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Vážení čtenáři,

náš Svaz oslavil sto let od založení prvního 
Českého svazu průmyslníků, na který svou čin-
ností navazujeme. 

Ten byl založen ještě před vznikem samostatné 
Československé republiky, a sice v červnu 1918. 
Ústřední svaz československých průmyslníků, 
dobrovolná celostátní organizace, která na něj 
na konci roku 1918 navázala, rychle ovládla 
československé hospodářství a  měla rozhodu-
jící vliv na ekonomickou politiku nového státu. 
České země totiž tehdy nebyly jen geografickým 
středem Evropy, ale od počátku industrializace 
také jejím průmyslovým srdcem. Svaz průmy-
slu České republiky, který vznikl díky iniciativě 
153 podniků a organizací v  roce 1990, se stal 
přímým pokračovatelem prvorepublikových 

průmyslníků. Sektor dopravy se připojil o čtyři 
roky později a dostal se i  do názvu našeho 
Svazu.

Je důležité si připomínat slavnou tradici a odkaz 
našich předchůdců, ještě důležitější je však usi-
lovně pracovat a zpříma hledět do budoucnosti. 
Náš Svaz je nestátní, dobrovolnou a nepolitickou 
organizací. Jsme největší zaměstnavatelskou 
organizací v zemi a sdružujeme nejvýznamnější 
zaměstnavatele a podnikatele v České republice. 
Reprezentujeme rozhodující část českého prů-
myslu a dopravy včetně všech nově nastupujících 
odvětví, jakými jsou například ICT, elektrotech-
nika či digitální ekonomika. Zastřešujeme 32 
svazů a asociací a přes 140 individuálních člen-
ských firem. Celkově hájíme zájmy 11 tisíc firem, 
jejichž prostřednictvím je zaměstnáno 1,3 mili-
onu pracovníků.

SLAVÍME 100 LET – 
TRADICE ZAVAZUJE
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Naším posláním je utvářet kvalitní podnikatelské 
prostředí. Aktivně sledujeme a  vyhodnocujeme 
světové trendy a rozvoj průmyslu v ČR a získané 
poznatky využíváme k  ovlivňování hospodářské 
politiky vlády. Prosazujeme zájmy zaměstna-
vatelů a  podnikatelů ČR v  evropských a  mezi-
národních organizacích. Navazujeme obchodně 
ekonomické vztahy mezi českými a zahraničními 
subjekty formou podnikatelských misí, kon-
ferencí nebo účastí na veletrzích a  odborných 
seminářích.

Organizujeme vzdělávací a  poradenskou čin-
nost, seznamujeme naše členy s  informacemi, 
které jsou důležité pro jejich podnikání. SP ČR 
patří mezi povinná připomínková místa k  návr-
hům všech právních předpisů, které mají vliv na 
podnikatelské prostředí. Ročně komentujeme na 
140 zákonů a  vládních předpisů. Předkládáme 
vlastní návrhy a  ovlivňujeme tak politickohos-
podářská rozhodnutí v  ekonomické a  sociální 
oblasti. Prosazujeme, koordinujeme a chráníme 
zájmy našich členů v Radě hospodářské a soci-
ální dohody (tripartitě).

Tematický záběr aktivit Svazu je tedy nesmírně 
široký a  tato publikace by Vám měla pomoci 
lépe se orientovat v  naší činnosti. Pracujeme 
pro Vás, bez Vaší pomoci se ale neobejdeme. 
Vítáme v  našich řadách každou firmu, které 

záleží na budoucnosti této země. S  ohledem 
na odkaz našich předků i nástupců bude naším 
společným cílem dostat českou ekonomiku bě-
hem příštích šesti let mezi nejlepších 20 ekono-
mik ve světě.

Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky
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 > Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP 
ČR) je největším zaměstnavatelským svazem 
v zemi. 

 > Zastřešujeme 32 oborově zaměřených svazů 
a asociací a přes 140 individuálních členských 
subjektů. 

 > Hájíme zájmy všech 11 tisíc našich firem, které 
zaměstnávají přes 1,3 milionu pracovníků. 

 > Jsme nestátní organizací, nezávislou na vládě, 
politických stranách a odborech.

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

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

PROSAZUJEME 
BYZNYSOVÉ 
PRIORITY

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

HÁJÍME ZÁJMY VELKÝCH 
I MALÝCH FIREM
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V tripartitních jednáních 
s vládou a odbory ovlivňujeme 
podobu strategických 
a legislativních dokumentů.

SOCIÁLNÍ DIALOG
Sociální dialog zahrnuje všechny typy vyjedná-
vání, konzultací a  výměny informací mezi zá-
stupci vlády, zaměstnavatelů a  zaměstnanců, 
týkající se hospodářské a sociální politiky.

Je důležitým nástrojem pro udržení stability ne-
jen v České republice, ale i v rámci Evropské unie 
a  dalších nejvyspělejších zemí. Sociální dialog 
pomáhá sladit zájmy zaměstnavatelů a zaměst-
nanců v zájmu rozvoje podnikání a zajištění soci-
álního smíru.

Sociální dialog může probíhat 
mezi:

 > vládou a  sociálními partnery, tzn. mezi zá-
stupci zaměstnavatelů (zaměstnavatelské 
svazy a  asociace) a  zástupci zaměstnanců 
(odborové konfederace a svazy) – pak se jedná 
o tzv. tripartitu. 

 > zástupci zaměstnavatelů a  zástupci zaměst-
nanců – zde mluvíme o bipartitním sociálním 
dialogu či bipartitě. Takových jednání se tedy 
účastní pouze sociální partneři.

SP ČR JAKO RESPEKTOVANÝ 
SOCIÁLNÍ PARTNER
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NÁRODNÍ 
SOCIÁLNÍ DIALOG – 
TRIPARTITA

Udržení sociálního smíru je základním předpo-
kladem pozitivního vývoje ekonomiky i  životní 
úrovně občanů. Tripartita umožňuje vládě, zá-
stupcům zaměstnavatelů a  zástupcům za-
městnanců projednávat, navzájem vysvětlovat 
a zdůvodňovat své kroky a postoje. Vláda je tak 
na pravidelných setkáních informována o názo-
rech a stanoviscích sociálních partnerů.

V České republice je národní sociální dialog ve-
den prostřednictvím institucionalizované plat-
formy – Rady hospodářské a  sociální dohody 
ČR (RHSD ČR). Ta je společným dobrovolným 
dohadovacím a  iniciativním orgánem odborů, 
zaměstnavatelů a vlády České republiky. Cílem 
tripartity je vzájemně respektovanou formou 
dialogu dosáhnout shody v zásadních otázkách 
hospodářského a  sociálního rozvoje. RHSD ČR 
hraje stále významnější roli a  v současnosti 
představuje stěžejní koordinační prvek sociál-
ního dialogu v ČR.

Sociální partneři v tripartitě

ZÁSTUPCI ZAMĚSTNAVATELŮ

Svaz průmyslu a  dopravy České republiky 
(SP ČR)

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

Českomoravská konfederace odborových svazů 
(ČMKOS)

 > je největší odborovou centrálou v  České 
republice

 > je dobrovolným, otevřeným a  nezávislým de-
mokratickým sdružením 29 odborových svazů

 > posláním ČMKOS je ochrana mzdových, 
pracovních a  životních podmínek a  práv 
zaměstnanců

 > je zapojena do mezinárodních odborových 
struktur

Asociace samostatných odborů České republiky 
(ASO ČR)

Orgány Rady hospodářské 
a sociální dohody České 
republiky – tripartita

Plenární schůze RHSD ČR je vrcholným do-
hadovacím orgánem tripartity. Je v  ní zastou-
pena delegace vlády (7 členů), 7 představitelů 
zaměstnavatelských svazů a  7 představitelů 
odborových centrál. Z  plenárních schůzí jsou 
pořizovány zápisy, které jsou dostupné na 

webové stránce Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR.

Předsednictvo RHSD ČR je výkonným orgánem 
mezi zasedáními Plenární schůze RHSD ČR. 
Projednává koncepční dokumenty, jedná o  zá-
sadních rozporech, které vyplynuly z  jednání 
Plenární schůze RHSD ČR, posuzuje a  vyhod-
nocuje vývoj sociálního partnerství. Navrhuje 
program a určuje termín Plenární schůze RHSD 
ČR.

Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR jsou stálými 
expertními orgány za účelem řešení věcných zá-
ležitostí. Projednávají předložené materiály, za-
bezpečují a připravují k nim odborná stanoviska 
a další podklady pro orgány RHSD ČR.

SOCIÁLNÍ DIALOG 
V KRAJÍCH – 
KRAJSKÉ TRIPARTITY

Tripartitní jednání probíhají také na regionální 
úrovni, v České republice na úrovni krajů. Členy 
tripartity jsou zástupci konkrétního kraje, za-
městnavatelů a zaměstnanců.
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SP ČR nominuje za členy tripartity zástupce vý-
znamných členských firem působících v daném 
kraji nebo svého regionálního manažera s  pů-
sobností určenou pro příslušný kraj. Krajská tri-
partita řeší zejména problémy svého regionu.

EVROPSKÝ 
SOCIÁLNÍ DIALOG

Evropský sociální dialog je dialog mezi zástupci 
Evropské unie a sociálními partnery na evropské 
úrovni. Může probíhat jako tripartitní (tzn. mezi 
zástupci EU a  evropskými sociálními partnery), 
nebo jako bipartitní (mezi evropskými sociálními 
partnery).

