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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení členové Svazu průmyslu a dopravy,
máme za sebou náročné měsíce, během nichž průmysl bojoval a
stále ještě bojuje s několika velkými problémy. Zatímco další vlnu
Covidu-19 jsme i díky vašemu zapojení do plošného testování
zvládli a pandemie tak v posledních měsících zmírňuje, potýká se
naše ekonomika s vysokou inflací, cenami energie, nedostatkem
klíčových surovin či materiálů a jejich zdražováním. Od konce
února navíc české firmy bojují i s přímými a nepřímými důsledky
ruské invaze na Ukrajinu.
Jako prezident největší zaměstnavatelské organizace v naší zemi
jsem hrdý na české firmy, s jakou ochotou a vervou jste se zapojili
do pomoci válkou zasažené Ukrajině a především do pomoci
ukrajinským uprchlíkům. Svou aktivní pomocí jste znovu ukázali, že
jste dobří organizátoři a že vám osudy obyčejných lidí nejsou
lhostejné.
I díky vašemu zapojení si Česká republika v posledních týdnech
získala ve světě renomé země, která Ukrajině ochotně a výrazně pomáhá, ačkoliv s ní přímo
nesousedí. Nejen pro obyčejné ukrajinské občany prchající před válkou, ale i pro budoucnost naší
země má vaše pomoc obrovský význam. Osobně si ji proto velmi cením.
Na následujících stránkách najdete výčet našich klíčových úspěchů, kterými jsme během uplynulého
roku dokázali ušetřit firmám desítky miliard korun dodatečných nákladů. To by se ale neobešlo bez
vaší spolupráce a podpory, kterou nám poskytujete.
Za poslední rok se toho událo opravdu hodně. Na podzim se nám vyměnila vláda, společně s ní se
chystáme na blížící se české předsednictví v Radě Evropské unie a s ministry a šéfem Senátu jsme
také obnovili podnikatelské mise, které jsou tolik důležité pro podporu vašeho exportu.
Prioritou pro příští měsíce i české předsednictví v Radě EU ovšem nadále bude řešení následků války
na Ukrajině a s ní související energetické krize. Přestože žádné zázračné řešení ze dne na den
neexistuje, tak při zajišťování energetické bezpečnosti a hledání alternativ ruského plynu musí zůstat
Evropa jednotná. Jedině tak dokážeme ze současné situace nalézt východisko.
Ačkoliv nás po dvou vyčerpávajících pandemických letech jistě čekají další složité měsíce, věřím, že i
díky vzájemné spolupráci toto náročné období překonáme. Jsem přesvědčen, že český průmysl tak
jako už mnohokrát prokáže svou sílu a odolnost a díky tomu tak znovu dokážeme naši ekonomiku
postavit na nohy.
Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
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HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI SVAZU
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 350
a připomínkoval 130 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, Výbor Národního plánu obnovy,
pracovní skupiny a platformy pro přípravu dotačních programů, pracovní skupina pro snižování
administrativní zátěže, expertní skupina pro zadávání veřejných zakázek, 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), Rada pro koordinaci podpory
strategických technologií a produktů, poradní skupina ministra průmyslu a obchodu pro strukturální
fondy, poradní skupina ministerstva financí pro vybrané daňové návrhy, pracovní skupina Ukrajina a
český průmysl při MPO, poradní sbor ministra práce a sociálních věcí, Podnikatelská rada při MPO,
Pracovní skupina MPSV k digitalizaci pracovněprávních úkonů, pracovní skupina MF k Novému
zákonu o účetnictví apod. Svaz je klíčovým zástupcem zaměstnavatelů v pracovních skupinách
spojených s tématy jako zaměstnanost, zaměstnávání cizinců, agenturní zaměstnávání, Covid-19,
zvládání uprchlické vlny v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajině - integrace, podpora
zaměstnavatelů, dětské skupiny, vzdělávání, veřejné zakázky, digitalizace, umělá inteligence,
ochrana dat, doprava, daně, průmysl 4.0, standardizace, investice, strukturální fondy a programy
podpory, životní prostředí, energetika, exportní strategie, voda a sucho, výzkum, vývoj a inovace,
snižování administrativní zátěže, strategické technologie a produkty, malé a střední podniky aj.
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, v souvislosti s válkou na Ukrajině
a také téma udržitelnosti. Tato koordinace probíhala zejména s radou členů SP ČR, odbornými
gestory z představenstva SP ČR, grémiem SP ČR či v rámci krizového týmu se zástupci členských
asociací a firem. Ve vztahu ke koronavirové krizi pokračoval SP ČR v maximálním úsilí k zajištění řešení
urgentních opatření a informovanosti členů. Řešili jsme akutní jednotlivé problémy (výklady
mimořádných opatření vlády a hygieny) a s tím spojené případné dopady a překážky na straně
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zaměstnavatelů. Nově se Svaz zapojil do řešení dopadů válečného konfliktu na Ukrajině na tuzemské
firmy. Zde byly poskytovány informace a řešena témata spojená s dodávkami plynu, cenami energie,
výpadkem exportu, výpadkem vstupů, zaměstnáváním uprchlíků, daňové aspekty pomoci a řada
dalších.
V roce 2021 svolalo představenstvo Svazu dvě valné hromady 15. 6. 2021 a 30. 11. 2021. Sněm SP ČR
proběhl dne 9. 11. 2021 opět tradičně v Rotundě pavilonu A brněnského výstaviště za účasti předsedy
vlády A. Babiše.

CO JSME PROSADILI, ČEMU JSME ZABRÁNILI A JAKÝ JE FINANČNÍ PŘÍNOS PRO
ČLENY
Níže uvedené výsledky představují pro naše členy přímé finanční přínosy pro jejich podnikání nebo
zabránění dodatečných nákladů v řádech vyšších desítek miliard korun. Tím možná nejdůležitějším
počinem pro členy bylo to, že Svaz zamezil uzavření výrobních firem během pandemie Covid-19.
Níže uvedené činnosti a služby jsou zahrnuty v členském příspěvku a stojí tak členy Svazu ročně
zhruba 28 mil. Kč v zaplacených příspěvcích. Tato částka však 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. Pro dosahování cílů, 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 po celou dobu pandemie srozumitelně informoval členy o vládních opatřeních a jejich

dopadech na firmy. Současně jsme vládě poskytovali zpětnou vazbu a požadavky od našich
členů.
 Svaz se zásadně zasloužil o vyjednání podmínek Programů Antivirus A a B, o jeho opakované

prodloužení, pro pokrytí náhrad mezd z důvodů karantény/izolace až do konce února 2022.
Společně s ostatními sociálními a hospodářskými partnery, MPSV, MF a koaličními poslanci se
podílel na přijetí trvalého právního řešení tzv. kurzarbeitu (příspěvek v době částečné práce novela zákona o zaměstnanosti).
 V souvislosti s Covid-19 riziky jsme pokračovali ve vydávání Manuálu pro zavádění hygienických

opatření na pracovištích, který se průběžně aktualizoval.
 Díky pravidelně prováděným průzkumům k testování ve firmách jsme získali relevantní data,

která jsme prezentovali médiím, vládě, poslancům a členům.

UKRAJINA
Svaz se od počátku vypuknutí války jednoznačně postavil za Ukrajinu a podporuje aktivity firem
směřující k pomoci Ukrajině. Znovu byl aktivován krizový tým se členy SP ČR či zřízena samostatná
informační dlaždice na webu SP ČR, kde firmy čerpají informace od sankcí přes energetiku, obchod
nebo zaměstnávání uprchlíků.
Pod MPO vznikla i díky tlaku Svazu Pracovní skupina český průmysl a Ukrajina, která by měla řešit
klíčová témata v gesci MPO jako např. balíček opatření k cenám energie, její dostupnosti, krizový
scénář v případě přerušení dodávek ruského plynu, podporu při hledání alternativních trhů a
dodavatelů nebo možností opatření ze strany státu v souladu s nově Evropskou komisí vydaným
krizovým rámcem pro podporu firem postižených konfliktem.
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SP ČR s pomocí firem identifikovala deset hlavních oblastí pomoci a podpory. Níže najdete shrnutí
vybraných témat, kterým se v tuto chvíli Svaz věnuje.
POMOC UPRCHLÍKŮM A JEJICH ADAPTACE NA ČESKÝ TRH
 Podporujeme naše členy v pomoci Ukrajině, zdůrazňujeme roli podnikatelského sektoru v
humanitární pomoci. Řešíme související usnadnění, např. daňové aspekty pomoci.
 Podílíme se na projektech propojujících nabídku a poptávku práce, např. jobs4ua.cz.
 Požadujeme urychlené řešení adaptace uprchlíků – zjednodušené uznávání kvalifikace,

podporu pro firemní rekvalifikace/upskilling, plošnou výuku češtiny pro dospělé uprchlíky ad.
SANKCE A ZAHRANIČNÍ OBCHOD, PROBLÉMY S EXPORTEM A IMPORTEM
 Poskytujeme informace k postupům firem obchodujícím s RU, BLR, UA.
 Budeme usilovat o to, aby byla podpořena poválečná obnova Ukrajiny i se zapojením českého

podnikatelského sektoru a budeme podporovat využití evropských zdrojů i tímto směrem.
 Podporujeme semináře MPO pro exportéry zaměřené na sankce, pojištění, platby, alternativy

exportu.
 Prosazujeme využití Dočasného krizového rámce k pomoci firmám dotčeným sankcemi a

omezeními včetně aktivní role EGAP a možnosti záruk či zvýhodněných úvěrů pro postižené
firmy.
 Požadujeme aktivní přístup a maximální využití kapacit a kontaktů MPO, MZV, CzechTrade atd.

