vztahů

mezi EU a Velkou Británií a na všech úrovních se zasazoval za včasné dokončení dohody
o budoucích vztazích mezi EU a Velkou Británií. Prostřednictvím členství v BusinessEurope se
Svaz podílel na tvorbě společných postojů a reakcí evropského byznysu a informování Evropské
komise o potřebných probyznysových opatřeních před vystoupením Velké Británie z EU
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s dohodou i bez dohody. Dohoda o obchodu a spolupráci (TCA), dosažená na samém konci roku
2020, odvrátila ty největší následky brexitu. Evropský parlament ji finálně ratifikoval naprostou
většinou 27. dubna. SP ČR se podílí na implementaci Brexit Adjustment Reserve “BAR” v ČR.
Prostředky alokované EU na zmírnění dopadů brexitu chce SP ČR směrovat zejména
k zasaženým exportérům, dopravcům a dalším firmám.

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ V EU

Současný Evropský parlament (dále EP) i Evropská komise (dále EK) potvrzují výraznější orientaci na
environmentální a sociální témata, EK se navíc profiluje více geopoliticky. Většinu agendy i nadále
citelně ovlivňuje pandemie Covid-19, resp. opatření pro boj proti ní, která si vynutila zpomalení
některých jednání a legislativních kroků a přinesla či akcentovala nová témata a problémy k řešení.
K nově nastolené agendě restartu a obnovy ekonomiky zasažené pandemií, která se v evropské rovině
práce SP ČR promítla do lobbingu za vhodná nefinanční i rozpočtová opatření Plánu obnovy EU a lepší
koordinaci mezi členskými státy, či sdílení informací o vývoji v různých zemích s protějšky a se členy,
přibylo mnoho dalšího. Bez ohledu na výše uvedené totiž EK ve většině případů nepolevila v přípravě
dalších návrhů legislativ, z nichž mnohé jsou potenciálně rizikové pro podnikatelské prostředí. Jako
neblahý vedlejší efekt boje s pandemií se objevily silnější protekcionistické tendence, snaha uzavírat
Evropu, vznikaly bariéry na vnitřním trhu.
 SP ČR intenzivně komunikoval s poslanci Evropského parlamentu, zvolenými za ČR. Nad rámec

činnosti stálé delegátky při BusinessEurope (BE) využil také setkání s poslanci, organizovaného
Českou podnikatelskou reprezentací při EU v Bruselu (CEBRE).

 Spolupráce v rámci BE je pro SP ČR klíčová. Děje se tak prostřednictvím bruselské kanceláře

Svazu a stálého zastoupení v BE a aktivní účastí expertů a expertek Svazu v jednotlivých
výborech a pracovních skupinách. SP ČR zvýšil počet skupin, ve kterých má zástupce. Touto
cestou prosazuje zájmy členů Svazu, hledá konsenzus s ostatními evropskými
zaměstnavatelskými svazy a společné pozice evropského byznysu následně prezentuje
evropským institucím.

 Kromě práce v BE Svaz posílil bilaterální, či multilaterální vazby s partnerskými svazy. Díky

online formátu se i přes pandemická omezení povedlo realizovat trojstranná setkání se zástupci
podnikatelských organizací z Německa (BDI) a Polska (Lewiatan), bilaterální jednání například
s dánským (DI), irským (IBEC), rakouským (IV) či švédským svazem (SN). Na úrovni vedoucích
bruselských kanceláří již probíhá koordinace s francouzským MEDEF a švédským SN, zaměřená
na spolupráci v rámci předsednického tria. Nejen s ohledem na ztrátu Británie po brexitu, jako
častého názorového spojence, je hledání nových synergií a posilování neformálních koalicí se
stejně smýšlejícími partnery extrémně důležité.