Největším sociálním partnerem, jenž hájí v  ev-
ropském sociálním dialogu zájmy zaměstna-
vatelů je Konfederace evropského podnikání 
BusinessEurope, ve které je SP ČR členem. 
Konfederace sdružuje 40 podnikatelských a za-
městnavatelských svazů z  34 zemí Evropy. Je 
největším a  nejsilnějším podnikatelským lobby 
vůči evropským institucím a dalším organizacím 
(zastupuje 20 milionů podniků v Evropě) a hlav-
ním zástupcem zaměstnavatelů v  evropském 
sociálním dialogu. Pro SP ČR je nejpřímější 

a nejefektivnější cestou, jak ovlivňovat vývoj ini-
ciativ, politik a  legislativních i  nelegislativních 
opatření Evropské komise v samém zárodku. SP 
ČR je členem od roku 1993 a BusinessEurope je 
pro něj určující organizací pro vytváření vlastních 
strategií a  hájení zájmů českého a  evropského 
průmyslu.
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Svaz je povinným 
připomínkovým místem. 
Ročně komentujeme 
průměrně 140 zákonů či 
vládních předpisů.

Naše stanoviska formulujeme společně s člen-
skými firmami a  svazy v  expertních týmech 
a pracovních skupinách k jednotlivým tématům.

 > Bezpečnost práce
 > Daně
 > Digitalizace
 > Doprava a infrastruktura
 > Energetika
 > Environmentální politika
 > Export
 > Evropská unie

 > Hospodářská politika
 > Kohezní politika
 > Legislativa
 > Lidské zdroje
 > Potravinářství
 > Průmysl 4.0
 > Trh práce
 > Umělá inteligence
 > Výzkum, vývoj a inovace
 > Vzdělávání
 > Zdravotnictví

Aktivně prosazujeme potřeby byznysu v  desít-
kách ministerských či resortních pracovních 
týmů, skupin a ve vybraných radách vlády.

BOJUJEME ZA FÉROVÉ 
PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
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DĚLÁME PRO FIRMY

Kvalitu podnikatelského 
prostředí svou legislativou 
do značné míry utváří vláda. 
Na nás tedy je, abychom 
ovlivňovali legislativu již 
v době jejího vzniku.

LEGISLATIVNÍ PROCES A PRÁVNÍ 
PROSTŘEDÍ

 > Prosadili jsme změny v  exekucích, které 
snižují zátěž zaměstnavatelů (jednotné for-
muláře exekučních příkazů), usilujeme 
o  paušální náhrady pro zaměstnavatele za 
vedení agendy. 

 > Zabránili jsme přijetí Právně ekonomického 
systému pro podnikatele, protože nenaplňoval 
stanovené cíle a obsahoval řadu nejasností.

TRH PRÁCE

 > Blokujeme přijetí novely zákoníku práce 
s nepříznivými ekonomickými dopady na 
zaměstnavatele.

 > Novela zákona o zaměstnanosti neobsahuje 
díky nám zákaz řetězení pracovních poměrů 
na dobu určitou.

 > Zabránili jsme přijetí mnoha poslaneckých 
a vládních návrhů z oblasti sociálních systémů 
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s dopady na zaměstnavatele (např. úrazové po-
jištění, diferencované sazby pojistného), usilu-
jeme o vyšší kompenzaci za zrušení prvních tří 
dnů neplacené nemocenské (tzv. karenční doby).

 > Svaz je garantem pro zařazení zaměstna-
vatelů do zrychleného režimu vyřizování žá-
dostí o zaměstnaneckou kartu pro pracovníky 
z Ukrajiny, Srbska, Mongolska a Filipín.

 > Svaz je garantem pro zácvik, tj. zaškolování 
cizinců ze třetích zemí.

 > V minulosti jsme prosadili možnost daňových 
odpočtů pro firmy investující do vzdělávání. To 
výrazně zlepšilo spolupráci firem a škol, Svaz 
proto usiluje o jejich rozšíření.

ŠKOLSTVÍ

 > Podařilo se nám prosadit povinné přijímací 
zkoušky do maturitních oborů a povinnou ma-
turitu z matematiky od roku 2020 (gymnázia) 
resp. 2021 (ostatní odborné školy).

 > Prosadili jsme nový způsob akreditací vyso-
kých škol, vyšší účast zástupců zaměstnava-
telů v akademických orgánech a lepší profesní 
orientaci jejich vzdělávacích programů.

 > Podporujeme zavádění prvků duálního vzdě-
lávání ve školách v  Moravskoslezském kraji 
jsme spustili pilotáž rozšířené spolupráce 
v duálním vzdělávání mezi vybranými školami 
a firmami.

 > V minulosti jsme prosadili možnost daňových 
odpočtů pro firmy investující do vzdělávání. To 
výrazně zlepšilo spolupráci firem a škol, Svaz 
proto usiluje o jejich rozšíření.

DOPRAVA

 > Z naší iniciativy vláda vyjednala v  Bruselu 
možnost výjimky ze zákona EIA pro 9 klíčových 
dopravních staveb.



18 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

 > Dlouhodobě vystupujeme proti neekonomic-
kému rozšiřování mýtného systému a prosa-
zujeme systematické financování údržby silnic 
II. a III. třídy ze strany státu.

 > Na základě našeho požadavku bylo krajům 
a dopravcům státem částečně kompenzováno 
navýšení mezd řidičů dané nařízením vlády.

DANĚ

 > Zabránili jsme předložení návrhu sektorové či 
progresivní daně.

 > Prosadili jsme vydání vyjádření ministerstva 
financí potvrzující, že e-faktury jsou doku-
menty plně rovnocenné písemným dokladům.

 > Měníme přístup finanční správy k podnikate-
lům. Například byla vydána metodika k zajiš-
ťovacím příkazům. Plně podporujeme snahu 
o cílenost kontrol, což by ušetřilo čas a pro-
středky na straně státu i firem.

ENERGETIKA

 > Zabránili jsme zrušení výjimek z  emisních li-
mitů dle BAT pro velké uhelné zdroje.

 > Zlepšujeme podmínky pro podporu opatření na 
zvyšování energetické účinnosti a podílíme se 
na vytváření systému dobrovolných dohod pro 
realizaci energetických úspor.

 > Prosadili jsme prodloužení snížené spotřební 
daně na zemní plyn v dopravě i po roce 2020.

 > V souladu s platnou Státní energetickou kon-
cepcí podporujeme výstavbu nového jader-
ného zdroje.
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EXPORT

 > Desítkami zahraničních podnikatelských misí 
i organizací návštěv podnikatelských delegací 
ze zahraničí do ČR pomáháme každý rok fir-
mám hledat nové trhy a odběratele.

 > Přispěli jsme k  prosazení české účasti na 
EXPO ASTANA 2017 „Future energy“. Aktivní 
spolupráce probíhá také s kanceláří generál-
ního komisaře pro EXPO 2020 v Dubaji.

 > Díky našemu tlaku došlo k  posílení ekono-
mické diplomacie zejména v mimoevropských 
zemích a k prosazení hodnocení kvality služeb 
ekonomických diplomatů.

 > Prostřednictvím expertního týmu „Veletržní 
výbor“ pomáháme českým firmám k do-
stupným státem podporovaným účastem na 
společných i individuálních expozicích na za-
hraničních veletrzích.

VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

 > Vybojovali jsme potřebné prostředky na apli-
kovaný výzkum a vývoj do státního rozpočtu.

 > Prosadili jsme změny při uplatňování daňových 
odpočtů na VaV, aby podmínky byly pro firmy 
jasnější a méně administrativně náročné.

 > Podporujeme transfer technologií v klíčových 
oborech, spolupracujeme s  Technologickou 
agenturou ČR a  prohlubujeme spolupráci 
s Akademií věd ČR.

EKOLOGIE

 > Zabránili jsme přijetí pro průmysl nebezpeč-
ných pozměňovacích návrhů novely vodního 
zákona, a to jak v Poslanecké sněmovně, tak 
v Senátu. Například návrh týkající se omezení 
dovážených odpadních vod na komunální čis-
tírny odpadních vod (ČOV). Iniciovali jsme, aby 
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se vláda opět zabývala problematikou odstra-
ňování starých ekologických zátěží.

 > Přispěli jsme ke schválení zákona o ovzduší ve 
znění, které neobsahuje pro průmysl rizikové 
úpravy regulace pachů.

DIGITÁLNÍ AGENDA

 > Dosáhli jsme toho, že návrh zákona o ochraně 
osobních údajů nerozšiřuje povinnosti naří-
zení GDPR. 

 > Vytvořili jsme Akademii GDPR, která je jedi-
ným uceleným a státem garantovaným systé-
mem vzdělávání zaměřeným na implementaci 
nových pravidel pro práci s osobními údaji.

 > Prosadili jsme začlenění byznysových témat 
v oblasti digitální agendy do Akčního plánu pro 
Společnost 4.0. Osvětovými akcemi pomáháme 
zavádět koncept Průmyslu 4.0 ve firmách.

 > Zásadním způsobem jsme přispěli k přijetí na-
řízení o volném toku neosobních údajů.

 > Prosadili jsme, aby se vláda v koncepci Digitální 
Česko věnovala také jednotnému digitálnímu 
trhu EU a dopadům digitalizace na společnost.

PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH 
PODNIKŮ

 > Do Akčního plánu podpory MSP jsme prosa-
dili opatření na podporu VaVaI, technického 
vzdělávání, internacionalizace a zavádění 
Průmyslu 4.0.

 > Poskytování výhodných záruk za investiční 
úvěry přidělovaných Českomoravskou záruční 
a rozvojovou bankou se díky zásahu Svazu roz-
šířilo i na regiony mimo Prahu a mohou je zís-
kat také střední podniky.
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Našim členům umožňujeme 
zaštiťovat se silou Svazu 
nejen na úrovni tuzemské, ale 
i evropské a mezinárodní.