při hledání nových exportních i importních trhů.
 Organizujeme podnikatelské doprovodné mise na trhy zemí mimo EU. Apelujeme na českou

vládu o větší podporu a účast na podnikatelských misích.
 Zahájili jsme rozhovory s největším ukrajinským svazem zaměstnavatelů - ULIE (Ukrainian

League of Industrialists and Entrepreneurs) o dopadech ruské invaze, výsledcích, možných
řešeních a pomoci ze strany ČR stejně jako ze strany SP ČR. Zprostředkujeme materiální pomoc
od partnerských firem Svazu. Více o možnostech zapojení zde.
ENERGETIKA
 Po vládě vyžadujeme zapojení odborníků z praxe a řešení energetické bezpečnosti a dodávek.
Pro průmysl je energetika klíčová pro budoucnost (jádro, OZE, plyn, uhlí, společné projekty,
vodík, přeprava, dekarbonizace či FF55).
 Bojujeme za opatření snižující ceny energie pro firmy. Pomohli jsme k dotažení tzv. kompenzací

nepřímých nákladů, které se podařilo zahrnout do balíčku opatření vlády.
 Zdůrazňujeme urgentnost dalších opatření pro firmy v reakci na růst cen energie - například

snížení poplatku za POZE či maximální využití a přijetí opatření podpory firem nejvíce
zasažených vysokými cenami energie dle Dočasného krizového rámce a prověření možností
dalších opatření dle zahraničních zkušeností.
 Poskytujeme MPO součinnost a data od členů s cílem pomoci co nejdříve realizovat konkrétní

opatření pro firmy negativně dotčené vysokým nárůstem cen energie v souladu s Dočasným
krizovým rámcem.
 Podporovali jsme snížení spotřební daně z PHM a další kompenzace pro dopravce a

podnikatele včetně zrušení silniční daně. Prosazujeme i indexaci smluv u veřejné dopravy.
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PLYN
 Prosazujeme diverzifikaci dodávek zemního plynu a urychlené naplnění zásobníků. V případě
přerušení dodávek požadujeme, aby bylo zajištěno řízené odstavení technologií a omezení škod
v průmyslu.
 Upozorňujeme, že průmysl je největším odběratelem plynu a případný výpadek dodávky by

způsobil velmi vážné ekonomické dopady a poškození klíčových průmyslových sektorů, které
poskytují vstupy dalším odvětvím.
SUROVINY A DALŠÍ VSTUPY, STABILIZACE DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ
 Upozorňujeme vládu na rizika a vážnost dopadů v dodavatelsko-odběratelských vztazích
 Podporujeme platformy spolupráce (včetně vzniku „online tržiště”), propojení dodavatelů a

odběratelů, pomoc státních instituci ČR se zahraničními kontakty v zemích možných k
alternativním dodávkám vstupů, podporujeme koordinaci v EU.
 Žádáme o podporu investic v oblastech klíčových vstupů průmyslu.

KURZARBEIT
 Prosazujeme urychlené předložení a schválení Nařízení vlády ke spuštění kurzarbeitu a
následující notifikaci EK. Cílem je v první řadě pomoc firmám dotčených krizí na Ukrajině,
spojenou například s výpadkem zakázek či dodávek klíčových vstupů ze zemí UA, BLR, RU.
PODPORA INVESTIC
 Usilujeme o přívětivější podmínky pro dlouhodobé investice – jako je například řešení
povolovacích procesů, změna přístupu státní správy, příjem zahraničních pracovníků atd.
 Žádáme o spuštění programů z evropských programů jako například NPO bez limitací a dalších

posunů v harmonogramech. Prosazujeme využití prostředků ve prospěch dlouhodobého
ekonomického růstu.
 Hájíme aplikovaný výzkum, veřejná soutěž programu Trend byla díky tlaku Svazu vyhlášena

27. 4. 2022.
DAŇOVÉ ASPEKTY
 Spolupracovali jsme na novele zákona o daních z příjmů, prosadili jsme osvobození zdanění
nepeněžního příjmu v případě pomoci rodině zaměstnance například s ubytováním a u DPH dále
bojujeme za rozšíření osvobození v případě pomoci a darů uprchlíkům.
 Bojujeme i za prodloužení zrychlených odpisů, které nám MF přislíbilo, ale i za dlouhodobě lepší

daňové podmínky (rozvoj čisté mobility, zjednodušení kontrolního hlášení, odepisování apod.).
STRATEGICKÉ A NEZBYTNÉ SEKTORY
 Vládu a MPO jsme již několikrát urgovali mj. k vymezení nezbytných sektorů pro případ
krizových situací, aby bylo možné předejít vážným škodám na zdraví, životním prostředí a
ekonomice. Opakovaně žádáme o posun prací ke konkrétním výstupům.
 Díky iniciaci Svazu na jednání krizového týmu k Ukrajině byla za účasti vedení MPO po delší pauze

svolána Rada pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů, kde bylo Svazu
přislíbeno, že jedním z úkolů bude definování tzv. nezbytných sektorů a vymezení jejich specifik,
jak Svaz dlouhodobě požaduje.
Další body v souvislosti s vývojem na Ukrajině jsou uvedeny v jednotlivých tematických kapitolách.
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LEGISLATIVA A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ
Svaz se kromě právních předpisů speciálně oborově zaměřených věnuje předpisům obecného
charakteru s dopadem na podnikatelské prostředí. Řada právních úprav nebyla v předchozím
volebním období přijata a je proto předkládána do legislativního procesu opakovaně.
 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 pokračoval v úsilí o zlepšení legislativního prostředí pro podnikatele cestou snížení

administrativní zátěže, omezení goldplatingu při transpozici evropských úprav (např. směrnice o
restrukturalizaci a insolvenci), důsledného zpracovávání hodnocení dopadů regulace (RIA),
zavedení Ex post RIA. Do Podnikatelského balíčku se podařilo zařadit Svazem dlouhodobě
požadovaná témata (např. pracovnělékařské prohlídky u zaměstnanců v kategorii první,
digitalizace doručování v pracovněprávních vztazích).
 Svaz prosadil paušální náhradu nákladů zaměstnavatele vyvolaných prováděním srážek ze

mzdy zaměstnanců v exekuci a nastavení parametrů komunikace plátců mzdy s exekutory,
zejména pokud jde o povinnou součinnost.
 V hromadných žalobách se Svazu podařilo v minulém volebním období zabránit přijetí úpravy

před evropskou a nyní se snaží prosadit co nejužší implementaci a eliminovat nepříznivé dopady
na firmy (např. zabránit šikanózním žalobám).
 Ochrana oznamovatelů – Svazu se podařilo zabránit přijetí národní úpravy před evropskou. Nyní

usilujeme o přijetí národní úpravy bez zbytečného zvyšování administrativní zátěže, s možností
využití stávajících compliance programů firem a korporací a nastavením pojistek proti
šikanózním oznámením.
 Veřejné zakázky – Svaz prosadil, aby opětovně předložená novela zákona o zadávání veřejných

zakázek byla ryze technická a řešila problémy praxe a nezvyšovala administrativní zátěž.

TRH PRÁCE
 Svaz se aktivně zapojoval do řešení legislativních i nelegislativních opatření:
–

opakovaně se podílel na 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,

–

odmítl novelu zákona o zaměstnanosti s povinným hlášením volných pracovních míst a
hlášení dohod mimo pracovní poměr (DPP/DPČ), podpořil úpravu sankcionování uživatelů
za zastřené zprostředkování zaměstnání,

–

Svaz ovlivnil i konkrétní parametry tzv. Kurzarbeitu (např. rozsah výpadku práce, výši
náhrady mzdy, umožnění vstupu i jednotlivým zaměstnavatelům), stejně tak i nastavení
parametrů v NV, potřebného pro jeho spuštění,

–

předložil návrhy na zjednodušení procesu získávání povolení k zaměstnávání cizinců ze
třetích zemí a zasazuje se o zvýšení kvót pro země v Programu kvalifikovaný zaměstnanec
z portfolia ostatních států.

 Program kvalifikovaný zaměstnanec Ukrajina (dříve Režim Ukrajina). K 13. 4. 2022 bylo od

začátku projektu (1. 8. 2016) přijato za Svaz 26 905 žádostí od 869 firem.
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 Program kvalifikovaný zaměstnanec – ostatní státy (Mongolsko, Filipíny, Kazachstán, Srbsko +

Černá hora, Moldavsko, Bělorusko, Indie). K 13. 4. 2022 jsme zpracovali žádosti pro 2 245
uchazečů z těchto zemí pro 161 firem.
 Svaz se aktivně podílel na přijetí 2 zákonů “Lex Ukrajina” - zákon č. 65/2022 Sb. (MV) a zákon

č. 66/2022 Sb. (MPSV) - platnost obou zákonů je do 31. 3. 2023, a na vytváření strategie a
opatření k adaptaci a integraci ukrajinských uprchlíků (sběr podrobných dat o volných
pracovních místech a uprchlících k párování nabídky a poptávky na trhu práce, adaptace
zaměstnanců ve firmách - odborná praxe, jazyky, rekvalifikace, aj.).
 Svaz se aktivně zapojil do připravované transpozice směrnice o slaďování pracovního a

rodinného života tak, aby implementace podmínek byla pro zaměstnavatele co nejméně
ekonomicky a administrativně zatěžující.
 V rámci projednávání tzv. předdůchodů pro zaměstnance pracující v tzv. namáhavých profesích

se Svazu podařilo, že navrhované řešení zužuje okruh zaměstnanců jen na 4. kategorie rizikových
prací a i odvodová zátěž je mírnější.

