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Legislativa


Jsme aktivně zapojeni do legislativního procesu (tzv. „povinné připomínkové místo“).



Také díky výstupům z projektů blokujeme legislativní návrhy, které by měly negativní
dopad na podnikatelské prostředí.



Analýza SP ČR ke snižování administrativní zátěže převzata MPO k činnosti komise pro
řešení/neřešení témat legislativní cestou.



Zabránili jsme přijetí PES, z důvodů zásadních legislativních nedostatků.



Zabránili jsme přijetí úpravy převedení administrace odškodňování pracovních úrazů a
nemocí z povolání na ČSSZ.
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Legislativa


Bojujeme za vyřešení administrace exekucí a náhrady nákladů zaměstnavatelů s
prováděním srážek ze mzdy.



Prosazujeme u nové úpravy hromadných žalob vůdčí princip opt-in.



Usilujeme o to, aby v nové úpravě civilního soudního řízení nebyl zakotven povinný
advokátský proces pro právnické osoby.



Spolupracujeme s expertní skupinou MMR při přípravě stanovisek k zákonu o zadávání
veřejných zakázek.



Blokujeme přijetí novely zákona o obchodních korporacích, která by přinesla
administrativní a finanční zátěž podnikatelům.
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Trh práce


Zabránili jsme přijetí novely zákoníku práce s nepříznivými ekonomickými dopady na
zaměstnavatele.



Prosadili jsme navýšení kvót pro uchazeče o zaměstnanecké karty z Ukrajiny o 10 tis. ročně.



Prosadili jsme, aby novela zákona o zaměstnanosti neobsahovala zákaz řetězení pracovních
poměrů na dobu určitou a kvóty.



Podařilo se zpracovat podrobnější rozbor uchazečů v evidenci s ohledem na jejich bariéry.



SP ČR se podílí na zvyšování zaměstnanosti odsouzených ve výkonu a po výkonu trestu.



Prosadili jsme zpřesnění úpravy pracovnělékařských posudků.



Podařilo se legislativně ukotvit povinný jednotný formulář exekučních příkazů.



Bojujeme za zachování karenční doby.
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Vzdělávání


Podařilo se nám prosadit reformu financování regionálního školství.



1. září 2017 jsme ve spolupráci s Moravskoslezským krajem zahájili pilotáž rozšířené
spolupráce v duálním vzdělávání mezi vybranými školami a podniky.



V Radě Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy jsme prosadili do praxe VŠ
profesně orientované vzdělávací programy a programy orientované na potřeby
Průmyslu 4.0.



Na evropské úrovni se nám podařilo dosáhnout přijetí Doporučení o Rámci kvality a
efektivnosti učňovského školství a Balíčku ke vzdělávání obsahující návrh na revizi
klíčových kompetencí a akční plán k digitálním dovednostem.
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Daně


Dosáhli jsme toho, že MF a GFŘ vydaly jednoznačné stanovisko, že e-faktury jsou
rovnocenné písemným dokladům.



Prosadili jsme možnost využívání zjednodušených způsobů výkaznictví při vývozu zboží
mimo EU u zásilek do 1000 kg nebo 1000 EUR.



Zajistili jsme zpracování metodického pokynu Finanční správy pro postup při zadávání
zajišťovacích příkazů.



Prosazujeme nezadržování nesporné části vratky DPH.



Jednáme o implementaci směrnice ATAD, dílčí novely zákona o daních z příjmů.
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Digitální agenda


V červnu 2017 jsme spustili Akademii GDPR s garancí Úřadu na ochranu osobních údajů.



Podpořili jsme vytvoření pozice Zmocněnce pro IT a digitalizaci a podíleli se na vypracování
dokumentu Digitální Česko.



Spolupracujeme na nastavení fungující koordinace digitální agendy v ČR.



Jsme členy předsednictva Rady vlády pro informační společnost.



Při SP ČR vznikla Pracovní skupina pro blockchain a DLT (Distributed Ledger Technology) a
Platforma pro umělou inteligenci.



Aktivně pracujeme na zmírnění negativních dopadů chystaného nařízení ePrivacy.



Jsme lídrem evropských svazů při jednáních v oblasti digitální agendy v BusinessEurope v
Bruselu.



SP ČR je jedním z hlavních odborných partnerů série akcí Kybernetická revoluce CZ s cílem
přípravy českých firem v regionech na úspěšné uplatnění prvků Průmyslu 4.0.
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Vyškoleno
Vaše digitální akademie
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 Pomáháme organizacím se zajištěním
dlouhodobého souladu s požadavky GDPR.
 Navazujeme na úspěšné semináře Akademie
GDPR z roku 2017.
 Spouštíme pro Vás nově také online kurzy pro
zaměstnance s ověřeným obsahem garantovaným
ÚOOÚ.
 Za přijatelnou cenu zajišťujeme vždy aktuální
kurzy a o jejich absolvování vydáváme standardní
Osvědčení.
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Životní prostředí


Dosáhli jsme zamítnutí poslaneckého pozměňovacího návrhu novely vodního zákona.