Na evropské a mezinárodní úrovni hájíme zájmy 
zaměstnavatelů a  podnikatelů České republiky 
v příslušných institucích. 

Již od roku 1993 jsme členem Konfederace 
evropského podnikání BusinessEurope (BE), 
která sdružuje podnikatelské a  zaměstnava-
telské svazy z  34 zemí Evropy a  funguje jako 
přímá spojka na instituce EU i  jako vážený so-
ciální partner. Stálá delegátka SP ČR zastupuje 
naše členy na akcích na vysoké úrovni (COPRES, 
EXCO) i ve vybraných výborech a pracovních sku-
pinách BE.

Od roku 1996 se účastníme práce Poradního vý-
boru pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci 
pro hospodářskou spolupráci a  rozvoj (OECD) 
a  také Evropského hospodářského a  sociál-
ního výboru (EHSV), jenž je poradním orgánem 
Evropské komise (EK).

Na bilaterální úrovni navazujeme spolupráci 
s partnerskými průmyslovými svazy, obchodními 
komorami a  dalšími zahraničními hospodář-
skými institucemi na základě více než 90 dohod 
o spolupráci. 

Zájmy českých zaměstnavatelů v zahraničí prosa-
zujeme kromě samotného členství v mezinárod-
ních organizacích také činností našich odborníků 
v  jejich různých expertních týmech a  dále v  po-
radních výborech a agenturách Evropské komise. 

S europoslanci a  pracovníky Stálého zastoupení 
ČR při EU spolupracujeme prostřednictvím České 
podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE), jíž 
jsme spoluzakladatelem.

JSME VAŠÍM PARTNEREM 
PRO EVROPU
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Uspořádali jsme přes 160 
podnikatelských misí do 
zahraničí za účasti několika 
tisíců zástupců českých firem.

Aktivně se věnujeme podpoře tuzemských firem 
a  jejich snahám uspět v  zahraničí. Pilíř pomoci 
představují úspěšně fungující podnikatelské mise 
do zahraničí – delegace složené ze zástupců fi-
rem či jiných exportních subjektů, které nejčas-
těji doprovází vysokého politického představitele 
při jeho zahraniční cestě. 

S pořádáním zahraničních podnikatelských misí 
máme praxi již od roku 1993. Za 25 let zorganizo-
val Svaz přes 160 takových cest. V poslední době 
ročně pořádal 10 až 15 výjezdů, a to na vzdálené 
i evropské trhy.

Další činnosti:

 > Organizujeme mezinárodní konference za 
účasti prezidentů a premiérů.

 > Uzavíráme smlouvy s partnerskými zahranič-
ními svazy a komorami.

 > Zajišťujeme incomingové mise zahraničních 
podnikatelů do České republiky.

 > Zajišťujeme členským subjektům prezentace 
na veletrzích v zahraničí.

 > Organizujeme proexportní konference, semi-
náře a workshopy.

SP ČR využívá při svých proexportních aktivitách 
více než 90 dohod o  spolupráci s  partnerskými 
organizacemi v zahraničí.

SPOLEČNĚ S VÁMI DOBÝVÁME 
SVĚT
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JAK FUNGUJEME A KDE 
PŮSOBÍME

Strukturu Svazu průmyslu a dopravy České re-
publiky tvoří volené orgány (představenstvo, do-
zorčí rada), poradní orgány (expertní týmy a  je-
jich pracovní skupiny) a výkonný aparát (odborné 
sekce, kanceláře SP ČR a CEBRE v Bruselu).

ORGÁNY SVAZU

Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu.

Představenstvo je nejvyšším orgánem Svazu 
v  období mezi valnými hromadami. Předsta-
venstvo je složeno z  prezidenta, viceprezidentů 
a dalších členů představenstva volených valnou 
hromadou a  generálního ředitele Svazu. Počet 
volených členů představenstva je osmnáct, ge-
nerální ředitel se stává členem představenstva 
dnem svého jmenování do funkce generálního 
ředitele.

Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním a revizním 
orgánem Svazu. Dozorčí rada je pětičlenná.

Smírčímu výboru přísluší závazný výklad Stanov 
s  tím, že jeho rozhodnutí jsou konečná. Smírčí 
výbor rozhoduje v případných sporech mezi členy 
a orgány Svazu.

PORADNÍ ORGÁNY

Odborná stanoviska 
a expertízy SP ČR vznikají 
na základě činnosti 14 
expertních týmů a jejich 
pracovních skupin pro 
jednotlivá témata.
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Rada členů SP ČR je složena z představitelů ko-
lektivních členů (svazů a  asociací) sdružujících 
firmy na základě odvětvových, profesních či regi-
onálních zájmů. Schází se šestkrát ročně.

Grémium SP ČR je složeno ze zástupců individu-
álních členských firem. Zasedání probíhají rov-
něž s dvouměsíční periodicitou.

Expertní týmy SP ČR jsou složeny z  delegova-
ných zástupců členů, kteří zde diskutují a  vy-
tvářejí stanoviska a  pozice Svazu k  jednotlivým 
odborným tématům. Každá z konkrétních oblastí 
má svého gestora v  Představenstvu a  experta 
z řad výkonného aparátu Svazu.

Sněm SP ČR projednává zásadní otázky týkající 
se podnikatelského prostředí. Koná se každo-
ročně, v posledních letech již tradičně jako nej-
důležitější akce zahajovacího dne Mezinárodního 
strojírenského veletrhu v  Brně. Sněmu se mo-
hou účastnit nejen členské subjekty, ale i  další 
pozvaní významní hosté. Mezi ně patří ministři 
vlády v čele s premiérem, vrcholní představitelé 
dalších podnikatelských i jiných organizací a in-
stitucí, zástupci výzkumných ústavů, vysokých 
škol apod. Na Sněmu zaznívají klíčové požadavky 
SP ČR na politiku vlády a  diskutuje se o  všech 
podstatných oblastech ovlivňujících podnikatel-
ské prostředí v naší zemi.

VÝKONNÝ APARÁT – sekretariát Svazu zajišťuje 
základní oblasti působnosti SP ČR. Za činnost 
sekretariátu Svazu odpovídá a  jeho činnost řídí 
generální ředitel Svazu.

V pražském sídle Svazu 
průmyslu a dopravy ČR pro 
vás pracuje na 40 špičkových 
odborníků.
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SVAZ V ZAHRANIČÍ

Svaz má stálé zastoupení u Konfederace ev-
ropského podnikání v Bruselu BusinessEurope, 
jejímž je členem – přímo v  Bruselu působí 
Kancelář stálého delegáta Svazu průmyslu a do-
pravy ČR u BusinessEurope.

Svaz je vedle Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů a Hospodářské komory 
spoluzakladatelem České podnikatelské repre-
zentace (CEBRE – Czech Business Representa-
tion) v Bruselu.

REGIONÁLNÍ 
ZASTOUPENÍ SP ČR

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

Svaz průmyslu a  dopravy ČR má své zástupce 
ve 14 krajích republiky. Prostřednictvím sítě
regionálních manažerů s  členskými firmami 
spolupracuje na jejich aktivitách v regionech.

 > Formulujeme a prosazujeme zájmy podnika-
telů a zaměstnavatelů v regionálních triparti-
tách a dalších poradních orgánech krajů.

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

 > Podíleli jsme se na přípravě Strategického 
plánu restrukturalizace v  Moravskoslezském 
a Ústeckém kraji.

 > Spoluorganizujeme regionální burzy práce, 
zapojujeme firmy do akce Živé knihovny povo-
lání pro žáky ZŠ a podporujeme řadu dalších 
soutěží na podporu technického vzdělávání 
a polytechnické výchovy.

 > Proškolili jsme bezmála 1000 zástupců firem 
na odborných akcích v regionech.

Kontaktní místa pro členské sub-
jekty SP ČR v regionech naleznete 
na www.spcr.cz.
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NAŠI ČLENOVÉ = NAŠE SÍLA

Naši členové řídí Svaz 
a určují jeho aktivity. 
Společně bojujeme za lepší 
podnikatelské prostředí, 
prosperující ekonomiku 
a blahobyt v zemi.

REPREZENTANT 
ROZHODUJÍCÍ 
ČÁSTI PRŮMYSLU

Zastupujeme například automobilový, elekt-
rotechnický, chemický a  strojírenský průmysl 
a  další významná odvětví, jako jsou ener-
getika, doprava, informační a  komunikační 
technologie.

Formou přímého členství nebo prostřednictvím 
našich členských svazů a  asociací zastřešu-
jeme celkem na 11 tisíc firem z různých sektorů 
ekonomiky.

ZASTUPUJEME NEJVĚTŠÍ 
POČET FIREM V ČR

 > Automobilový průmysl
 > Energetika
 > Doprava
 > Strojírenství
 > Elektrotechnický průmysl
 > Papírenský průmysl
 > Sklářský průmysl
 > ICT průmysl
 > Chemický průmysl
 > Hutnictví
 > Obchod a cestovní ruch
 > Farmaceutický průmysl
 > Výzkum a vývoj
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32 ČLENSKÝCH ASOCIACÍ 
A SVAZŮ

SP ČR funguje na principu 
konfederativního uspořádání. 
Naše členské svazy 
a asociace reprezentují 
většinu odvětví klíčových pro 
fungování české ekonomiky.