VZDĚLÁVÁNÍ
 Svaz pokračoval v prosazování duální větve odborného vzdělávání. V rámci veřejné zakázky

Kompetence 4.0 byl rozšířen počet regionů na 4 (Moravskoslezský, Zlínský, Středočeský a
Ústecký kraj) a počet partnerství firem a škol vzrostl na 33. Společným úsilím
zaměstnavatelských organizací se v Programovém prohlášení nové vlády v lednu 2022 objevil
závazek legislativního ukotvení duální větve ve vzdělávání vč. podpory pro vstupující firmy.
 V dubnu 2021 jsme iniciovali rozhodnutí MF odložit prokázání využívání investic do vzdělávání

pro účely daňových odpočtů, jelikož firmy nemohly kvůli pandemickým restrikcím v daném
období zařízení používat pro výuku žáků.
 Komentovali jsme návrh “profesní maturity”, se kterým přišel nový ministr Petr Gazdík v únoru

2022.
 Pokračovalo zapojení do pracovních skupin k revizi vzdělávacích programů pro základní

vzdělávání a střední odborné vzdělávání. U základního vzdělávání jsme se zaměřili na podmínky
výuky digitálního vzdělávání a prosazení předmětu Technika.
 V oblasti celoživotního učení jsme v uplynulém období hledali možnosti zapojení odborných

orgánů zaměstnavatelů (Sektorových rad) do tvorby a aktualizace Národní soustavy kvalifikací.
Dosavadní smluvní spolupráce totiž byla ze strany MŠMT po 31. 12. 2020 ukončena a nová
smlouva nebyla dosud uzavřena.
 Svaz prosadil zřízení odborných a poradních orgánů na MPSV (Výbor pro rekvalifikace a další

vzdělávání) a MŠMT (Rada pro odborné vzdělávání) a nominoval do nich své zástupce.

BOZP, ZDRAVOTNICTVÍ
 Díky úsilí Svazu se podařilo prosadit již ve fázi fakultativního vnitřního i meziresortního

připomínkového řízení řadu změn právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ochrany veřejného zdraví a zdravotnictví.
 Za podpory Svazu došlo k odstranění přebujelé a vzájemně si odporující regulace úhrad

zdravotnických prostředků v lůžkové péči. Od listopadu 2021 probíhají jednání s příslušným
úsekem na Ministerstvu zdravotnictví. K zásadnímu posunu došlo až 18. března 2022, kdy se
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podařilo dohodnout s ministrem vznik pracovních skupin zahrnujících jak představitele průmyslu
zdravotnických prostředků, tak i zdravotních pojišťoven.
 Svaz přispěl k pokračování certifikace zdravotnických prostředků ve zkušebnách v ČR i po

spuštění Evropského nařízení o zdravotnických prostředcích Medical Device Regulation (MDR)
v květnu 2021. V roce 2021 úspěšně zakončili svou přípravu na akreditaci dvě notifikované
osoby, a sice ITC Zlín a ČMI (Český metrologický institut). Obě instituce by měly získat svou
akreditaci v průběhu 2022. Tím by měla být pokryta většina požadavků směřujících od českých
výrobců.
 Aktivně se podílíme na rozvíjení role zaměstnavatelů v oblasti ochrany a rozvoje veřejného

zdraví. Poprvé veřejně deklarovali zaměstnavatelé, členové Svazu průmyslu a dopravy, svůj
zájem o podrobnější informace, co se vlastně pořizuje za 400+ miliard korun ročně v českém
zdravotnictví, na konferenci INFO.cz a E15 dne 15. listopadu 2021. Je to historicky první veřejné
vystoupení zaměstnavatelů, kteří se tímto způsobem začínají angažovat ve zdravotnictví, kdy do
veřejného zdravotního pojištění vkládají spolu se zaměstnanci asi 75 % všech prostředků
 Aktuálně probíhající MPŘ k zákonu č. 250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s

provozem vyhrazených technických zařízeních s účinností od 1. 7. 2022.
–

NV o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k jejich bezpečnosti

–

NV o vyhrazených plynových zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti

–

NV o vyhrazených tlakových zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti

–

NV o vyhrazených zdvihacích zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti

–

NV o požadavcích na způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních a na odbornou
způsobilost v elektrotechnice

 Ve spolupráci s EU OSHA1 jsme uskutečnili:

–

dne 23. 6. 2021 online seminář s názvem: Onemocnění Covid-19, jeho specifikace,
vakcinace a aspekty v pracovněprávní legislativě. Počet účastníků 120 osob.

–

dne 4. 11. 2021 online seminář s názvem: Pracovněprávní a daňová problematika v
souvislosti se zdravotní prevencí a ochranou zdraví zaměstnanců na pracovišti. Počet
účastníků 89 osob.

 SP ČR aktivně s Ministerstvem zdravotnictví spolupracuje na návrhu novely vyhl. č. 79/2013 Sb.,

o pracovnělékařských službách. Návrh změny pojednává o prodloužení period doplňkových
kontrol v souvislosti s riziky na pracovišti a uznání zdravotní způsobilosti pro řízení referentských
vozidel).

ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ MUŽŮ A ŽEN
 Svaz má svoji zástupkyni 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). V
rámci Rady vlády má SP ČR svoji zástupkyni i ve Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů ve
vyšších ekonomických pozicích a politice. Současně má expertní zastoupení v BusinessEurope
Evropské síti pro rovnost příležitostí a Pracovní skupině BIAC pro rovnost příležitostí.

1

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
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UDRŽITELNOST A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKŮ
 SP ČR je aktivní v oblasti naplňování cílů udržitelnosti 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.). Přechod na zelenou ekonomiku přinesl nové
aktivity a legislativní návrh EK v oblasti udržitelnosti, které jsou součástí balíků zelené taxonomie
(2021). V této souvislosti došlo k revizi směrnice o podávání zpráv z nefinančních oblastí a návrhu
nové směrnice o podávání zpráv z oblasti udržitelnosti. Obecný přístup byl přijat v únoru 2022 v
Radě pro konkurenceschopnost, nyní probíhají trialogy. V roce 2022 zveřejnila EK další
znepokojující návrh na směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti, který bude
hlavním tématem CZ PRES. Všechny tyto návrhy rozšiřují počet podniků, na které se povinnosti
vztahují, jsou velmi preskriptivní a přinesou podnikům další administrativní a finanční zátěž. Svaz
je velmi aktivní, spolupracuje s podniky v rámci nově vytvořeného Expertního týmu pro
udržitelnost a návrhy a požadavky podniků se dostaly do rámcové pozice MSp a připravovaného
stanoviska BusinessEurope.

DANĚ
 Svaz vyjednal s Ministerstvem financí řešení komplikace s odpočtem na podporu pořízení

majetku na odborné vzdělávání, kdy firmy nemohly splnit podmínku doložení požadovaného
rozsahu výuky kvůli restrikcím při uplatnění odpočtu na nakoupený majetek. Byl vydán promíjecí
pokyn a připraven návrh zákonné úpravy daně z příjmů.
 S Ministerstvem financí (MF) Svaz řešil možnosti pomoci z pohledu MF a FS pro firmy v

oblastech postižených tornádem, včetně individuálního přístupu finanční správy, možnosti
snížení záloh (a tím i získání cash) či výklady daňových postupů v době přírodní katastrofy,
zdanění při darování apod.
 Svaz se stal členem pracovní skupiny MF k Novému zákonu o účetnictví, kde by některé naše

požadavky měly být diskutovány (evidence v eurech, nastavení odpisových skupin apod.).
 Poslanecká sněmovna schválila senátní verzi zákona o bankách, která upravuje i osvobození

zdanění eurobondů, které Svaz aktivně podporoval. Eurobondy vydané do konce roku 2021
byly díky dříve Svazem vyjednanému odložení účinnosti (o jeden rok) beze změny dle
dosavadního režimu. Od začátku roku 2022 je již nutné počítat se změnou úprav osvobození
zdanění zmírněnou schválením novely zmíněného zákona.
 V programovém prohlášení vlády je zahrnuto zavedení možnosti vedení daňové a účetní

evidence v eurech. Jedná se o dlouhodobý požadavek Svazu, který může zjednodušit vykazování
řadě firem. Do programu vlády se podařilo prosadit i další opatření, která jsou příznivá pro
firmy i pro podnikatelské prostředí (vstřícnější přístup finanční správy či snižování administrativy
prostřednictvím digitalizace, např. propojením portálu MOJE Daně s dalšími systémy).
 Svaz projednal s ministrem Stanjurou i další body programového prohlášení SP ČR – v mnoha