 SP ČR připravil společně se svazy z Dánska, Estonska, Finska, Německa, Polska a Švédska

prohlášení týkající se akčního plánu pro provádění Evropského pilíře sociálních práv. SP ČR
v něm společně s partnery vyzval EK, aby respektovala národní kompetence a autonomii
sociálních partnerů a nesnažila se budovat sociální unii s harmonizovanými sociálními
politikami.
 SP ČR se v online formátu účastnil setkání iniciativy středoevropských svazů CEE (Česko,
Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko a Slovinsko) za účelem výměny informací a tvorby
společných pozic.
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 SP ČR vybudoval silnou pozici zastánců ekonomicky otevřené Evropy podporující

multilaterální volný obchod. Společně se postavili proti narušování vnitřního trhu omezeními
během pandemie, ať už šlo o exportní omezení či restrikce na pohyb osob, a spolu se
sousedními svazy připravili společnou deklaraci pro vlády. Partneři jasně formulovali své
postoje k evropské obchodní politice. Společná pozice a priority se do značné míry daří
prosazovat do dokumentů BE. Nejčastěji se jednalo o digitální agendu, oblast vnitřního trhu EU,
obchod, ale i mnohé další.

 Součástí evropských aktivit Svazu je i kancelář CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace při

EU), která poskytuje další podporu členům SP ČR v Bruselu. Svaz průmyslu a dopravy je jejím
spoluzakladatelem a podílí se na přípravě společných priorit a akcí, jako jsou debaty s poslanci
Evropského parlamentu, odborné debaty na evropská témata a další.

 Svaz má od roku 2004 dva stálé zástupce v Evropském hospodářském a sociálním výboru

(EHSV), poradní instituci EU, která sdružuje zástupce zaměstnavatelů, zaměstnanců
a zájmových skupin a snaží se ovlivňovat předpisy a procesy v EU. SP ČR tak má možnost hájit
zájmy a postoje byznysu také v rámci EHSV, ale především se podílet na přípravě stanovisek na
žádost evropských institucí a předsednictví v Radě. Oba noví členové nominovaní Svazem do
zaměstnavatelské skupiny se již intenzivně zapojili do prosazování priorit členů SP ČR i vůči
vysokým představitelům evropských institucí.

 SP ČR pokračuje v přípravě na české předsednictví v Radě EU, kterého se ČR ujme v druhé

polovině roku 2022. Zpracoval vlastní seznam priorit, ze kterého bude dále vycházet
v návaznosti na vládní program předsednictví, jehož představení se očekává v dohledné době.
Priority SP ČR prezentoval také českým zástupcům v Evropském parlamentu během dubnového
jednání s CEBRE. Priority pro české předsednictví i možnosti spolupráce Svaz probral během
online jednání také s velvyslanci ČR při EU. Zahájili jsme práci tematické a organizační pracovní
skupiny, aby aktivity ohledně předsednictví byly od počátku dobře koordinovány. SP ČR
koordinuje a plánuje spolupráci se svazy předsednického tria, tedy MEDEF (Francie) a SN
(Švédsko).

INVESTIČNÍ PROSTŘEDÍ A PODPORA INVESTIC

 Svaz usiloval o ulehčení vyčerpání investičních pobídek pro žadatele z důvodu pandemie (např.

u slevy na dani). Zároveň Svaz v rámci projednávání v Parlamentu podporoval dílčí novelu
umožňující prodloužit příjemcům pobídek některé lhůty, které nyní firmy nemohou
z objektivních důvodů plnit.

 Svaz byl aktivní při nastavení ve prospěch firem a členy informoval o přípravě nástrojů dotačních

podpor (strukturální fondy, Modernizační fond, Fond Spravedlivé transformace, Národní plán
obnovy, národní programy apod.)
 Svaz se stal členem nově vytvořené Rady pro podporu strategických technologií a produktů.

Rada bude rozhodovat o systému podpory strategických technologií například pomocí pobídek
či veřejných zakázek. Svaz usiloval o vymezení a aktivní diskusi k nezbytným a strategickým
sektorům a technologiím.