 > Asociace českého papírenského průmyslu 
 > Asociace informačních Technologií 

a Telekomunikací 
 > Asociace inovativního farmaceutického 

průmyslu 
 > Asociace leteckých a kosmických výrobců 
 > Asociace malých a středních podniků 

a živnostníků ČR 
 > Asociace poskytovatelů personálních služeb 
 > Asociace provozovatelů poukázkových systémů
 > Asociace sklářského a keramického 

průmyslu ČR 
 > Asociace spotřební elektroniky 
 > Asociace strojních inženýrů ČR
 > Asociace výrobců a dodavatelů 

zdravotnických prostředků 
 > Asociace výzkumných organizací 
 > Asociace zemědělské a lesnické techniky 
 > APPLiA CZ – Sdružení evropských výrobců 

domácích spotřebičů 
 > Česká asociace dodavatelů zdravotnických 

prostředků
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 > Česká asociace odpadového hospodářství
 > Česká fintech asociace
 > Český svaz zaměstnavatelů v energetice 
 > Elektrotechnická asociace České republiky 
 > ICT Unie 
 > Ocelářská unie
 > Sdružení automobilového průmyslu 
 > Solární asociace 
 > Svaz českých a moravských výrobních 

družstev 
 > Svaz dopravy České republiky 
 > Svaz chemického průmyslu České republiky 

 > Svaz obchodu a cestovního ruchu České 
republiky 

 > Svaz sléváren České republiky
 > Svaz strojírenské technologie 
 > Svaz výrobců cementu České republiky
 > Svaz výrobců vápna České republiky
 > Unie soukromých bezpečnostních služeb 

České republiky
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 > Od svého založení v r. 2001 je AMSP ČR poli-
ticky i ekonomicky zcela nezávislou organizací. 

 > Reprezentuje a  zastupuje zájmy malých 
a středních podniků, živnostníků a profesních 
spolků.

 > Asociace spravuje nejrozsáhlejší statistiky, 
analýzy a průzkumy mapující segment malého 
a středního podnikání (MSP). 

 > Hlavní aktivity směřuje asociace do deseti 
skupin malého a  středního podnikání: začí-
nající podnikatelé, rodinné firmy, řemeslníci, 
ženy v podnikání, obchodní provozovny, malé 
restaurace, drobní pěstitelé, podnikatelé 55+, 
podnikání církve a podnikatelé na venkově.

 > Prostřednictvím různých nástrojů vytváří nej-
širší informační, legislativní, ekonomický, 
sociální a vzdělávací servis v těchto rozhodují-
cích segmentech MSP. 

 > Specifickými službami jsou SOS útvar, který 
řeší šikanu drobných podnikatelů, nebo on-
-line poradny zaměřené na aktuální proble-
matiku (EET, GDPR atd.).

 > Vyhlašuje soutěže o  nejlepší rodinnou firmu, 
začínající podnikatele, podnikavé ženy, oceňuje 

nejlepší živnostníky na venkově, nejaktivnější 
cechy a poskytuje desítky záštit.

 > Každoročně vyhlašuje program zaměřený na 
důležitou podnikatelskou oblast (Rok řemesel 
2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného pod-
nikání 2018).

„Argumentujeme na základě přesných a obhaji-
telných dat, nikoliv na bázi dojmů.“

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
předseda představenstva AMSP ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

(AMSP ČR)

METEOR Centre Office Park B

Sokolovská 100/94

186 00 Praha 8

Tel.: 236 080 454, 733 722 512

E-mail: amsp@amsp.cz

Web: www.amsp.cz

ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH 
PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
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 > Elektrotechnická asociace České republiky 
(ElA) byla založena v  lednu 1992 jako ekono-
micky i právně samostatný zaměstnavatelský 
a podnikatelský svaz. 

 > Asociace sdružuje právnické i  fyzické osoby 
elektronického a  elektrotechnického průmy-
slu a též subjekty, které mají s elektrotechnic-
kým průmyslem společné zájmy. 

 > Kromě vlastního kolektivního vyjednávání 
s odbory, což je základ sociálního dialogu, ko-
munikuje s příslušnými orgány státní správy. 

 > Svým členům umožňuje účast na tvorbě no-
vých legislativních norem, při práci v  odbor-
ných skupinách a dalších činnostech. 

 > Podporuje etické podnikání, a také se aktivně 
hlásí k etickému kodexu SPČR. Její činnost se 
řídí stanovami a programovým prohlášením.

„Automatizace ve firmách se nyní ještě více pře-
souvá do zpracování dat na všech úrovních – od 
technologických dat pro řízení jednotlivých kon-
krétních procesů až po systémová data sloužící 
k  řízení obchodu, marketingu, lidských zdrojů 
a dalších netechnických oblastí. Základem roz-
voje firmy je tedy v  dnešní době umět s  daty 
pracovat, vytěžit z nich relevantní informaci a tu 
následně použít pro správné (nejlépe automati-
zované) rozhodnutí.“

Ing. Jan Prokš, Ph.D.
ředitel Elektrotechnické asociace České republiky

Elektrotechnická asociace České republiky (ElA)

Zelený pruh 95/97

140 00 Praha

Tel.: 261 213 623

E-mail: ela@electroindustry.cz 

Web: www.electroindustry.cz

ELEKTROTECHNICKÁ ASOCIACE 
ČESKÉ REPUBLIKY
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 > Svaz strojírenské technologie (SST) byl zalo-
žen v roce 1990. Mezi zakladatele patřili i no-
sitelé proslulých značek jako TOS, MAS, ZPS, 
Šmeral apod. 

 > Sdružuje na 50 nejvýznamnějších strojíren-
ských podniků v ČR a SR.

 > V rámci ČR pokrývají podniky sdružené v SST 
více než 70 % produkce obráběcích a  sváře-
cích strojů. 

 > Podporuje inovační aktivity v  oboru a  prog-
resivní technologie, které zvýší konkurence-
schopnost členských podniků SST. 

 > Prosazuje zájmy členských podniků SST 
v  dialogu se státní správou a  společenskými 
organizacemi. 

 > Podporuje marketingové aktivity členských 
podniků, propaguje je v médiích a podporuje 
rozvoj technického vzdělávání.

„V Česku na náš obor připadá zhruba 20 miliard 
korun tržeb, což ve srovnání s tuzemskými auto-
mobilkami není mnoho, ale v porovnání s mnoha 
podobně velkými státy u nás stále obráběcí 
a svářecí stroje hrají nadprůměrnou roli.“ 

Ing. Oldřich Paclík, CSc.
ředitel Svazu strojírenské technologie

Svaz strojírenské technologie (SST) 

Politických vězňů 1419/11

110 00 Praha

Tel.: 234 698 111

E-mail: svaz@sst.cz 

Web: www.sst.cz

SVAZ STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE



35

 > Asociace výzkumných organizací (AVO) fun-
guje jako dobrovolné sdružení právnických 
a fyzických osob.

 > Zastupuje zájmy především těch subjektů, je-
jichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou 
komerčně využívány. 

 > Reprezentuje na 80 členů s téměř 8 tisíci lidmi 
činnými v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

 > Je jediným sdružením v  ČR, které reprezen-
tuje aplikovaný výzkum a  vývoj v  podnikatel-
ské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný 
převážně z privátních zdrojů.

„Naše asociace se profiluje jako zástupce ino-
vačních firem a výzkumných organizací zamě-
řených na aplikovaný výzkum a  vývoj. Vyzývám 
proto i ostatní inovační firmy, aby se k nám připo-
jily a společným postupem kultivovaly prostředí 
VaVaI v České republice.“

Ing. Libor Kraus
prezident Asociace výzkumných organizací

Asociace výzkumných organizací (AVO)

Novodvorská 994/138

142 00 Praha

Tel.: 241 493 138

E-mail: avo@avo.cz 

Web: www.avo.cz

ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ



36 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

 > Asociace inovativního farmaceutického prů-
myslu (AIFP) má členskou základnu složenou 
z  firem, které vyvíjí a  dodávají na trh nové, 
účinnější a bezpečnější léky.

 > V České republice sdružuje 35 farmaceutic-
kých společností. 

 > Klíčovou rolí asociace je zastupovat inovativní 
farmaceutický průmysl navenek. 

 > Vedle toho funguje pro své členy jako plat-
forma umožňující debatu mezi experty z  jed-
notlivých společností. 

 > Asociace se snaží být přínosem také pro širo-
kou veřejnost. Aktivně proto podporuje paci-
entské organizace v rámci projektu Akademie 
pacientských organizací (APO). Do projektu se 
v  současnosti zapojuje více než 80 pacient-
ských organizací.

„Před šesti lety se AIFP rozhodla spustit projekt, 
který podá zástupcům pacientských organizací 
pomocnou ruku a poskytne jim to, co především 
ke své činnosti potřebují – informace, edukační 
a organizační podporu a know-how.“ 

Mgr. Jakub Dvořáček
výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického 

průmyslu

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)

Pobřežní 620/3 

Budova IBC

186 00 Praha

Tel.: 224 832 553

E-mail: jakub.dvoracek@aifp.cz 

Web: www.aifp.cz 

ASOCIACE INOVATIVNÍHO 
FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU 
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 > Asociace poskytovatelů personálních služeb 
(APPS) byla založena v roce 2002.

 > V současnosti sdružuje celkem 26 agentur 
práce a personálně-poradenských společností.

 > Členové APPS disponují až 50 % tržního podílu 
na trhu v České republice, zaměstnávají cel-
kem 121 000 přidělených zaměstnanců a de-
sítky tisíc kandidátů doporučují každoročně do 
trvalého pracovního poměru. 

 > APPS prosazuje a  chrání zájmy svých členů, 
zastřešuje jednotnou komunikaci se státními 
institucemi, Parlamentem ČR, dalšími zájmo-
vými sdruženími a odbory.

 > Rolí APPS je také vzdělávací činnost, kdy for-
mou účasti na odborných pracovních veletr-
zích a  konferencích či pořádáním vlastních 
akcí vzdělává a informuje nejen své členy, ale 
také odbornou i širokou veřejnost. 