požadavcích panovala shoda, včetně primárního cíle nezvyšování daní. Ministr financí deklaroval
zájem změnit přístup finanční správy, aby se MSP nebály využívat některé nástroje, finanční
správa by měla umět i poradit.
 Svaz aktualizoval příručku „Daňové otázky elektromobility“. V příručce firmy najdou informace

o možnostech využití tzv. referenční ceny elektřiny při dobíjení soukromého i služebního vozu a
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také například doporučené daňové režimy pro použití dobíječky (wallboxu) v různých situacích,
či příklady odepisování majetku týkajícího se dobíjení.
 Svaz si nechal zpracovat analýzu „Vývoj přípravy a realizace návrhů digitální daně“. Ta popisuje

vývoj této debaty na úrovni EU, dále charakterizuje výčet různých jednostranných návrhů
digitální daně a zabývá se i detailním představením dvoupilířového globálního daňového
mechanismu OECD.
 Svaz ve spolupráci s MF a dalšími asociacemi prosazoval a podílel se na přípravě daňových

zjednodušení a osvobození pro případ darů v souvislosti s válkou na Ukrajině. Svaz tak ovlivnil
novelu daňových opatření v souvislosti s Ukrajinskou krizí, jedná se například o možnost
odpočtu bezúplatných výdajů od základu daně včetně výdajů na podporu obranného úsilí
Ukrajiny, osvobození příjmů z humanitární pomoci uprchlíkům v ČR (např. v souvislosti se
sociální pomocí zaměstnancům) včetně situace osvobození nepeněžního příjmu zaměstnance,
pokud by firma pomohla například jeho rodině a poskytla byt, což byl námět pocházející od
Svazu. MF v této věci na základě dohody se Svazem kromě návrhu zákona zveřejnilo i otázky a
odpovědi k navrženým úpravám a postupům.
 Svaz navrhl MF v souvislosti s pomocí ukrajinským uprchlíkům (jedná se ale jinak o dlouhodobý

požadavek SP ČR) osvobození DPH s nárokem na odpočet v případě dodání věcných darů na
humanitární účely.
 Svaz nadále jedná s MF o možnostech dobrovolného EET ve vztahu k subjektům, které do

systému již investovaly a mají nastavené systémy a odpojení od EET by je stálo další náklady.
Svaz upozorňuje, že stát v podstatě dvakrát trestá a přenáší náklady na tyto firmy. Uvítali
bychom, kdyby stát hledal cestu, jak nepřenášet další náklady na firmy.
 Svaz prosazoval a MF přislíbilo prodloužení zrychlených odpisů v rámci podpory investic.
 Svaz prosadil dlouhodobý požadavek na snížení odvodu u nízko-emisního služebního vozu

využívaného i pro soukromé účely z 1 % na 0,5 %.

DIGITÁLNÍ AGENDA
 Svaz, společně s irskou asociací IBEC, založil neformální koalici zemí D9+. Díky spolupráci Svazu

s Úřadem vlády a MPO se v Praze podařilo uspořádat první společné setkání (28. - 29. 3. 2022)
ministerských delegací digitálně vyspělých zemí EU (D9+) se zástupci klíčových podnikatelských
a průmyslových sdružení z těchto států (B9+). Jako zástupci firem chceme posílit pozici zemí D9+
při tvorbě regulace v EU. Tisková zpráva SP ČR je k dispozici v české i anglické verzi.
 Svaz aktivně spolupracoval s novou vládou v oblasti přípravy programového prohlášení vlády.

Díky naší aktivní komunikaci k oblasti digitální ekonomiky má Svaz zástupce v poradním týmu
místopředsedy vlády pro digitalizaci.
 V druhé polovině roku se uskutečnila série kulatých stolů k mezinárodním transferům dat a

technologické suverenitě, ke které si Svaz nechal zpracovat také odbornou studii. Diskutující se
shodli, že EU musí pracovat na své otevřené strategické autonomii v oblasti technologií,
diverzifikovat zdroje, podporovat inovace a uzavírat ambiciózní obchodní dohody. Stejně tak je
potřeba vyhnout se nežádoucí lokalizaci dat. Akcí se zúčastnili zástupci evropských institucí,
státní správy a firem. Výstupy jsou k dispozici na webu SP ČR.
 V únoru 2022 byl zveřejněn dlouho očekávaný návrh nařízení Data Act. Svaz připravil vstup do

oficiální veřejné konzultace a následně jsme se zúčastnili konzultace MPO, kde jsme zdůraznili
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zejména princip dobrovolnosti, vyvarování se nežádoucí lokalizaci dat a duplicitám v
připravované legislativě, např. s GDPR. Stanovisko Svazu k Data Act.
 Za nemalého přispění Svazu byla úspěšně projednaná novela zákona o Vojenském zpravodajství.
 Svaz se aktivně věnuje problematice kybernetické bezpečnosti. Jako jediná velká asociace jsme

byli přizváni do Platformy pro výzkum a vývoj v kybernetické bezpečnosti, kterou zřídil NÚKIB. V
rámci spolupráce s Agenturou pro kybernetickou bezpečnost ENISA má Svaz své zastoupení v
pracovní skupině pro kybernetickou bezpečnost malých a středních podniků.
 Svaz připravil vyjádření k problematickým bodům směrnice o opatřeních k dosažení vysoké

společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii (NIS2), které bylo předáno a diskutováno s
NÚKIB. Svaz dlouhodobě spolupracuje s NÚKIB a MV také v oblasti cloudové politiky na národní
i evropské úrovni. Podařilo se nám úspěšně dokončit projednávání dvou cloudových vyhlášek o požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu (první cloudová vyhláška) a o
bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci (třetí cloudová
vyhláška).
 Uskutečnilo se několik jednání k European Cloud Certification Scheme se zástupci NÚKIB, MPO,

ÚV ČR a US ambasády, kterým jsme vysvětlili naše obavy ohledně možného vyloučení některých
firem z evropského trhu na základě vlastnické struktury. V této oblasti se všemi zmíněnými
institucemi Svaz dlouhodobě spolupracuje.
 Svaz uspořádal setkání Ligy pro digitální růst. Akce byla jednou ze série aktivit SP ČR zaměřených

na podporu digitální transformace podniků.
 Svaz společně s 15 národními asociacemi z 10 zemí připravil a podepsal společné stanovisko k

otevřené strategické autonomii EU. Stanovisko bylo rozesláno členům Evropské komise a
českým MEPs. Na národní úrovni jsme oslovili premiéra, ministra průmyslu a obchodu a ministra
zahraničí.
 Svaz i v loňském roce aktivně řešil evropský návrh Aktu o digitálních službách (DSA). Podařilo se

nám například získat podporu 16 asociací napříč Evropou ke společnému dopisu, ve kterém
upozorňujeme na problematické pasáže nařízení. Svaz také zorganizoval online jednání k DSA
za účasti viceprezidentky Evropského parlamentu Dity Charanzové. Dále pak oslovil všechny
europoslance z výboru IMCO prostřednictvím společného statement k DSA, který kromě Svazu
podpořilo dalších 12 evropských asociací z 9 zemí. Svaz opakovaně oslovoval i všechny české
europoslance a upozorňoval, že v nařízení DSA existují stále riziková témata, jejichž přijetí by
mohlo ohrozit zejména fungování malých a středních online firem. Na začátku roku 2022 pak
proběhla první ze sérií online diskusí s názvem Word on digital topics. Hostem byla
místopředsedkyně EP Dita Charanzová. V sériích plánuje Svaz pokračovat i v letošním roce.
 Svaz zprostředkovával svým členům také aktuální informace o návrhu evropského Aktu o

digitálních trzích (DMA). Připravil sérii tří online setkání nad vybranými pasážemi z nařízení DMA
za účasti představitelů ÚOHS a SZB. Na konci roku 2021 pak měly firmy možnost sledovat online
diskusi o přímých dopadech DMA na online platformy a jejich spotřebitele.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 Svaz aktivně uplatňoval a řešil připomínky k prováděcím vyhláškám nové odpadové legislativy.

Byla řešena vyhláška o nakládání s odpady, kde se Svazu podařilo prosadit většinu připomínek.
Dále se Svaz zabýval vyhláškou o podrobnostech nakládání s výrobky s ukončenou životností,
kde se například podařilo prosadit menší objem každoročních auditů, než bylo MŽP navrhováno.
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Svaz také řešil vyhlášku o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností, kde MŽP
akceptovalo všechny připomínky.
 Svaz zveřejnil článek k vykazování odpadových dat, kde po mnoha letech došlo k pozitivnímu

posunu, ČSÚ upravil svou metodiku a například významně klesl počet jednotek, které musí do
evidence odpadů ČSÚ přispívat. Svaz sjednocení a zjednodušení evidence odpadů dlouhodobě
prosazoval.
 Svaz je členem Monitorovacího výboru OPŽP pro nové období, kde několikrát připomínkoval

nastavení programu OPŽP. Výzvy v programu OPŽP 2021 - 2027 na rok 2022 se budou vyhlašovat
v polovině tohoto roku.
 Svaz aktivně spolupracoval na Strategickém rámci cirkulární ekonomiky ČR 2040.
 Svaz se zapojil do nových pracovních skupin BE. Jedná se o PS cirkulární ekonomika a PS

chemické látky.
 Svaz důrazně apeluje na MŽP k věci vytvoření nového Plánu odpadového hospodářství. MŽP

sdělilo, že příprava zcela nového POH bude zahájena tak, aby ČR měla nový POH k roku 2025, s
tím, že k jeho přípravě bude Svaz průmyslu přizván. Svaz zdůraznil potřebu zahájit diskuse a
práce okamžitě a reagovat na výzvy.
 Svaz zabezpečil jednání s MPO a MŽP k problematice recyklace pneumatik a potřebě podpory

recyklačních kapacit.
 Svaz zorganizoval seminář k zálohovému systému na obaly na nápoje, jehož cílem bylo představit

problematiku z několika pohledů a poskytnout odborný základ pro další aktivní diskuzi.