 Po dlouhodobé spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou agenturou pro

standardizaci se začal využívat tzv. sponzorovaný přístup k závazným technickým normám
(ČSN). Žadatelům byly zatím zpřístupněny technické normy obsažené v zákonech v gesci
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Ministerstva pro místní rozvoj (např. stavebnictví) a Ministerstva průmyslu a obchodu
(energetická náročnost budov apod.).

POVOLOVACÍ PROCESY

 Svaz odborně spolupracoval s Ministerstvem pro místní rozvoj na přípravě komplexního

pozměňovacího návrhu, který Sněmovna zvolila jako základ nového stavebního zákona.
Prosazeno bylo např. řešení povolení k nakládání s vodami, odpadnutí nutnosti povolení při
malé změně ochranného pásma či povolování staveb jaderného zařízení.
 V rámci druhého a třetího čtení stavebního zákona Svaz prosazoval další úpravy například

narovnávající roli stavebníka, sjednocující výkon stavební správy, znemožňující nečinnost
úřadů, posilující integraci apod. Další spolupráce s poslanci a zájmovými organizacemi.

DOPRAVA

 SP ČR zabránil některým nedotaženým návrhům v rámci novely zákona o dráhách.
 Svaz požadoval systémové financování údržby silnic II. a III. třídy ze strany státu, navýšen byl

rozpočet SFDI na roky 2021 a 2022.

 Svaz prosazoval v rámci BusinessEurope i Evropského parlamentu přijetí realistických emisních

cílů CO2 pro osobní automobily i nákladní vozidla.

 Svaz prosadil do základního dokumentu, Dopravní politiky 2021-2027, doplnění potřeby investic

do čisté mobility, splavnění Labe do Pardubic, urychleného řešení ETCS, obnovy vozového
parku, využití syntetických a biopaliv vyšší generace, podpory nákupu vozidel na alternativní
paliva, zajištění legislativy i pro běžný provoz autonomních vozidel apod. Nyní se budou
připravovat návazné dokumenty, na kterých bude Svaz spolupracovat.
 S Ministerstvem dopravy Svaz řešil kompenzace pro dopravce. Úspěšný byl např. program

COVID BUS, dále byly řešeny kompenzace pro železnici.

EKONOMICKÉ KOMENTÁŘE A ŠETŘENÍ

 Svaz pravidelně komentoval výsledky průmyslu, HDP a další klíčové indikátory s vazbou

na vývoj průmyslu.

 SP ČR spolupracoval s ČNB při tvorbě pravidelných kvartálních průzkumů podnikatelského

prostředí. Jedná se o unikátní šetření mezi nefinančními podniky, které obsahuje například
informace týkající se očekávání vývoje cen, zakázek, mezd, zaměstnanosti, investic, ale
i hodnocení podnikatelského prostředí, dostupnosti úvěrů či platební morálky. Společná šetření
s ČNB Svaz zveřejňuje zde.

 Každoročně je Svaz zapojen do přípravy pravidelného Barometru reforem BusinessEurope,

který sleduje mj. globální konkurenceschopnost Evropy a implementaci strukturálních
reforem v členských státech. SP ČR se podílí také na pravidelném ekonomickém výhledu
BusinessEurope, do kterého pro českou ekonomiku připravuje predikci vývoje na další dva roky.

SVAZ V REGIONECH
Aktivity regionálních zastoupení (RZ) zaměřené na podporu členů v regionech:
 SP ČR uzavřel memorandum o spolupráci s Českou asociací science center. Memorandum vzniklo

z iniciativy viceprezidenta Mgr. Jana Rafaje, MBA. zejména na podporu neformálního vzdělávání.
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 Regionální manažer SP ČR pro Moravskoslezský kraj se stal členem pracovní skupiny "Task Force