„Tím, že česká ekonomika zažívá nyní několik 
let po sobě období růstu, daří se také členům 
Asociace poskytovatelů personálních služeb, 
kteří poskytují své personální a vzdělávací služby 
snad do všech odvětví našeho průmyslu.“

Mgr. Jaroslava Rezlerová
prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb

Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS) 

Dělnická 213/12 

BC Rosmarin 

170 00 Praha 

Tel.: 731 135 207

E-mail: info@apps.cz 

Web: www.apps.cz

ASOCIACE POSKYTOVATELŮ 
PERSONÁLNÍCH SLUŽEB 
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 > Česká asociace dodavatelů zdravotnických pro-
středků (CzechMed) byla založena v roce 1998.

 > Sdružuje 20 členských organizací a  institucí 
zaměstnávajících více než 5 000 pracovníků, 
vykazujících obrat téměř 6,5 miliardy korun, 
což představuje přibližně čtvrtinu trhu zdra-
votnických prostředků v ČR.

 > Cílem asociace je dlouhodobě přispívat ke 
zvyšování úrovně zdravotní péče a dostupnosti 
kvalitních nejmodernějších zdravotnických 
prostředků v ČR.

 > CzechMed svým zaměřením a pestrostí aktivit 
odráží širokou škálu zdravotnických technolo-
gií, jejich výrobců a poskytovatelů. 

 > Členství v  asociaci přináší členským subjek-
tům možnost vzájemné výměny zkušeností 
a know-how. 

 > Prostřednictvím evropské asociace MedTech 
Europe má CzechMed možnost spoluutvářet 
prostředí pro rozvoj svého odvětví i  v  rámci 
celé EU.

„Myslím si, že i  díky nedávnému rozhodnutí 
Ústavního soudu v oblasti úhrad zdravotnických 
prostředků z veřejného zdravotního pojištění zís-
kává v českém zdravotnictví průmysl zdravotnic-
kých prostředků váhu, která mu právem náleží.“ 

MUDr. Miroslav Palát, MBA
prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků 

(CzechMed) 

Letenská 121/8 

118 00 Praha

Tel.: 257 212 462

E-mail: info@czechmed.cz 

Web: www.czechmed.cz 

ČESKÁ ASOCIACE DODAVATELŮ 
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
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 > Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) 
je dobrovolné účelové uskupení samostatných 
firem hájící a prosazující společné zájmy a cíle 
automobilového průmyslu.

 > AutoSAP spoluvytváří podmínky pro rozvoj 
konkurenceschopného automobilového prů-
myslu jako jednoho ze stěžejních pilířů české 
ekonomiky.

 > Sdružení poskytuje členským firmám po-
třebné služby a hájí jejich zájmy ve vztahu k or-
gánům státní a  veřejné správy, spolupracuje 
s partnerskými svazy a dalšími institucemi.

 > Do činnosti sdružení je zapojeno 148 subjektů 
z České republiky.

 > Členskou základnu AutoSAP lze rozdělit do tří 
skupin: výrobci vozidel a nástaveb, výrobci/do-
davatelé skupin, dílů a příslušenství a účelové 
organizace.

„Automobilový průmysl v ČR sílí a dosahuje zna-
menitých výsledků, roste výroba vozidel i  tržby 
dodavatelů. Vlastníci firem automobilového 
průmyslu investují do zdejších podniků, školí 
zaměstnance na budoucí povolání a  připravují 
mladou generaci. Vyvíjejí se tady nové produkty, 
jsme nositeli inovací a úspěšnými exportéry.“ 

Ing. Bohdan Wojnar
prezident Sdružení automobilového průmyslu

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP)

Budějovická 1550/15a 

140 00 Praha

Tel.: 221 602 983

E-mail: autosap@autosap.cz 

Web: www.autosap.cz 

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
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 > Solární asociace (SA) je největší profesní 
sdružení podnikatelů v  solární energetice 
a dalších příznivců fotovoltaiky. 

 > Posláním Solární asociace je prosazování fé-
rových a transparentních podmínek pro dlou-
hodobý rozvoj technologie výroby sluneční 
energie a akumulace a podpora výzkumu a vý-
voje v oblasti nových technologií. 

 > Asociace, která si zakládá především na 
transparentnosti a  profesionalitě, v  součas-
nosti sdružuje více než 500 členů.

 > Členové Solární asociace se rekrutují z  řad 
výrobců panelů a  baterií, instalačních firem, 
servisních firem, firem nabízejících řešení 
akumulace elektřiny, provozovatelů solárních 
elektráren, obchodníků s  elektřinou, univer-
zit, výzkumných pracovišť nebo bankovních 
institucí.

„Solární energetika zažívá po několika letech 
opět velkou vlnu zájmu veřejnosti, a to zejména 
díky klesajícím cenám technologií pro výrobu 
elektřiny ze slunce a  rozvoji nástrojů pro skla-
dování elektřiny. V  České republice navíc nyní 
působí řada inovativních a  start-up společností 
zabývajících se využitím solárních panelů a výro-
bou baterií.“ 

Ing. Veronika Hamáčková
výkonná ředitelka Solární asociace

Solární asociace, spolek (SA)

Drtinova 557/10 

150 00 Praha

Tel.: 724 486 254

E-mail: sekretariat@solarniasociace.cz 

Web: www.solarniasociace.cz 

SOLÁRNÍ ASOCIACE
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 > Svaz českých a  moravských výrobních druž-
stev (SČMVD) patří mezi největší a nejvýznam-
nější svazy zaměstnavatelů v České republice. 

 > SČMVD je představitelem silné skupiny vý-
robních družstev, zastupuje jejich zájmy při 
jednáních s  vládou, ministerstvy, volenými 
zástupci v  Parlamentu ČR i  na úrovni místní 
správy a samosprávy.

 > Svaz podporuje členská družstva širokou šká-
lou odborných činností a služeb ve stěžejních 
oblastech podnikání a vytváří a prosazuje pod-
mínky pro jejich rozvoj.

 > SČMVD zastupuje české družstevnic-
tví v  mezinárodních organizacích, zejména 
v  Mezinárodní organizaci průmyslových 
a  řemeslných výrobních družstev (CICOPA) 
a  Evropské konfederaci výrobních a  soci-
álních družstev (CECOP) a  podílí se na čin-
nosti Mezinárodního družstevního svazu (ICA) 
a jeho teritoriální organizace Družstva Evropa.

„Výroba byla, je a vždycky bude základem rozvoje 
každé země. Česká republika byla silnou prů-
myslovou zemí a je pro nás existenčně nutné její 
průmysl, a zejména ten český, podporovat a roz-
víjet. Jsem proto velmi rád, že se v  posledních 
letech posiluje důvěra v kvalitu českých výrobků 
a naší české práce jak v průmyslu, tak v země-
dělské a potravinářské výrobě.“

JUDr. Rostislav Dvořák
předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev

Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD)

Václavské nám. 831/21 

110 00 Praha

Tel.: 224 109 111 

E-mail: marketing@scmvd.cz   

Web: www.scmvd.cz 

SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH 
VÝROBNÍCH DRUŽSTEV
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 > Svaz obchodu a  cestovního ruchu ČR (SOCR 
ČR) byl založen v roce 1990. 

 > Je druhým největším zaměstnavatelským 
svazem v ČR. 

 > Svaz sdružuje odborné asociace, družstva 
a individuální firmy podnikající v oblasti malo 
a  velkoobchodu, gastronomických, ubytova-
cích a ostatních službách cestovního ruchu. 

 > Členské subjekty SOCR ČR společně vytvářejí 
přibližně 700 tisíc pracovních příležitostí.

 > Svaz hájí zájmy členských firem v oblasti pod-
mínek pro rozvoj podnikání v ČR.

 > Mezi priority SOCR ČR náleží i informování ve-
řejnosti o záměrech a podmínkách fungování 
společností působících v  sektorech obchodu 
a cestovního ruchu. 

 > Svaz vede sociální dialog s  odbory o  aktuál-
ních problémech, zejména pracovněprávních, 
a vývoji mezd. 

 > Je stálým členem delegace zaměstnavatelů 
na Plenárních zasedáních tripartity.

„Neměli bychom zapomínat, že se na hospodář-
ském růstu velkou měrou podílí vnitřní obchod 
a cestovní ruch. Tento sektor vytváří přibližně 700 
tisíc pracovních příležitostí a má i značný růstový 
potenciál, který ovšem brzdí různé bariéry. Za 
naše odvětví SOCR ČR diskutuje s  představiteli 
politické sféry například regulace vnitřního ob-
chodu, problémy digitalizace a sdílené ekonomiky, 
rozvoje venkova či koncepci cestovního ruchu.“

Ing. Tomáš Prouza
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) 

Těšnov 1163/5

110 01 Praha

Tel.: 224 805 158

E-mail: sekretariat@socr.cz 

Web: www.socr.cz 

SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR
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 > Asociace sklářského a keramického průmyslu 
ČR (ASKP ČR) byla založena v roce 1990. 

 > ASKP ČR je zájmové sdružení výrobců 
plochého, obalového, technického, užitkového 
a osvětlovacího skla, skleněných a  minerál-
ních vláken, užitkového porcelánu, užitkové 
a  sanitární keramiky, obchodních organizací, 
výrobců strojně technologických zařízení 
a  servisních organizací, odborných škol, vý-
zkumných ústavů a  vydavatelství odborných 
časopisů. 

 > Asociace sdružuje 45 významných společ-
ností, škol a organizací z odvětví. 

 > Činnost ASKP ČR je zaměřena na podporu, 
prosazování a  obhajobu zájmů a  požadavků 
vůči orgánům státní správy a  organizování 
vzájemné spolupráce členů při řešení společ-
ných problémů. 

 > Předmětem zájmu asociace je také využití 
tuzemských surovin, řešení ekologických 
problémů.