ENERGETIKA
 Svaz připravil stanoviska k legislativním návrhům balíčku Fit for 55, která byla rozeslána

resortům a klíčovým zástupcům ČR s žádostí o zohlednění v rámcových pozicích ČR a vyjednávání
za ČR. Svaz následně připomínkoval návrhy rámcových pozic ČR a úspěšně prosadil řadu úprav
dle pozic Svazu. Stanoviska Svaz komunikoval na jednání výborů a podvýborů Poslanecké
sněmovny a prosazuje je dále napříč klíčovými zástupci ČR i EU.
 Svaz připomínkoval rámcové pozice ČR k tzv. plynárenskému balíčku. Svá stanoviska Svaz

prezentoval na jednání výboru Poslanecké sněmovny, kde upozornil mimo jiné na rozpory
návrhů EK se zásadami proporcionality a subsidiarity.
 Svaz požádal premiéra, aby ČR neprodleně připravila plán na zajištění cenově dostupné energie

pro domácnosti i firmy, na zajištění bezpečnosti dodávek a na snížení závislosti na Rusku.
 Poslanecká sněmovna schválila návrhy energetického zákona a zákona o podporovaných

zdrojích energie ve znění senátních verzí. Schválení zákonů Svaz prosazoval, pro hlasování
Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny připravil doporučení k pozměňovacím návrhům.
Svaz připomínkuje všechny prováděcí předpisy k těmto zákonům.
 Svaz podporuje maximální zapojení českých dodavatelů pro NJZ Dukovany, prosazuje české

dodavatele i při jednáních s uchazeči o výstavbu NJZ.
 Svaz se účastní jednání Platformy Modernizačního fondu, kde prosazuje, aby nebylo

zasahováno do rozpočtu fondu a odkláněny prostředky na jiné účely, např. pro snížení ceny
elektřiny pro domácnosti.
 Svazu se podařilo do programového prohlášení vlády prosadit význam Modernizačního fondu

pro modernizaci průmyslu.
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 Svaz opakovaně urgoval potřebu konkrétních opatření k řešení vysokých cen energie pro firmy.

Svaz téma několikrát otevřel na jednání tripartity. Svaz prosazuje systémová řešení jako jsou
kompenzace nepřímých nákladů, snížení poplatku za POZE.
 V souladu s programovým prohlášením SP ČR Svaz vyzval vládu a MPO k zajištění podmínek pro

úspěšnou transformaci české energetiky. Spolu s tím požádal o zajištění konkrétních kroků a
nabídl spolupráci (využití finančních zdrojů k plnění cílů, stanovení priorit vyjednávání FF55,
aktualizace SEK či vodíkové strategie, vypsání výzev v NPO, dopracování studie dekarbonizace
apod.).
 MPO poskytlo Svazu seznam 13 opatření proti vysokým cenám energie. Svaz byl ze strany MPO

ujištěn, že kompenzace nepřímých nákladů budou dotaženy do konce. Svaz prosazuje a pomáhá
MPO se získáváním dat pro zavedení nové kompenzace vysokých cen energie ohroženým
sektorům podle Sdělení Komise - Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu
hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině.

VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE
 Svazu se podařilo prosadit do programového prohlášení vlády za oblast VaVaI, aby nebylo

zaměřeno především na vědu na vysokých školách, ale aby se vláda zabývala problémy celé
oblasti a myslela také na aplikovaný průmyslový výzkum.
 Svaz celoročně bojoval za navýšení prostředků pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace. Ve

svém stanovisku k Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI požadoval navýšení prostředků
pro TA ČR a MPO pro rok 2022. Následně se podařilo společnými silami s AVO, AV ČR a dalšími
odvrátit záměr ministerstva financí na jednání vlády o snížení rozpočtu na VaVaI na příští roky.
 Svaz mimo jiné vyzval tiskovou zprávou vládu, aby zajistila prostředky pro programy v NPO

zaměřené na aplikovaný výzkum, konkrétně TREND a Doprava2020+.
 Nová vláda byla také upozorněna na dlouhodobý propad podpory aplikovaného výzkumu a

nutnost její stabilizace. Svaz uplatnil stanovisko k Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI
na rok 2023 a další výhled s požadavkem, aby prostředky na aplikovaný výzkum dále nebyly
podceňovány.
 Po mnoha urgencích Svazu vyhlásila TA ČR několikrát odkládanou soutěž v programu Národní

centra aplikace, který je stěžejním pro podporu základny aplikovaného VaV.
 Za přispění Svazu došlo nakonec k vyhlášení rovněž několikrát odkládané soutěže v programu

TREND a podařilo se zajistit alokaci ve výši 2 mld. Kč.
 Svaz připravil a předal nové ministryni pro VaVaI a ministrovi financí požadavky na stabilizaci

prostředků pro průmyslový výzkum. Na osobních jednáních také diskutovány nejdůležitější
body programového prohlášení Svazu s důrazem na roli aplikovaného výzkumu v ekonomice a
zastoupení Svazu při řešení otázek VaVaI, financování aplikovaného výzkumu, daňové odpočty
na VaV či legislativní změny.
 Odborná skupina vedená Svazem připravila vyhodnocení dosavadního fungování daňových

odpočtů na VaV a navrhla okruh opatření, která by mohla tento nástroj zatraktivnit. Následně
Svaz prosadil obnovení činnosti Pracovní skupiny pod RVVI, která by měla připravit konkrétní
kroky.
 Svaz prosazoval na evropské i národní úrovni takový systém harmonizace hmotného

patentového práva, aby nepoškodil firmy v ČR.
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 Svaz se podílí na aktualizacích RIS 3 strategie, aby podpora zohledňovala potřeby firem a byla

pro ně transparentní.
 Svaz prosazoval vznik interaktivního přehledu všech forem podpory pro firmy, aby se mohli lépe

orientovat v nabízené pomoci.

PROGRAMY EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ
 Svaz na Radě ESIF a dalších orgánech prosazoval jednotný přístup k zastřešujícím otázkám

programů podpory - to se týká např. střetu zájmů či vlivu na životní prostředí.
 Svazu se podařilo prosadit v OP TAK: U SC 5.1 (voda) bude umožněna podpora velkých podniků.

U SC 5.2 (oběhové hospodářství) bude umožněna podpora small mid-caps. Svaz byl také ujištěn,
že budou podporovány jako příjemci i technologické platformy nebo věcně bateriová úložiště,
opakované použití vyčištěné odpadní vody a recyklace baterií a pneumatik. Svazu se podařilo
prosadit i mnoho dalších věcných námětů na podobu OP TAK.
 Svaz se stal členem Výboru NPO, který má monitorovací funkci. Zároveň dlouhodobě

prosazujeme co nejjednodušší nastavení výzev (např. FVE) či upozorňujeme na potřebu
neomezování žadatelů dodatečnými podmínkami. Hlavním tématem je podpora všech podniků.
Na základě iniciace Svazu vznikl také Podvýbor NPO pro podnikání, kde jsou diskutovány
podporované oblasti a výzvy z NPO určené podnikatelské sféře jako příjemcům.
 Vláda schválila Operační program Doprava 2021-2027. Došlo k navýšení alokace pro železnici a

čistou mobilitu na úkor výstavby silnic, což Svaz dlouhodobě podporoval.

EXPORT A OBCHODNÍ POLITIKA
 Svaz uspořádal za období květen 2021 - duben 2022 celkem 6 podnikatelských misí a několik

dalších významných akcí se zahraničním rozměrem, např. Česko-indonéské podnikatelské fórum
a návazné B2B jednání v rámci MSV 2021 a Česko-tchajwanské podnikatelské fórum a návazné
B2B jednání, které se konalo v říjnu 2021 v Praze.
 Svaz se prostřednictvím Platformy exportérů aktivně zapojoval do procesu novelizace zákona

č. 58 „O pojišťování a financování vývozu se státní podporou” a pokračoval v dialogu se státní
správou, zejména s MPO, EGAP a ČEB. V souvislosti s navrhovaným spojením EGAP a ČEB, kdy
EGAP má nabýt vlastnictví akcií České exportní banky, Svaz prosazuje zejména zachování objemu
a rozsahu služeb ČEB i EGAP pro exportéry.
 Svaz podporoval dohody o volném obchodu mezi EU a třetími zeměmi a aktivně vystupoval na

jejich podporu např. během vystoupení na Česko-vietnamském obchodním fóru, které se konalo
v září 2021 v Brně. Přispěl tak ke zlepšení podmínek a odstranění obchodních bariér také pro
české firmy.
 Svaz dále intenzivně řešil vztahy EU - Čína v souvislosti s připravovanými nástroji EK na ochranu

evropských firem (EU anti-coercion instrument a EU foreign subsidies instrument).
 Svaz 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.
 Svaz se formou odborných vstupů do pozic BusinessEurope a MPO podílel na sestavování

českých obchodních pozic ve vztahu EU vůči Číně a USA a v otázkách reformy WTO.
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 Svaz se podílel na přípravě implementace 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
 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, přibyla snaha důrazně reagovat na
protiprávní vojenské napadení přímého souseda EU.
 V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině řeší nyní EU příliv ukrajinských uprchlíků.