Dosáhli jsme změny novely vyhlášky o přípustné úrovni znečištění ovzduší.



Podíleli jsme se na přípravě Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR.



Uspořádali jsme cílenou informační kampaň o faktech znečištění v ČR, o investicích
firem do ekologizace a o nastavení výjimek BAT v praxi. Zamezili jsme přijetí
poslaneckého návrhu na zrušení výjimek z BAT pro uhelné zdroje od r. 2021.



Rozporovali jsme způsob výpočtu výše škod způsobených na lesích a na ministerské
úrovni jsme jednali o nápravě situace.



Dlouhodobě jsme zapojeni do přípravy nové odpadové legislativy, podporujeme
zvyšování poplatků za skládkování.
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Energetika


V dialogu s europoslanci a představiteli MPO komunikujeme požadavky průmyslu na
změny ve finálních materiálech tzv. zimního balíčku.



Reformu EU ETS pro roky 2021 – 2030 jsme obhájili v podobě příznivé pro průmysl.
Nyní se účastníme jednání o národní implementaci revidované směrnice.



Dlouhodobě prosazujeme nutnost výstavby nových jaderných bloků s maximálním
zapojením tuzemských dodavatelů. Závazek rozhodnout o modelu financování jsme
prosadili do programového prohlášení vlády.



Ve spolupráci s dalšími profesními organizacemi jsme publikovali výzvu vládě k posílení
implementačního rámce pro dosažení národních cílů ČR na zvýšení energetické
účinnosti do roku 2020.
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Výzkum, vývoj a inovace


Podařilo se nám prosadit vyšší prostředky ze státního rozpočtu pro TA ČR o 660 mil. Kč
a pro MPO o 200 mil. Kč.



Prosadili jsme prodloužení programu TRIO o jednu soutěž.



Naše návrhy byly zahrnuty do priorit RVVI na rok 2018. Jde např. o rozpočet na VaVaI,
aktualizaci NP VaVaI, problematiku ukotvení a financování velkých výzkumných
infrastruktur.



Přesvědčili jsme české europoslance o správnosti hlasování pro zachování podpory
velkým podnikům v navazujícím komunitárním programu na Horizont 2020.



Vytvořili jsme pracovní skupinu pro návrhy řešení funkčnosti daňových odpočtů na VaV
za které usilovně bojujeme.
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Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Na základě našeho tlaku se firmám začaly proplácet dotace z OP PIK.



V dialogu s MPO na expertní i vrcholné úrovni jsme připravili optimalizovaný návrh
IV. výzvy programu Úspory energie, který reflektuje náměty členů SP ČR.



Díky našim intervencím vydalo MPO oznámení k uplatnění výjimky ze zákona o
zadávání veřejných zakázek.



Prosadili jsme u MPO snížení hranice bodového hodnocení pro projekty vyhodnocené
ve výzvě Potenciál III.



Podílíme se na pozitivních opatřeních a nápravě chyb pro zajištění efektivní funkčnosti
OP PIK a k obnově certifikací.



Vyjednali jsme s EK uznatelnost projektů spolupráce MSP a VP bez vlivu na limit
alokace pro velké podniky.
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Export, obchodní politika a EU


Prosazujeme reformu ČEB a EGAP s cílem podpořit konkurenceschopnost českých
exportérů.



Snažíme se zlepšit fungování projektů na podporu veletrhů NOVUMM a NOVUMM KET.



Organizujeme podnikatelské mise na perspektivní trhy pro české exportéry.



Podporou dohod o volném obchodu mezi EU a třetími zeměmi přispíváme ke zlepšení
podmínek a odstranění bariér pro české firmy.



Jednáme o podmínkách brexitu pro byznys na národní úrovni i v EU.

VALNÁ HROMADA SP ČR

22. 5. 2018

15

Podpora investic a povolovací procesy


Podíleli jsme se na vzniku České agentury pro standardizaci.



Prosadili jsme okruh podporovaných činností mimo Prahu ve III. výzvě programu
Záruka ČMZRB.



Podpořili jsme rozsáhlou novelu stavebního zákona.



Prosadili jsme zařazení rekodifikace stavebního práva do legislativního plánu vlády a
účastníme se práce Kolegia ministryně MMR.



Dlouhodobě podporujeme schválení novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby.
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Doprava


Podpořili jsme Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu.



Díky naší podpoře bylo schváleno Memorandum o podpoře zemního plynu v dopravě
po r. 2020.



Podpořili jsme výstavbu jihovýchodní části pražského okruhu.



Dlouhodobě požadujeme systémové financování údržby silnic II. a III. Třídy – součástí
návrhu programového prohlášení vlády.