 > ASKP ČR zajišťuje kolektivní vyjednávání 
s  příslušným odborovým svazem a  uzavírání 
kolektivních smluv.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR 

(ASKP ČR)

Sámova 1476/1 

101 00 Praha

Tel.: 271 745 888

E-mail: info@askpcr.cz 

Web: www.askpcr.cz 

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO 
PRŮMYSLU ČR
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 > Asociace leteckých a  kosmických výrobců 
(ALV) pokrývá celý rozsah aktivit v českém le-
teckém a kosmickém průmyslu.

 > ALV má 37 členů, od finálních dodavatelů 
letadel a  komplexních systémů, výrobců le-
tadlových agregátů a zařízení až po malé spe-
cializované podniky.

 > Členské subjekty asociace se tak věnují růz-
ným oblastem – od konstrukce, výzkumu 
a vývoje leteckých systémů a  zařízení, přes 
sériovou výrobu až po údržbu a provoz, včetně 
marketingu a prodeje. 

 > Klíčovým posláním asociace je analýza a há-
jení zájmů členských firem, ALV proto kriticky 
zkoumá veškeré relevantní předpisy navržené 
jak v ČR, tak na mezinárodní úrovni.

 > ALV zastupuje letecký průmysl v  českých 
i mezinárodních organizacích a orgánech.

 > Asociace také koordinuje některé průmyslové 
a  podnikatelské aktivity a  harmonizuje tech-
nické procesy. 

 > ALV také zajišťuje propagaci českého letec-
kého a  kosmického průmyslu a  přispívá ke 
vzdělávacím a výukovým programům.

Asociace leteckých a kosmických výrobců, z.s. (ALV)

Beranových 130 

199 00 Praha

Tel.: 225 115 338 

E-mail: alv@alv-cr.cz

Web: www.alv-cr.cz

ASOCIACE LETECKÝCH A KOSMICKÝCH 
VÝROBCŮ 
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 > Asociace českého papírenského průmyslu 
(ACPP) sdružuje právnické a  fyzické osoby 
podnikající v  odvětví papírenského průmyslu 
nebo souvisejících oblastech a státní školská 
zařízení zaměřená na papírenský průmysl. 

 > Zastupuje 14 papírenských společností a  9 
zvláštních členů.

 > Asociace reprezentuje své členy při jednání se 
státními orgány, odborovými a mezinárodními 
organizacemi.

 > ACPP zajišťuje prosazování společných zájmů 
a prezentaci členských firem prostřednictvím 
svých pracovních skupin – statistika a  infor-
mace, ekologie a životní prostředí, energetika, 
dřevo, recyklace, ekonomika a  finance a  ko-
lektivní vyjednávání s odbory. 

 > Asociace je řádným členem CEPI (Konfederace 
evropských papírenských průmyslů). 

Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP)

U Uranie 954/18 

170 00 Praha

Tel.: 416 803 934 

E-mail: acpp@acpp.cz

Web: www.acpp.cz

ASOCIACE ČESKÉHO PAPÍRENSKÉHO 
PRŮMYSLU
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 > Asociace spotřební elektroniky (ASE) byla za-
ložena v roce 2005 významnými dovozci a vý-
robci spotřební elektroniky. 

 > Členové asociace mají velmi významný tržní 
podíl na trhu se spotřební elektronikou a v je-
jich portfoliu výrobků je i nemalý podíl IT tech-
niky, telekomunikační techniky a bílého zboží.

 > ASE zastupuje své členy v  oblasti nakládání 
s  elektroodpadem a  obaly, v  oblasti autor-
ského práva a  v oblasti ochrany spotřebitele 
a oblasti technických požadavků na výrobky. 

 > Asociace monitoruje legislativní a  technický 
vývoj v oblastech týkajících se předmětu pod-
nikání jejích členů a  aktivně na tomto vývoji 
participuje. 

 > Členové ASE jsou zakládajícími subjekty ko-
lektivního systému ASEKOL, prostřednictvím 
kterého plní své povinnosti týkající se zpět-
ného odběru elektrozařízení. 

Asociace spotřební elektroniky (ASE)

Československého exilu 2062/8

143 00 Praha

Tel.: 234 235 263

E-mail: info@asecz.cz 

Web: www.asecz.cz

ASOCIACE SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY 
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 > Asociace strojních inženýrů ČR (ASI) byla za-
ložena v roce 1991. 

 > Asociace je dobrovolné stavovské sdružení, 
založené na vysoké odbornosti a  osobních 
kvalitách svých členů, především strojních 
inženýrů. 

 > Členská základna ASI čítá bezmála 500 členů. 

 > Činnost Asociace se opírá o aktivity jednotli-
vých klubů, vzniklých při vysokých školách, 
výzkumných a  projekčních ústavech i  vý-
robních závodech, které mají vlastní právní 
subjektivitu. 

 > Kluby ASI v  regionech jsou v  Brně, Plzni, 
Pardubicích, České Třebové a Mostě. 

 > ASI vydává vlastní bulletin, organizuje besedy 
a  přednášky k  aktuálním technickým téma-
tům, organizuje exkurze do průmyslových 
závodů a  podílí se na několika celostátních 
technických konferencích.

Asociace strojních inženýrů ČR (ASI)

Technická 4 

166 07 Praha

Tel.: 224 352 640 

E-mail: asi@asicr.cz

Web: www.asicr.cz

ASOCIACE STROJNÍCH INŽENÝRŮ ČR
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 > Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických 
prostředků (AVDZP) byla založena v roce 1992. 

 > Cílem asociace je podporovat expanzi svých 
členů jak na tuzemském trhu, tak i v celosvě-
tovém exportu. 

 > Členskými subjekty AVDZP jsou společnosti 
působící v  oboru zdravotnických prostředků 
na straně výrobců i dodavatelů.

 > Obor zdravotnických prostředků zahrnuje 
především výrobu chirurgických a stomatolo-
gických nástrojů, rentgenových přístrojů, ste-
rilizátorů a dentální techniky. 

 > S nástupem elektroniky zaznamenala tuzem-
ská výroba úspěchy také ve vývoji srdečních 
defibrilátorů, elektronových mikroskopů, elek-
trokardiografů, dýchacích a narkotizačních pří-
strojů, přístrojů pro fyzikální terapii apod.

 > Hlavní pozornost asociace je zaměřena na se-
trvalý rozvoj oboru, v němž vede své členské 
firmy k inovacím svých výrobků. 

 > Důraz AVDZP je kladen rovněž na celoživotní 
vzdělávání zaměstnanců v oboru. 

 > Další oblastí, kterou se AVDZP zabývá, je mar-
keting – pravidelně se zúčastňuje například 
zahraničních veletrhů se státní účastí.

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků 

(AVDZP)

Vinařská 965/6 

603 00 Brno

Tel.: 543 243 032

E-mail: asociace@medtechnik.cz 

Web: www.medtechnik.cz

ASOCIACE VÝROBCŮ A DODAVATELŮ 
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 
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 > Asociace zemědělské a  lesnické techniky 
(AZET) byla založena v roce 1990. 

 > AZET má 43 členských firem a  předmětem 
její činnosti je zejména organizování vzá-
jemné spolupráce členů při řešení společných 
problémů. 

 > Asociace podporuje, prosazuje a  obhajuje 
společné zájmy členů a požadavky vůči orgá-
nům státní správy. 

 > Důraz je ze strany asociace kladen na vzájem-
nou výměnu informací a ověřených zkušeností 
mezi členy či na spolupráci ve výzkumu, vývoji, 
výrobě a prodeji. 

 > AZET organizuje reprezentační i  vzdělávací 
akce pro členy, koordinuje účasti na veletrzích 
a výstavách doma i v zahraničí a poskytuje od-
bornou pomoc při vydávání odborné literatury.

 > Asociace rovněž informuje své členy o zkouš-
kách, testování a  hodnocení zemědělských 
a lesnických strojů, nářadí a metod. 

 > Vedle toho se AZET podílí na rozvoji meziná-
rodní spolupráce v rámci evropských sdružení 
výrobců a  prodejců zemědělské a  lesnické 
techniky.

Asociace zemědělské a lesnické techniky (AZET)

Zemědělská 1665/1

613 00 Brno

Tel.: 541 235 256

E-mail: zet.agro@post.cz

Web: www.zetis.cz

ASOCIACE ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ 
TECHNIKY
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 > APPLiA CZ – Sdružení evropských výrobců do-
mácích spotřebičů vzniklo v roce 2003. 

 > Sdružení zastupuje zájmy výrobců velkých 
a malých domácích spotřebičů a výrobců top-
ných, ventilačních a klimatizačních zařízení na 
českém trhu. 

 > Hlavním posláním sdružení je obhajoba a za-
stupování zájmů členů při jednání s  vládou 
a  vládními úřady, orgány státní správy a  sa-
mosprávy, státními a  jinými organizacemi 
a institucemi. 

 > APPLiA CZ dále poskytuje a zajišťuje pro členy 
sdružení odborné služby různého zaměření.

 > Sdružení také koordinuje spolupráci ev-
ropských výrobců v  technických oblastech 
s  mezinárodními, evropskými a  národními 
normalizačními, certifikačními a  jinými pří-
slušnými úřady.

 > APPLiA CZ je členem European Committee of 
Domestic Equipment Manufacturers.

APPLiA CZ – Sdružení evropských výrobců 

domácích spotřebičů 

Jinonická 804/80 

158 00 Praha

Tel.: 261 217 880

E-mail: radek.hacaperka@appliacz.cz

Web: www.appliacz.cz

APPLiA CZ – SDRUŽENÍ EVROPSKÝCH 
VÝROBCŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ
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 > Největší asociace v České republice, která 
sdružuje významné podnikatelské subjekty 
v oblastech využívání, odstraňování, svozu, 
sběru a recyklace odpadů.