Celkem muselo kvůli válce přesídlit 11 mil. osob, z nichž 5 mil. našlo azyl v EU - z toho více než
300 tisíc v České republice. Svaz ruskou invazi na Ukrajinu jednoznačně odsoudil a zapojil se do
pomoci lidem zasaženým touto agresí. Bilaterálně projednal situaci a vhodné formy pomoci
přímo se svým ukrajinským protějškem, konfederací Ukrainian League of Industrialists and
Entrepreneurs (ULIE). Vedle prioritní pomoci ohroženým ukrajinským občanům se do agendy EU
intenzívně promítá v souvislosti s touto agresí i otázka protiruských sankcí, bezpečnosti a
energetické soběstačnosti EU, otázka kyberbezpečnosti, skokový nárůst cen surovin, potravin,
energií i pohonných hmot. Přesto EK často nepolevila v přípravě nových legislativních návrhů či
revizí, z nichž mnohé jsou potenciálně rizikové pro podnikatelské prostředí. Svaz prostřednictvím
svých kanálů proto vytrvale lobbuje za eliminaci silnějších protekcionistických tendencí, proti
bariérám na vnitřním trhu, ke kterým krizové situace typu pandemie či vojenský konflikt vedou,
a zejména za zohlednění současné krizové situace při přípravě nových legislativ představujících
další administrativní zátěž pro firmy.
 Pro efektivní prosazování zájmů Svazu v Bruselu je i nadále klíčová činnost a spolupráce v rámci

BusinessEurope. Děje se tak prostřednictvím bruselské kanceláře Svazu a aktivní činnosti stálé
delegátky v BusinessEurope. Prostřednictvím BusinessEurope vedení Svazu opakovaně jednalo
s vysokými představiteli evropských institucí i WTO.
 Svaz zvýšil počet skupin, ve kterých má zástupce, a významně posílil své postavení získáním

důležitých funkcí ve vedení BusinessEurope. V minulém roce vedoucí bruselské kanceláře Svazu
získala pozici předsedkyně vlivného výboru pro vnitřní trh BusinessEurope a v souvislosti s
českým předsednictvím Svaz v lednu 2022 zaujal místo ve skupině viceprezidentů
BusinessEurope a výkonném předsednictvu (Executive Bureau) BusinessEurope. Svaz tak má
ještě větší prostor pro prosazování zájmů svých členů a hledání konsenzu s ostatními evropskými
zaměstnavatelskými svazy (v rámci BusinessEurope i prostřednictvím neformálních koalic
například v oblasti digitální ekonomiky, obchodu, sociálních věcí či energetiky a klimatu).
Společné pozice a priority se do značné míry daří prosazovat do dokumentů BE i do společných
prohlášení spřátelených svazů.
 Kromě práce v BusinessEurope 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 nizozemským (VNO-NCW/MKB), španělským (CEOE), finským (EK) či belgickým
svazem (FEB). Na úrovni vedoucích bruselských kanceláří probíhá koordinace s francouzským
MEDEF a švédským SN, zaměřená na spolupráci v rámci předsednického tria.
 Svaz se již fyzicky aktivně účastnil setkání iniciativy středoevropských svazů CEE (Česko,

Slovensko,

Maďarsko,

Rakousko,

Chorvatsko

a

Slovinsko)

a

trojstranné

koalice
17

BDI-Lewiatan-SP ČR za účelem výměny informací a koordinace lobbingu. Za stejným účelem
jednal také s vedením švédského svazu či zorganizoval v Praze jednání se zástupci slovenských
svazů a jednání s generálním ředitelem rumunského svazu Concordia.
 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. Význam CEBRE v roce 2022
ještě vzroste kvůli českému předsednictví v Radě EU.
 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 hájí zájmy a postoje byznysu také v rámci
EHSV a podílí se na přípravě stanovisek na žádost evropských institucí a předsednictví v Radě.
Oba členové nominovaní Svazem do zaměstnavatelské skupiny se intenzivně zapojili do
prosazování priorit členů SP ČR i vůči vysokým představitelům evropských institucí, se kterými
prostřednictvím EHSV pravidelně jednají.

PŘÍPRAVA NA PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU
 Svaz ustavil pro přípravu na předsednictví ČR v Radě EU koordinační tým, sestávající ze dvou

pracovních skupin v rámci výkonného aparátu Svazu. První z nich je tematická pracovní skupina
(TEPS) pro obsahovou přípravu předsednických akcí SP ČR, a druhou organizační pracovní
skupina (ORPS), zaměřující se na přípravu logistiky, komunikaci se sponzory a v případě přípravy
červnového setkání prezidentů členských svazů BusinessEurope v Praze rovněž spolupracující
s eventovou agenturou.
 Systematičnost a intenzita příprav obou pracovních skupin zajistily dobrou připravenost Svazu

na CZ PRES 2022, provázanost jeho předsednických plánů s akcemi Úřadu vlády ČR a vládních
rezortů, a intenzivní koordinaci s BusinessEurope. Nadto proběhla řada konzultací s členskými
firmami SP ČR týkající se nejlepšího možného zaměření předsednických akcí.
 V rámci TEPS byly zpracovány priority SP ČR pro CZ PRES 2022, které jsou rozděleny do tří

hlavních oblastí: Odolná a otevřená Evropa (i), Konkurenceschopná a udržitelná Evropa (ii) a
Evropa s dynamickým trhem práce (iii).
 Z pohledu Svazu bude nejvýznamnější předsednickou akcí SP ČR setkání prezidentů svazů

sdružených v BusinessEurope v červnu 2022 v Praze. Pro cca 130 hostů připravil SP ČR téměř
třídenní program, v jehož rámci budou mít hosté nejen příležitost jednat o agendě
BusinessEurope a zvolit jejího nového prezidenta, ale setkají se i s předsedou vlády ČR,
předsedkyní Poslanecké sněmovny, navštíví zázemí Škody Auto v Mladé Boleslavi a mnoho
dalšího. Svaz také spoluorganizuje výjezd velvyslanců Coreper I do Moravskoslezského kraje,
který proběhne v červenci 2022 a je unikátní příležitostí ukázat transformaci regionu, činnost
Svazu v regionu i úspěšné členské firmy Svazu a modernizační projekty v tradičních odvětvích
průmyslu.
 Naším cílem je prezentovat během CZ PRES české podniky a zaměstnavatele jako konstruktivní

evropskou sílu, která je připravena v rámci EU spolupracovat a na druhou stranu se vytrvale
zasazovat o směřování Unie k funkčnějšímu jednotnému trhu, k posilování její globální
konkurenceschopnosti a chránit ji před protekcionistickými tendencemi, zbytnou regulací a
nadměrnou zátěží pro byznys.
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 Svaz má své zastoupení v Business at OECD (BIAC) – Poradním výboru pro obchod a průmysl při

OECD s celosvětovou působností.
 Svaz je již zapojen do činnosti Výborů pro vzdělávání (EDUC), 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 (ELSAC) a přispěl k vypracování publikace Business for future work,
přípravě nového OECD výhledu o zaměstnanosti a zapojil se do kampaně na podporu mladých a
jejich zapojení na trhu práce. V dubnu 2022 se zúčastnil pravidelných konzultací s Výborem OECD
pro zaměstnanost a sociální věci a podílel se na přípravě Zasedání ministrů práce a sociálních
věcí OECD (Ministeriálu). Ve Výboru pro zahraniční investice a společenskou odpovědnost
podniků (RBC) se řešila připravovaná revize Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti a její
propojení s návrhem EK na směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti. Svaz je dále
zastoupen na pozici místopředsedy daňové komise, místopředsedy pracovní skupiny pro Čínu. V
loňském roce Svaz získal také pozici jednoho z místopředsedů Výboru pro digitální ekonomiku.

INVESTIČNÍ PROSTŘEDÍ A PODPORA INVESTIC
 Svazu se podařilo v rámci novely nařízení vlády k investičním pobídkám (2021) prosadit např.

přímou finanční podporu pro investice s vysokou přidanou hodnotou (výroba farmaceutických
výrobků, počítačů, elektronických a optických přístrojů či letadel). Zároveň dlouhodobě
rozporujeme schvalování všech investičních pobídek vládou.

POVOLOVACÍ PROCESY
 SP ČR dlouhodobě prosazoval rekodifikaci povolovacích procesů. Řada námětů a

pozměňovacích návrhů členů Svazu byla v rámci nového stavebního zákona přijata.
 Po změně vlády Svaz usiloval o zachování Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu pro

klíčové (vyhrazené) stavby, což se povedlo. SP ČR dále prosazuje, aby nebyly při zvažované
novelizaci demontovány všechny přínosy stavebního zákona.