OKD”. Tato pracovní skupina si bere za cíl pomoc dodavatelům OKD, kteří jsou zasaženi
ukončením těžby.
 Svaz se stal partnerem tradičního veletrhu pracovních příležitostí Kariéra 2021, který pro své
studenty pořádá VŠB - TU Ostrava. Veletrh proběhl v unikátním 3D herním prostředí.
 SP ČR zajistil, že díky spolupráci s firmami, krajem a Inovačním centrem Olomouckého kraje došlo

k rozvoji inovační infrastruktury v Olomouckém kraji.
 SP ČR v regionech pracoval na vzniku regionálních analýz financovaných z projektu NORD II

k tématům: Energetické úspory v průmyslu - využití EPC metody pro průmyslové podniky
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina; Stav firemního sektoru zohledňující Jihočeský, Plzeňský
a Karlovarský kraj; Možnosti vybraných zahraničních trhů vhodných pro export českých produktů
v oblasti nízkouhlíkových řešení s důrazem na cirkulární ekonomiku.
 Za sledované období SP ČR uspořádal 97 akcí zařazených do projektu NORD II. Svaz se věnoval

propojení firem v jednotlivých krajích s Krajskými hygienickými stanicemi, které zaměstnavatele
seznámily s aktuálně platnými opatřeními. Dále byly akce věnovány novele zákoníku práce,
pracovněprávním sporům, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, osobním ochranným
pracovním prostředkům, rozvoji kariérového poradenství ve školách, spolupráci s úřady práce a
pravidelným setkáváním v rámci poradních sborů Úřadů práce. Se zaměstnavateli byly v rámci
projektových akcí řešeny i otázky k nedostatku zaměstnanců a k rekvalifikaci zaměstnanců.
 SP ČR realizoval akce Živá knihovna povolání. Z důvodu vládních opatření pouze formou videí.
 Svaz během pandemie Covid-19 mnohem intenzivněji komunikoval se zaměstnavateli ve všech

regionech ČR. Firmám byly zasílány aktuální informace s aktuálními opatřeními a nařízeními
a získávána zpětná vazba.

MEDIALIZACE A KOMUNIKACE
KLÍČOVÉ MEDIÁLNÍ AKTIVITY

 V období od října 2020 do konce dubna 2021 bylo vydáno celkem 67 tiskových zpráv. Velký

zásah v médiích měla tradičně tripartitní témata, největší ohlas zaznamenala témata týkající se
opatření souvisejících s epidemií koronaviru, zejména zavedení povinného testování ve firmách,
očkování nebo Národního plánu obnovy. Média také publikovala stanoviska Svazu týkající se
brexitu, stavebního zákona, digitalizace či evropské legislativy. Celkem média citovala Svaz
a členy jeho představenstva cca 3 900krát.
 V průběhu koronavirové epidemie od října 2020 do konce dubna 2021 Svaz uspořádal celkem
7 online tiskových konferencí zaměřených na klíčová opatření pro fungování průmyslu v době
koronavirové epidemie a na restart ekonomiky.
 Sekce komunikace zajistila také vysílání Sněmu z virtuálního studia v pražském O2 Universu,
kam se Sněm musel přesunout kvůli nepříznivé epidemické situaci. Sněm vysílala živě na svém
webu ČTK, odkud ho přebíral např. Idnes.cz. Přenos tak viděly tisíce lidí. Hlavní projevy
prezidenta J. Hanáka a premiéra A. Babiše živě vysílala ČT24. Na Sněmu SP ČR poprvé udělil
Cenu za Průmysl 4.0.

EXKLUZIVNÍ MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE

 Sekce komunikace prohloubila spolupráci s Českou televizí, zejména zpravodajským kanálem

ČT24. Představitelé Svazu vystoupili v řadě pořadů - např. Události, Interview, 90' ČT24, Studio
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6, Otázky Václava Moravce, Máte slovo či v ekonomickém pořadu Byznys ČT 24. ČT také zajistila
mediální pokrytí online Sněmu, odkud živě vysílala projevy prezidenta Jaroslava Hanáka
a premiéra Andreje Babiše. Kanály ČT 24 a ČT 24 Plus také přenášely vybrané tiskové konference
a online konference Svazu průmyslu a dopravy.
 Svaz pokračoval ve spolupráci se zpravodajským kanálem CNN Prima News, v jehož pořadech
zástupci Svazu komentovali nejrůznější témata z oblasti průmyslu a ekonomiky.
 Svaz prohloubil i spolupráci s Českým rozhlasem. V jeho publicistických pořadech pravidelně
vystupovali čelní představitelé Svazu.
 V rámci exkluzivní mediální spolupráce s tištěnými a online médii proběhly rozhovory
s prezidentem a viceprezidenty Svazu například v Hospodářských novinách, MF Dnes, Lidových
novinách, Ekonomu, Právu, Týdeníku Hrot, Tech Magazínu, Dopravních novinách, MM
Průmyslovém spektru nebo na Seznamu.