 > Pod ČAOH spadá více než 95 společností.

 > Roční obrat, kterého členové ČAOH dosahují v 
odpadovém hospodářství, činí přibližně 21 mi-
liard korun.

 > Členové asociace poskytují služby zhruba 
79 000 firem a společností a v rámci smluv 
s obcemi zajišťují nakládání s odpady pro řá-
dově miliony obyvatel České republiky.

 > V odpadovém hospodářství členové ČAOH 
zaměstnávají přibližně 7 700 pracovníků ve 
více než 240 provozovnách. Členové asoci-
ace vlastní významný podíl zpracovatelských 
i koncových zařízení pro na nakládání s od-
pady v ČR.

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH)

Pod Pekárnami 157/3

190 00 Praha 9, Vysočany

Tel.: 731 405 068

E-mail: havelka@caoh.cz

Web: www.caoh.cz

ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ
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 > Fintech – spojení financí a technologií – zna-
mená oblast, která přináší inovační řešení 
finančních služeb. Pomocí moderních ná-
strojů a procesů fintech firmy nabízejí finanční 
služby levněji a pohodlněji, a činí je takto do-
stupnějšími pro všechny.

 > Česká fintech asociace, založená v roce 2016, 
má za cíl podporovat inovace ve finančním 
sektoru, spoluvytvářet regulační prostředí pro 
jejich rozvoj, a díky tomu prosazovat ekono-
miku bez překážek, papírování a hotovosti. 

 > Asociace vede odborné pracovní skupiny, po-
řádá networkingové a expertní akce, je také 
kontaktním místem pro inovátory, investory, 
regulátory a obchodní partnery.

Česká fintech asociace

Újezd 450/40

118 00 Praha 1

Tel.: 734 335 434

E-mail: maria.staszkiewicz@czechfintech.cz

Web: www.czechfintech.cz

ČESKÁ FINTECH ASOCIACE
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 > Český svaz zaměstnavatelů v  energetice 
(ČSZE) sdružuje 36 zaměstnavatelů s více jak 
16 tisíci zaměstnanci v  oblasti výroby a  roz-
vodu elektrické energie, tepla a souvisejících 
oborů, včetně odborných škol zaměřených na 
energetiku. 

 > Hlavním cílem činnosti ČSZE je přispívat 
k dobrému jménu české energetiky.

 > Svaz zastupuje a prosazuje společné podnika-
telské a zaměstnavatelské zájmy svých členů 
v  dialogu s  parlamentem a  vládou ČR, kraj-
skými úřady, politickými stranami a  dalšími 
národními a mezinárodními institucemi. 

 > ČSZE zastupuje ČR v organizaci EURELECTRIC 
a  garantuje společné zájmy evropské elekt-
roenergetiky s  důrazem na proces přípravy 
energetické legislativy na evropské úrovni.

 >  V rámci ČSZE funguje „Sekce práce pod na-
pětím“, která se jako jediná v republice zabývá 
problematikou práce pod napětím a je zastou-
pena ve světové organizaci LWA.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE)

Partyzánská 1/7

170 05 Praha

Tel.: 266 753 585 

E-mail: csze@csze.cz 

Web: www.csze.cz 

ČESKÝ SVAZ ZAMĚSTNAVATELŮ 
V ENERGETICE
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 > ICT Unie je profesní spolek firem z  oboru 
informačních technologií a  elektronických 
komunikací a dalších podnikatelských a vzdě-
lávacích subjektů. 

 > V současnosti ICT Unie zaštiťuje přes 60 
subjektů.

 > Posláním ICT Unie je být respektovanou pro-
fesní organizací ICT průmyslu odstraňující 
bariéry brzdící rozvoj informačních a komuni-
kačních technologií ve prospěch spotřebitelů. 

 > ICT Unie definuje, reprezentuje, podporuje 
a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých 
členů s  cílem vytvářet vhodné podnikatelské 
prostředí, které při respektování etických zá-
sad podnikání povede k dlouhodobému rozvoji 
informační společnosti. 

 > ICT Unie je spolutvůrcem návrhů zásadních 
reforem, legislativy a  klíčových rozhodnutí 
zaměřených na rozvoj ICT v  České republice 
a  je rovněž partnerem státních regulačních 
institucí.

ICT Unie z.s.

K Červenému dvoru 3269/25a

130 00 Praha

Tel.: 222 582 880 

E-mail: ictu@ictu.cz 

Web: www.ictu.cz

ICT UNIE
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 > Ocelářská unie byla založena v roce 1993 pů-
vodně jako Odvětvový svaz hutnictví železa.

 > Jde o  jedinou ocelářskou asociaci sdružující 
podniky v České republice a na Slovensku. 

 > Členy a partnery OU jsou hlavní české a slo-
venské ocelářské podniky a  podniky, jejichž 
činnost s ocelářstvím bezprostředně souvisí. 

 > Ocelářská unie působí jako platforma pro vý-
měnu informací mezi členy. 

 > OU sbírá, zpracovává, analyzuje a předává in-
formace z ocelářského průmyslu zákazníkům, 
institucím a administrativě. 

 > Úlohou svazu je i zprostředkování kontaktů se 
zahraničními asociacemi a komorami působí-
cími v odvětví.

Ocelářská unie (OU)

Jindřišská 939/20

110 00 Praha

Tel.: 245 001 630

E-mail: info@ocelarskaunie.cz 

Web: www.ocelarskaunie.cz

OCELÁŘSKÁ UNIE
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 > Svaz dopravy České republiky (SD) vznikl po 
roce 1989. 

 > Svaz sdružuje 106 podnikatelských subjektů 
dopravního zaměření, které poskytují zaměst-
nání více než 90 tisícům zaměstnanců. 

 > Cílem SD je vytvářet podmínky pro rozvoj do-
pravního systému republiky, a to ve všech zá-
kladních i příbuzných oborech. 

 > K naplnění svého poslání hájí SD obchodní, 
podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých 
členů v dialogu s parlamentem, vládou České re-
publiky, odbory, příslušnými orgány pro dopravu 
v Evropské unii, politickými stranami a dalšími 
národními a mezinárodními institucemi. 

 > SD působí jako odborný poradce při přípravě 
politicko-hospodářských rozhodnutí v  oblasti 
dopravy na národní i mezinárodní úrovni. 

 > Zájmy svých členů v  zahraničí uplatňuje SD 
formou spolupráce se zahraničními podnika-
telskými svazy působícími v oblasti dopravy. 

Svaz dopravy České republiky (SD)

V. P. Čkalova 502/14

160 00 Praha

Tel.: 233 322 498

E-mail: svazdopravy@svazdopravy.cz 

Web: www.svazdopravy.cz

SVAZ DOPRAVY ČR
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 > Svaz chemického průmyslu České republiky 
(SCHP ČR) je sdružení výrobních, obchodních, 
projekčních, výzkumných a konzultačních or-
ganizací, které mají vztah k chemickému, far-
maceutickému a petrochemickému průmyslu 
a  k průmyslu zpracování plastických hmot 
a pryže. 

 > SCHP ČR sdružuje přes 100 firem, které re-
prezentují více než 60 % pracovníků tohoto 
oboru a více než 70 % celkové výroby výše zmí-
něných průmyslových odvětví. 

 > Svaz působí jako odborný poradce pro oblast 
chemického průmyslu, zpracovává návrhy, 
podání a  intervence v  rámci přípravy hospo-
dářských rozhodnutí a legislativních předpisů 
dotýkajících se zájmů chemického průmyslu 
na národní a mezinárodní úrovni. 

 > SCHP ČR je členem Rady sdružení evrop-
ského chemického průmyslu (CEFIC) a rovněž 
členem evropského sdružení zaměstnavatelů 
v chemickém průmyslu ECEG. 

Svaz chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR)

Rubeška 393/7 

190 00 Praha

Tel.: 283 290 786

E-mail: mail@schp.cz 

Web: www.schp.cz

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČR
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 > Svaz sléváren České republiky (SS ČR) je 
profesní organizace sdružující slévárny, mo-
delárny, projekční a  výzkumné organizace, 
obchodní organizace a učňovské, střední a vy-
soké školy vyučující slévárenství. 

 > Svaz zpracovává informace o  výrobě odlitků 
a modelů v České republice a v zahraničí, svou 
členskou základnu seznamuje s  aktuálními 
nabídkami zařízení, surovin a materiálů. 

 > Svaz sléváren ČR vydává časopis Slévárenství, 
obchodně-technické katalogy a informace, or-
ganizuje školení a semináře i celoživotní vzdě-
lávání pracovníků ve slévárenství. 

 > Svaz spolupracuje s  vládními orgány při 
tvorbě a připomínkování legislativy a s odbo-
rovou ústřednou OS KOVO uzavírá celostátní 
kolektivní smlouvu.

 > Je členem C.A.E. F. – Asociace evropských slé-
várenských svazů a MEGI-Sdružení sléváren-
ských svazů a společností ve střední Evropě.

Svaz sléváren České republiky (SS ČR)

Technická 2896/2

616 00 Brno

Tel.: 541 142 642

E-mail: svaz@svazslevaren.cz 

Web: www.svazslevaren.cz/ver3/ 

SVAZ SLÉVÁREN ČR
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 > Svaz výrobců cementu České republiky (SC 
ČR) byl založen v roce 2002. 

 > Svaz sdružuje právnické osoby činné ve výrobě 
cementu na území ČR. 

 > Účelem sdružení členů ve svazu je spojení 
činností a  prostředků ve prospěch a  ve spo-
lečném zájmu členů svazu. 