DOPRAVA
 Evropská komise schválila covidový kompenzační program, který mezi železniční dopravce

rozdělí kolem 800 mil. Kč, čímž byl naplněn zásadní a dlouhodobý požadavek SP ČR.
 Vláda zohlednila v rámci programového prohlášení některá zásadní témata, na která jsme jí

upozornili, jako větší důraz na kvalitní a rychlou výstavbu infrastruktury, rozvoj
vysokorychlostních tratí, ale i rozvoj současné infrastruktury železnice včetně její elektrizace,
podpory ETCS a obnovy kolejových vozidel. Na silnici se jednalo o snahu o zajištění rovného
konkurenční prostředí pro české i zahraniční dopravce, výstavbu odstavných parkovišť nejen na
dálnicích, zavádění inteligentních dopravních systémů či podporu čisté mobility. Důležitý je i
rozvoj vodní dopravy na stávajících tocích, řešení splavnosti Labe či rozvoj letecké dopravy.
 Ministr dopravy M. Kupka potvrdil, že chce se Svazem nastavit dlouhodobou spolupráci,

prioritou je udržení rozpočtu SFDI i podpora kosmických aktivit. V alternativních palivech
souhlasí se Svazem, cíle (realistické) mají být v souladu s těmi infrastrukturními.
 Ministerstvo dopravy (MD) oficiálně potvrdilo, že na základě našeho podnětu plánuje zavést

výjimku pro těžší dodávky s alternativním pohonem do 4,25 t pro ŘP sk. B. Výjimka je možná po
konzultaci s EK. MD plánuje výjimku zavést v rámci novely zákona o provozu na pozemních
komunikacích (silniční zákon), která má být předložena vládě nejpozději do září 2022.
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 Vláda schválila návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání

veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, což jsme dlouhodobě požadovali.
 Vláda schválila některé úlevy u pohonných hmot a zároveň podpořila čistou mobilitu. Součástí

jsou i daňová opatření na podporu elektromobility – vyslyšela dlouhodobý požadavek SP ČR a
snížila odvod u služebního vozu využívaného pro soukromé účely z 1 % na 0,5 %.

EKONOMICKÉ KOMENTÁŘE A ŠETŘENÍ
 Svaz pravidelně komentoval výsledky průmyslu, HDP a další klíčové indikátory s vazbou

na vývoj průmyslu.
 Svaz 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.

SOCIÁLNÍ DIALOG
RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY (TRIPARTITA)
 Všechna jednání Plenární schůze RHSD ČR v roce 2021 a na začátku roku 2022 se zabývala

aktuální epidemiologickou situací způsobenou šířením onemocnění Covid-19. Na podzim
loňského roku se tripartita začala zabývat zvyšováním cen energií a tepla. V roce 2022 k těmto
tématům přibyly ještě dopady válečného konfliktu na Ukrajině na Českou republiku a řešení
uprchlické krize. Dalšími tématy, která tripartita řešila, byly Národní plán obnovy, Modernizační
fond a další operační programy, výstavba jaderných bloků, dopady Zelené dohody pro Evropu
na ČR, stav digitalizace a vývoj e-governmentu, stavební legislativa, právní úprava kurzarbeitu,
návrh státního rozpočtu na rok 2022 a příprava ČR na předsednictví v Radě EU, proticovidová
opatření včetně programu Antivirus na podporu zaměstnanosti a jeho prodlužování.

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, války na Ukrajině, zdravotnictví, školství, zaměstnanosti a infrastruktury.

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 (Eurofound2, OSHA3, Cedefop4). Od září 2021 do března 2022 se uskutečnilo
vyjednávání programu na období 2022 - 2024, jehož klíčovou součástí bude dohoda ESP o
teleworku a právu na odpojení od digitálních pracovních prostředků. Dohoda obsahuje také
aktivity v oblasti vzdělávání v souladu s přechodem na zelenou ekonomiku, zaměstnanost
mladých, ochranu dat na pracovišti, legální migraci a posilování kapacity sociálních partnerů. V
říjnu 2021 a v březnu 2022 se konaly pravidelné (on-line) Tripartitní sociální summity na nejvyšší
úrovni a vzhledem k rotaci předsednického tria, se jich zúčastnil viceprezident Radek Špicar.
Jedná se o pravidelná setkání lídrů institucí EU s vládami a sociálními partnery.

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 proběhla 109. Mezinárodní konference práce virtuálně.
Nosnými tématy byly sociální nerovnosti, dovednosti a celoživotní učení a sociální ochrana. Ve
dnech 27. 5. - 11. 6. 2022 se uskuteční 110. MKP, ústředním bodem bude dvoukolové vyjednání
úmluvy či doporučení ILO k učňovskému školství, dále obecná diskuze a závěry k sociální
ekonomice a pravidelná diskuse k implementaci přijatých standardů ILO a řešení jejich
porušování. SP ČR také průběžně připomínkuje zprávy Výboru expertů ILO k ratifikovaných a
neratifikovaným úmluvám.

SVAZ V REGIONECH
Díky šesti regionálním zastoupením v Ostravě, Brně, Olomouci, Plzni, Liberci a Praze prosazuje Svaz
zájmy svých členů přímo v krajích.
Aktivity regionálních zastoupení (RZ) zaměřené na podporu členů v regionech:
 Vytvoření přirozeného komunikačního hubu pro firmy během krizových situací: firmy si zvykly

své zásadní problémy komunikovat přes Svaz jako přes první kontakt.
 Díky regionálnímu zastoupení v Ostravě se povedlo s Magistrátem města Ostrava zamezit

zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pro velké zaměstnavatele.
 Kancelář v Ostravě připravuje podstatnou část programu výjezdu EU velvyslanců z výboru
COREPER I do Moravskoslezského kraje.
 Uspořádáním Sklářského svítání v roce 2021 jsme přispěli k výsledné podobě záchovných
opatření pro nominaci „Ruční výroby skla“ na Reprezentativní seznam nemateriálního
kulturního dědictví UNESCO. Ve středu 30. března 2022 byla na centrálu UNESCO v Paříži podána
nominace RUČNÍ VÝROBY SKLA do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního
dědictví lidstva.

2

Evropská nadace pro životní a pracovní podmínky
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
4
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
3
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 Regionální zastoupení jsou zapojena do obnovených studentských soutěží v regionech, jakými

jsou např. Brno Student Engineering Competition, České ručičky, Ručičky kraje, TECHNOhrátky
apod.
 Regionální manažeři Svazu iniciovali a spolupracovali 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; Spolupráce podnikatelů a samosprávy v Pardubickém kraji - případová studie pro
mikroregion Lanškrounska; Sladění potřeb trhu práce se vzděláváním na úrovni základních škol
ve Středočeském kraji.
 Za sledované období uspořádala regionální zastoupení Svazu 83 akcí zařazených do projektu

NORD II. Svaz se věnoval propojení firem v jednotlivých krajích s Krajskými hygienickými
stanicemi, inspektoráty práce, spolupráci s úřady práce a pravidelným setkáváním v rámci
poradních sborů úřadů práce. Dále byly akce věnovány ochraně oznamovatelů, novele zákoníku
práce, pracovněprávním sporům, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, osobním
ochranným pracovním prostředkům, rozvoji kariérového poradenství ve školách. Se
zaměstnavateli byly v rámci projektových akcí řešeny i otázky nedostatku zaměstnanců a
rekvalifikace zaměstnanců.
 SP ČR realizoval 11 akcí typu Živá knihovna povolání. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace

byla většina realizovaná online. Firmy vytvořily videa, která představovala konkrétní povolání.
 Svaz během války na Ukrajině a 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 května 2021 do konce dubna 2022 bylo vydáno celkem 76 tiskových zpráv. Řada z

nich vycházela z vlastních průzkumů a šetření, například ke Covid-19 testování ve firmách,
ekonomické kondici firem nebo situaci na trhu práce. 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, dále reakce na válku na
Ukrajině nebo situaci v energetice. Média také publikovala stanoviska Svazu týkající se
Národního plánu obnovy, digitalizace, Průmyslu 4.0, předsednictví ČR v Radě EU či evropské
legislativy. Celkem média citovala Svaz a členy jeho představenstva cca 5 100krát.
 V období od května 2021 do konce dubna 2022 Svaz uspořádal také 2 prezenční tiskové

konference zaměřené na priority byznysu pro novou vládu a výsledky ankety o Cenu za
Průmysl 4.0.
 Ve stejném období Svaz uspořádal i 2 online tiskové konference zaměřené na výsledky

průzkumu o povinném testování ve firmách, resp. o dopadu karantén na chod firem.
 Další tisková konference se uskutečnila také po Sněmu SP ČR v listopadu 2021 na Mezinárodním

strojírenském veletrhu v Brně. Sněm vysílala živě na svém webu ČTK, odkud ho přebíral např.
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Idnes.cz. Přenos tak viděly tisíce lidí. Hlavní projevy prezidenta J. Hanáka a premiéra A. Babiše
vysílala ČT24. Na Sněmu SP ČR také podruhé udělil Cenu za Průmysl 4.0.