ANKETY A ŠETŘENÍ

 Svaz pravidelně zjišťoval mezi členy názory na různé aspekty nebo změny podnikatelského

prostředí. V daném období proběhlo celkem 8 anket (průzkumy na téma využívání home office
během epidemie, dopady koronavirové krize na firmy, výsledky a zkušenosti s testováním na
Covid-19 ve firmách či očkování proti Covid-19 ve firmách).

KOMUNIKACE SE ČLENSKOU ZÁKLADNOU

 Členové Svazu dostávali čtvrtletně časopis Spektrum. V týdenních intervalech byl členům

zasílán elektronický newsletter SP Info s aktuálním děním ve Svazu i členských firmách.
 Aktuální informace SP ČR členům zasílal také pomocí e-mailů generální ředitelky a prezidenta
Svazu.

ONLINE KOMUNIKACE – SOCIÁLNÍ SÍTĚ A WEB

 Svaz aktivněji využíval všechny své sociální sítě. Spravoval profily na 4 sociálních sítích: twitter,

LinkedIn, youtube a Instagram. Od začátku října 2020 do konce dubna 2021 se podařilo zvýšit
počet sledujících na všech profilech o více než pětinu. Na twitteru se zvýšil o 22 %, na LinkedInu
o 27 % a na Instagramu o 22 %.
 Průměrný měsíční dosah na sociálních sítích:
− Twitter – 180 000 zobrazení
− LinkedIn – 13 500 zobrazení
− Instagram – 1 600 zobrazení
 Webové stránky SP ČR www.spcr.cz měsíčně zaznamenaly v průměru přes 36 500 návštěv, což
je o 150 % více než v předchozím období.

VÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY
Ve sledovaném období do Svazu vstoupilo 13 nových individuálních členů, vystoupilo 12
individuálních členů, 1 kolektivní člen a byli vyloučeni 4 individuální členové. Koncem dubna 2021 tak
členskou základnu tvořilo 32 kolektivních členů a 151 individuálních členů.
Status pozorovatele představenstvo udělilo společnostem Swonia, a.s., EUC, a.s. a SOMA spol. s r.o.
Začátkem dubna 2021 uplynulo období pozorovatele pro Asociaci obranného a bezpečnostního
průmyslu ČR.
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PROJEKTY A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zapojení do projektů pomáhá Svazu významnou měrou řešit nejen financování činností, které Svaz
vykonává pro naplňování svého poslání a které nejsou pokryty členskými příspěvky, ale také získávat
zpětnou vazbu od svazů a firem z regionů pro formulování stanovisek k aktuálním tématům.
Důležitými výstupy projektů pro posílení odborné úrovně sekretariátu jsou i analýzy realizované
v rámci projektů.
ROZVOJ NÁRODNÍHO, ODVĚTVOVÉHO A REGIONÁLNÍHO SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR („NORD II“)
 Projekt byl zahájen v červenci 2019 a potrvá až do poloviny roku 2022. Díky projektu se SP ČR