Na podnět SP ČR zřídilo Ministerstvo dopravy pracovní skupinu pro liberalizaci
železničního trhu.



Na základě našeho tlaku došlo ke schválení Koncepce vodní dopravy.



V Balíčku čisté mobility jsme prosadili některé priority Svazu do Rámcových pozic ČR.
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Zdravotnictví


Podařilo se nám zabránit rozšíření seznamu nemocí z povolání o „onemocnění bederní
páteře“.



Podařilo se nám zabránit přijetí poslaneckého návrhu na odložení účinnosti eReceptu.



Ve spolupráci s výrobci zdravotnických prostředků se nám podařilo prosadit vytvoření
meziresortní pracovní skupiny pro adaptaci nařízení o zdravotnických prostředcích a IVD
do české legislativy s cílem zabránit tzv. goldplatingu.



Při jednáních s resorty usilujeme společně o zachování notifikovaných osob v ČR jako
předpokladu zachování konkurenceschopnosti zejména MSP v oboru zdravotnické
techniky.
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SP ČR v regionech


Hájíme zájmy firem v krajských tripartitách.



Uspořádali jsme desítky kulatých stolů a diskusních fór pro členskou základnu se
zaměřením na zaměstnávání cizinců, podporu odborného vzdělávání, registr smluv,
exekuce, nové evropské nařízení k ochraně dat (GDPR), zaměstnávání odsouzených ve
výkonu a po výkonu trestu, kulaté stoly k regionálním sektorovým dohodám atd.



Spoluorganizujeme regionální burzy práce, zapojujeme firmy do akce Živé knihovny na
podporu technického vzdělávání, podporujeme soutěž Inovátor Junior a Přehlídky
České ručičky v Jihomoravském kraji, podílíme se na akcích Ručičky Kraje v Plzeňském
kraji, Sklářské svítání v Libereckém kraji.



Aktivně jsme zapojeni do hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého
a Karlovarského kraje.
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Několik čísel za období duben 2017 – duben 2018


Posoudili jsme cca 200 a připomínkovali 95 legislativních návrhů.



Uspořádali jsme 12 podnikatelských misí a desítky incomingových akcí se zahraničními
delegacemi.



V roce 2017 jsme v rámci konzultací firem s ekonomickými diplomaty a vedoucími
zahraničních kanceláří CzechTrade uspořádali celkem přes 2.800 schůzek pro 490 firem.



Uspořádali jsme k GDPR desítky školení, 21 školení jen v rámci GDPR Akademie, celkem
jsme proškolili 726 osob ze 181 firem.



V regionech jsme zorganizovali 41 diskusních fór a 33 kulatých stolů.



Vyřídili jsme 2.900 žádostí o zařazení do Režimu Ukrajina od 130 firem.



Posoudili jsme 512 žádostí o zaškolování cizinců, tzv. Zácvik.
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Několik čísel za období duben 2017 – duben 2018


Děkujeme členům za zapojení se do 8 anket a pravidelných šetření pořádaných ve
spolupráci s ČNB, jejichž výsledky nám pomáhají při prosazování vašich zájmů vůči
odborům a vládě.



Spravujeme profily na 5 sociálních sítích, např. Twitter má průměrný měsíční dosah
73.000 zobrazení.



Vydali jsme 125 tiskových zpráv a uspořádali 5 tiskových konferencí.



Naši představitelé byli citováni v médiích 2.900krát.

NAŠE AKTIVITY PŘEDSTAVUJÍ PRO FIRMY PŘÍNOS V ŘÁDECH DESÍTEK MILIARD KORUN!
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Slavíme 100 let. Zapojte se!
 Podělte se s námi o své průmyslové úspěchy pro
naši společnou kampaň ke 100 letům Svazu
průmyslu.
 Zasílejte své zajímavé fotografie, videa a informace
na

ikony@spcr.cz

 Pro více informací kontaktuje prosím, ředitelku
komunikace, Evu Veličkovou,

evelickova@spcr.cz
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Slavíme 100 let: Konference k budoucnosti průmyslu
18. ČERVNA 2018 9.30 – 12.00 HOD., NÁRODNÍ GALERIE, VELETRŽNÍ PALÁC, PRAHA 7
 Dva odborné panely:
 CEO z předních českých firem i start-upů
 Zajímaví odborníci na ekonomii, umělou inteligenci, 3D tisk i trh práce
 Zahraniční host: generální ředitel BusinessEurope Markus Beyrer
 Mluvčí: např. Zbyněk Frolík, Eduard Palíšek, Pavel Kysilka, Michal Pěchouček, Josef Průša a
další
 Moderátor: Radek Špicar
Těšíme se na setkání s vámi!

DĚKUJEME ZA VAŠI SPOLUPRÁCI
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