EXKLUZIVNÍ MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE
 Sekce komunikace pokračovala ve spolupráci s Českou televizí, zejména zpravodajským kanálem

ČT24. Představitelé Svazu vystoupili v řadě pořadů - např. Události, Interview, 90' ČT24, Studio 6,
Otázky Václava Moravce či v ekonomickém pořadu Byznys ČT 24. ČT také zajistila mediální
pokrytí Sněmu, odkud vysílala projevy prezidenta Jaroslava Hanáka a premiéra Andreje Babiše.
 Svaz prohloubil spolupráci se zpravodajským kanálem CNN Prima News, v jehož pořadech

zástupci Svazu komentovali nejrůznější témata z oblasti průmyslu a ekonomiky.
 Svaz pokračoval ve spolupráci i 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, Deníku, Týdeníku Hrot, 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 12 anket a průzkumů (průzkumy na téma
ekonomické situace firem, výsledky a zkušenosti s testováním na Covid-19 či očkováním proti
Covid-19 ve firmách, dopady karantén na chod firem, zavádění Průmyslu 4.0, digitální
vzdělávání, trendy na trhu práce, dopady války na Ukrajině na české firmy).

KOMUNIKACE SE ČLENSKOU ZÁKLADNOU
 Členové Svazu dostávali v roce 2021 čtvrtletně časopis Spektrum, v roce 2022 jej dostanou

jednou za půl roku. 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. Počet sledujících vzrostl za reportované období na všech
sociálních sítích, na twitteru o 19 %, na LinkedIn o 30 % a na Instagramu o 23 %.
 Průměrný měsíční dosah na sociálních sítích:

−

Twitter – 130 000 zobrazení

−

LinkedIn – 14 800 zobrazení

−

Instagram – 1 600 zobrazení

 Webové stránky SP ČR www.spcr.cz měsíčně zaznamenaly v průměru přes 16 100 návštěv.

VÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY
 Ve sledovaném období do Svazu vstoupilo 24 nových individuálních členů, vystoupilo 11

individuálních členů a bylo vyloučeno 8 individuálních členů, z toho v jednom případě
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představenstvo své rozhodnutí o vyloučení revokovalo poté, co firma splnila své členské
povinnosti.
 Ve stejném období ukončila členství Asociace informačních technologií a telekomunikací.
 Koncem dubna 2022 tak členskou základnu tvořilo 31 kolektivních členů a 151 individuálních

členů.
 Status pozorovatele představenstvo udělilo Svazu výrobců vlnitých lepenek z.s. a Asociaci

lesnických a dřevozpracujících podniků. Koncem dubna 2022 uplynulo období pozorovatele
společnostem EUC, a.s., SOMA spol. s r.o., Swonia, a.s.
 Svaz průmyslu a dopravy ČR má jednoho Partnera, kterým je ČEZ, a.s., a to na dobu 2 let, tj. do

srpna 2023.

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. V současné době probíhají práce na přípravě projektů, které budou financované z
Operačního programu Zaměstnanost+.
ROZVOJ NÁRODNÍHO, ODVĚTVOVÉHO A REGIONÁLNÍHO SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR („NORD II“)
 Projekt byl zahájen v červenci 2019 a potrvá až do konce roku 2022. Díky projektu se Svaz 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
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–

Prvky duálního vzdělávání v praxi

–

Kolektivní vyjednávání a role odborů v organizaci

 Realizované aktivity 05/2021 – 04/2022
−

12 bipartitních jednání na úrovni odvětví

−

10 jednání expertních týmů a pracovních skupin

−

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

−

10 diskusních fór

−

33 kulatých stolů v regionech

−

9 kulatých stolů k duálnímu vzdělávání

−

21 networkingových akcí

−

4 živé knihovny povolání

−

2 odborné konference

−

3 vydání Zpravodaje Sociálního dialogu

 Vydané analýzy a publikace
−

tematická analýza Vývoj přípravy a realizace návrhů digitální daně

−

regionální analýza Stav firemního sektoru v Karlovarském kraji z pohledu ekonomických
ukazatelů

−

regionální analýza Stav firemního sektoru v Plzeňském kraji z pohledu ekonomických
ukazatelů

−

regionální analýza Stav firemního sektoru v Jihočeském kraji z pohledu ekonomických
ukazatelů

−

regionální analýza Možnosti vybraných zahraničních trhů vhodných pro export českých
produktů v oblasti nízkouhlíkových řešení s důrazem na cirkulární ekonomiku - Ústecký
kraj

−

regionální analýzy Energetické úspory v průmyslu - využití EPC metody pro průmyslové
podniky - Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

−

publikace Digitální transformace firem a zavádění Průmyslu 4.0

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. Realizace projektu byla prodloužena do 30. 6. 2022.
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 konsorcium Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská
komora ČR a společnost TREXIMA, s. r. o. Jedná se o kvalitativní nadstavbu systému dalšího
vzdělávání na bázi NSK a zákona 179/2006 Sb.
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 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 (AutoSAP, ELA, ČSZE, SCHP ČR a další).
 Aktivity realizované v průběhu zakázky:

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

byla vytvořena analýza metod mapování budoucích kompetencí s využitím zahraničních
zkušeností,
byla vytvořena metodika,
proběhl výběr 10 prioritních sektorů (Energetika, Elektromobilita, Moderní průmyslová /
strojírenská výroba, Chemie, Logistika, Stavebnictví, Kreativní (Herní průmysl),
Kybernetická bezpečnost, Potravinářství, Maloobchod se zaměřením na e-commerce a
internetový marketing),
bylo založeno 10 pracovních skupin z prioritních sektorů, celkem 120 - 150 odborníků z
výzkumné sféry, z řad zaměstnavatelů a vzdělavatelů (SŠ a VŠ),
proběhlo 6 seznámení s metodikou pro odbornou veřejnost z řad firem, škol a pro
zaměstnance partnerů a MPSV/ÚP,
proběhlo seznámení s metodikou členů pracovních skupin,
k 30. 4. 2022 bylo realizováno 10 jednání všech 10 pracovních skupin, tj. celkem 100
jednání,
pracuje se na tvorbě 10 kompetenčních pyramid v jednotlivých prioritních sektorech s
provazbou na oblast vzdělávání,
započaly práce na tvorbě širokých povolání (celkem 20 širokých povolání),
v dubnu 2022 byly předány první výstupy pracovních skupin k veřejnému připomínkování,
probíhají pravidelné konzultace s partnerskými kraji (Středočeský, Moravskoslezský,
Ústecký a Zlínský) ve 14denním intervalu.

PROJEKT §320a písm. a)
V roce 2021
 Projekt byl realizován v období od 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. V rámci projektu byla řešená témata:

Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR pod vlivem nových trendů v OECD a EU; Minimální
mzda; Uplatnitelnost absolventů VŠ z pohledu zaměstnavatelů; Technologická (digitální)
suverenita EU; Podpora exportu - státní versus tržní model financování; Zaměstnávání cizinců.
 Aktivity realizované v rámci projektu:

−
−
−

1 studie, 5 analýz
3 diskusní fóra, 2 minikonference, závěrečná konference
medializace výstupů da další činností SP ČR související se sociálním dialogem - 10 PR
článků, 3x setkání s novináři, medializace na sociálních sítích
 Leden 2022 zpracována a odeslána závěrečná zpráva o realizaci projektu.
 Duben 2022 proběhla na SP ČR kontrola projektu ze strany MPSV.
V roce 2022
 Projekt je realizován v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. V rámci projektu jsou řešena témata:

Zákoník práce - náměty na změny na základě vyhodnocení komplexní novely zákoníku práce z
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roku 2020, elektronizaci doručování a Judikatury Soudního dvora EU; Flexibilní formy práce v ČR;
Vliv koronavirové krize na využívání zahraniční pracovní síly v ČR; Srovnání dopadů obchodní
politiky EU v ČR a vybraných členských státech EU; Snížení administrativní zátěže v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací.
 Aktivity realizované v rámci projektu (leden – duben 2022):

− výběr zpracovatelů 5 studií/analýz, zahájena práce na zpracování studií/analýz
− 1x PR článek
− průběžná medializace na sociálních sítích
 V březnu 2022 byl zpracován a odevzdán na Úřad vlády návrh aktivit na rok 2023. Naplánovaná
jsou tato témata: Analýza legislativního ukotvení duálního vzdělávání v ČR; Dynamika mezd
během recese - Jak se liší recese COVID-19 od minulých ekonomických krizí?; Možnosti
konsolidace makroekonomické situace ČR po pandemii koronaviru; Implementace modelů
udržitelnosti ve firmách; Analýza dopadů vystoupení Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska z EU (brexit) na export a dodavatelské řetězce českých firem, vliv brexitu na další
nepřímé dopady.
PROJEKT §320a písm. b)
 Projekt byl realizován v období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. V rámci projektu jsou řešena
témata: Posouzení úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců (Etapa 1); Pracovní rizika
vznikající při práci v režimu home office s akcentem na analýzu dopadů práce z domova na
úroveň zajištění BOZP v různých odvětvích (Etapa 1). Druhé Etapy projektů budou realizované
v roce 2022.

Zprávu představenstva o činnosti Svazu průmyslu a dopravy České republiky za období
květen 2021 – duben 2022 schválila valná hromada konaná dne 14. června 2022.
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