 > SC ČR přispívá k  organizaci a  podpoře vzá-
jemné spolupráce a  pomoci jak v  tuzemsku, 
tak i zahraničí. 

 > Svaz se věnuje činnosti technických poradců 
v oblasti výroby stavebních hmot a stavebnic-
tví, pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdě-
lávací akce včetně lektorské činnosti. 

 > SC ČR se věnuje podpoře vědy a  techniky, 
včetně aplikace výzkumu a vývoje a technické 
normalizace.

Svaz výrobců cementu České republiky (SC ČR)

K Cementárně 1261/25 

153 00 Praha

Tel.: 257 811 797

E-mail: svcement@svcement.cz 

Web: www.svcement.cz

SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR
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 > Svaz výrobců vápna České republiky (SVV) byl 
založen v roce 2002 a v současnosti má 8 členů. 

 > SVV sdružuje právnické osoby činné ve výrobě 
vápna a mletých a drcených vápenců na území 
ČR.

 > Účelem sdružení je prosazování společných 
a individuálních zájmů členů svazu a ochrana 
jejich oprávněných zájmů vůči státním orgá-
nům a třetím osobám. 

 > Hlavním předmětem činnosti SVV je ochrana 
a  hájení společných hospodářských zájmů 
členů v oblasti technické, výrobní, ekologické 
i organizační. 

 > Svaz dále hledá řešení společných technic-
kých, technologických, dopravních a  sociál-
ních problémů a  koordinovaně řeší rovněž 
problematiku životního prostředí. 

 > SVV zabezpečuje odborné posudky a poraden-
ství v oboru, pořádá odborné akce a navazuje 
spolupráci s  externími tuzemskými a  zahra-
ničními odbornými institucemi.

Svaz výrobců vápna České republiky (SVV)

K Cementárně 1261/25

153 00 Praha

Tel.: 257 911 108

E-mail: svvapno@svvapno.cz 

Web: www.svvapno.cz

SVAZ VÝROBCŮ VÁPNA ČR
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 > Unie soukromých bezpečnostních služeb 
České republiky (USBS ČR) zastupuje spole-
čenstva poskytovatelů bezpečnostních služeb 
v ČR. 

 > Unie byla založena Asociací soukromých bez-
pečnostních služeb České republiky (ASBS 
ČR) a  organizací zaměstnavatelů „Security 
club – sdružení zaměstnavatelů“. 

 > Cílem a předmětem činnosti USBS ČR je pře-
devším zahraniční zastoupení společenstev 
poskytovatelů bezpečnostních služeb v ČR.

 > Vedle toho usiluje o unifikaci odborné stránky 
v  podnikání bezpečnostních služeb a  defino-
vání pojmů v oblasti bezpečnostního průmyslu.

 > Unie se věnuje propagaci bezpečnostního prů-
myslu a realizuje vzdělávací akce pro podniky 
zajišťující ostrahu majetku a  osob a  služby 
soukromých detektivů.

Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky 

(USBS ČR)

Žitná 1578/52

120 00 Praha

Tel.: 725 150 652

E-mail: usbscr@seznam.cz 

Web: www.usbscr.cz

UNIE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH 
SLUŽEB ČR
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 > Asociace provozovatelů poukázkových sys-
témů (APROPOS) je profesní samosprávné 
sdružení firem provozujících poukázkové 
systémy a  služby s  nimi spojené v  České 
republice. 

 > Členy APROPOS jsou klíčoví provozovatelé 
služeb poukázkových kuponů působící na čes-
kém trhu. 

 > Nabídky členů APROPOS zahrnují spolu se 
stravenkami široké spektrum programů týka-
jících se volného času, rozmanitých benefitů 
v oblasti zdravotnictví.

 > Hlavní náplní činnosti asociace je soustavné 
zvyšování kvality a rozvoje celého oběhu pou-
kázkových systémů od vydavatelů přes uživa-
tele až k finálním příjemcům.

 > Asociace dlouhodobě usiluje o  kultivaci trhu 
zaměstnaneckých benefitů.

 > V oblasti zaměstnaneckého stravování usiluje 
APROPOS o efektivní, funkční a strukturovaný 
systém, jehož podoba vyhovuje zaměstnavate-
lům, zaměstnancům a přímo či zprostředko-
vaně i dalším účastníkům. 

 > APROPOS aktivně spolupracuje s příslušnými 
orgány státní správy i  se širokým spektrem 
profesních svazů a  sdruženími na souvisejí-
cích legislativních normách i  na samoregu-
lačních opatřeních a pravidlech.

Asociace provozovatelů poukázkových systémů, z.s. 

(APROPOS)

Jáchymova 26/2

110 00 Praha

Tel.: 234 662 312

E-mail: apropos@apropos.cz 

Web: www.apropos.cz

ASOCIACE PROVOZOVATELŮ 
POUKÁZKOVÝCH SYSTÉMŮ
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 > Asociace informačních Technologií a  Tele-
komunikací (AITAT) byla založena v roce 2010 
významnými dovozci informačních a komuni-
kačních technologií.

 > Asociace sdružuje právnické osoby na základě 
dobrovolného zájmu především o  informační 
technologie a telekomunikace.

 > AITAT je apolitické sdružení, organizačně 
i  jinak nezávislé na státních orgánech, poli-
tických stranách, či jiných občanských sdru-
ženích a iniciativách.

 > Asociace spolupracuje s  ostatními organi-
zacemi při uskutečňování společných zájmů 
a prosazování prospěšných zájmů. 

 > AITAT poskytuje poradenské, přednáškové, 
publikační, expertní a  jiné osvětové činnosti 
v oblasti ICT, a to zejména se zvýšeným zřete-
lem na ochranu životního prostředí.

Asociace informačních Technologií a Telekomunikací 

(AITAT)

Velké Kunratické 1570/3a

148 00 Praha

Tel.: 225 988 011

E-mail: info@aitat.cz 

Web: www.aitat.cz

ASOCIACE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
A TELEKOMUNIKACÍ
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PŘIPOJTE SE K NÁM!

„Připojíte se ke stále 
silnějšímu hlasu několika 
tisíc velkých, ale i středních 
a menších členských firem 
Svazu průmyslu a dopravy ČR.“

PROČ SE STÁT 
ČLENEM?

 > Můžete vytvářet oficiální stanoviska Svazu 
průmyslu a dopravy ČR prostřednictvím ex-
pertních týmů SP ČR a být součástí přípravy 
věcných záměrů, novel a návrhů zákonů.

 > Můžete ovlivňovat prosazování společných 
zájmů v Radě sociální a hospodářské dohody 
(tripartitě).

 > Poskytneme vám konzultace v oblasti hospo-
dářské a environmentální politiky, pracovně 
právních vztahů, legislativy, kolektivního vy-
jednávání, externí komunikace, podpory ex-
portu, aj.

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

 > Získáte exkluzívní přístup k běžně veřejně ne-
přístupným informacím o evropských záleži-
tostech a regulacích.

 > Budete se podílet na prosazování společných 
zájmů členů při přípravě pozic České repub-
liky v rámci jednání s evropskými institucemi.

 > Budeme zastupovat vaše zájmy v me-
zinárodních organizacích a institucích 
(BusinessEurope, BIAC, EHSV).

 > Můžete využívat služeb a podporu stálé dele-
gátky SP ČR při BusinessEurope a také služeb 
kanceláře CEBRE v Bruselu.
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 > Získáte přednostní nabídku účasti na zahra-
ničních podnikatelských misích doprováze-
jících ústavní činitele ČR a nabídku účasti na 
tuzemských jednáních s podnikatelskými de-
legacemi ze zahraničí.

 > Zajistíme vám poradenství, informace a pod-
poru týkající se pronikání na třetí trhy, me-
zinárodní spolupráce, investičních projektů 
apod. Zprostředkujeme vám účast na zahra-
ničních veletrzích a výstavách s finanční pod-
porou a na akcích SP ČR.

 > Umožníme vám setkávat se s dalšími člen-
skými svazy a asociacemi a členskými firmami 
v rámci široké struktury platforem SP ČR.

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

 > Budeme vás prezentovat na oficiálním webu 
Svazu www.spcr.cz v české i anglické mutaci.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Obraťte se na naše regionální 
zastoupení nebo přímo na se-
kretariát SP ČR. Kontakty nalez-
nete na www.spcr.cz.
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ZNÁME POTŘEBY BYZNYSU – 
VAŠE PROBLÉMY JSOU NAŠÍ 
AGENDOU

Hrajeme o velké věci, ale 
myslíme i na nejmenší.

 > ZLEPŠUJEME PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ 
Bojujeme za zájmy velkých i malých firem 
v ČR i v EU.

 > HÁJÍME SPOLEČNÉ ZÁJMY NAŠICH ČLENŮ  
Jsme nezávislá a nepolitická organizace re-
prezentující téměř všechny sektory průmyslu 
a oblast dopravy.

 > OVLIVŇUJEME HOSPODÁŘSKOU A SOCIÁLNÍ 
POLITIKU VLÁDY 
Jsme oficiálním připomínkovým místem pro 
nově připravované zákony týkající se podnika-
telského prostředí.

 > MÁME STÁLÉ ZASTOUPENÍ V BRUSELU 
Jsme členem BusinessEurope, střešní orga-
nizace evropských zaměstnavatelů.

 > PROSAZUJEME NAŠE FIRMY NA TRZÍCH 
V ZAHRANIČÍ 
Organizujeme podnikatelské mise, půso-
bíme v mezinárodních podnikatelských 
strukturách.







Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Freyova 948/11

190 00 Praha 9

Telefon: 225 279 111 

E-mail: spcr@spcr.cz 

Web: www.spcr.cz 

@SvazPrumyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR

svazprumyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR
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