může dlouhodobě a v dostatečné hloubce věnovat 11 tématům (viz níže), připomínkovat
legislativní návrhy a vytvářet vlastní návrhy legislativních i nelegislativních řešení problémů.
Stanoviska jsou i díky projektovým aktivitám postavena na reálné a dostatečné zpětné vazbě
od členské základny. Problémy projednává Svaz na úrovni odvětví (bipartitní jednání na úrovni
odvětví), na úrovni podniků (dotazníková, telefonická šetření, diskusní fóra, stanoviska firem z
regionu), v expertních týmech a pracovních skupinách. Dle potřeby nechává zpracovat
odborné posudky a tematické analýzy/studie. SP ČR realizuje i další aktivity pro členskou
základnu (kulaté stoly, networkingové akce, živé knihovny povolání, akce pro nové členy,
vydává elektronický zpravodaj, provozuje online poradnu v pracovněprávních záležitostech
a přináší denní zpravodajství na webu www.socialnidialog.cz). Díky financování aktivit formou
projektu může Svaz naplňovat své poslání ve vyšší kvalitě i větším rozsahu.

 Témata, jimiž se v projektu SP ČR zabývá
–

Pracovněprávní legislativa

–

Pracovnělékařské služby

–

Exekuce, srážky ze mzdy

–

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

–

Slaďování pracovního a rodinného života

–

Zaměstnanost

–

Ochrana oznamovatelů

–

Digitální ekonomika

–

Oběhové hospodářství

–

Prvky duálního vzdělávání v praxi

–

Kolektivní vyjednávání a role odborů v organizaci

 Realizované aktivity 10/2020 – 04/2021
−

6 bipartitních jednání na úrovni odvětví

−

8 jednání expertních týmů a pracovních skupin

−

2 jednání celostátní platformy střešních zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů pro
koordinaci praktického vzdělávání u zaměstnavatelů

−

37 diskusních fór

−

15 kulatých stolů v regionech

−

37 networkingových akcí

−

1 živá knihovna povolání

22

−

2 vydání Zpravodaje Sociálního dialogu

SOCIÁLNÍ DIALOG A SPOLEČNOST 4.0
 V lednu 2019 byl zahájen ve spolupráci s ČMKOS projekt zaměřený na dopady nových

technologií a digitalizace na trh práce. V současné době se projekt potýká s drobnými problémy
plnění aktivit vyplývající ze současné situace.
MAPOVÁNÍ BUDOUCÍCH KOMPETENCÍ JAKO SOUČÁST SYSTÉMOVÝCH OPATŘENÍ PRO VYMEZENÍ
POŽADAVKŮ TRHU PRÁCE (KOMPETENCE 4.0)
 Veřejná zakázka probíhá od dubna 2020 do prosince 2022. Obsahuje aktivity spojené

s identifikací a pojmenováváním nových dovedností vznikajících v důsledku zavádění prvků
Průmyslu 4.0. Zakázku realizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s partnery Hospodářskou
komorou ČR a společností TREXIMA, s. r. o. Jedná se o kvalitativní nadstavbu systému dalšího
vzdělávání na bázi NSK a zákona 179/2006 Sb.
 Systematický přístup k pojmenovávání nových kompetencí zajistí popis kompetencí pomocí

tzv. „sektorové kompetenční pyramidy“, která umožní jak specifikaci společného
kvalifikačního/vzdělanostního základu oboru, tak i určení konkrétních odborných kompetencí.
 Ke spolupráci na veřejné zakázce byly osloveny členské svazy, asociace a další z členské

základny SP ČR (SAP, ELA, ČSZE, SCHP ČR a další).
 Aktivity realizované v průběhu zakázky:

−

analýza metod mapování budoucích kompetencí s využitím zahraničních zkušeností, výběr
sektorů a zpracování metodiky,

−

síťování odborníků – zakládání a provoz sektorových a průřezových pracovních skupin (10
pracovních skupin složených ze 120-150 odborníků z výzkumné a aplikační sféry), školení
pro odbornou veřejnost,

−

rozšíření CDK o budoucí kompetence ve vybraných odvětvích,

−

vytvoření 10 sektorových kompetenčních pyramid v jednotlivých odvětvích s provazbou
na oblast vzdělávání.

Výroční zprávu představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti Svazu
průmyslu a dopravy ČR za období říjen 2020 – duben 2021 schválila valná hromada na svém
zasedání v Praze dne 15. června 2021.
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