Svaz
průmyslu a dopravy ČR
v datech
1918

ustavující Valná hromada Českého svazu průmyslníků (18. června),
poté vznik Ústředního svazu československých průmyslníků (16. října)

1920

zakládající člen Mezinárodní organizace zaměstnavatelů
(IOE) v Ženevě

1950

likvidace Ústředního svazu pro Čechy a Moravu

1968

pokus o znovuzaložení organizace
zaměstnavatelů

1990

vznik Svazu průmyslu České republiky (5. května)
Ustavující valná hromada v Ostravě založila společenskou smlouvu, podepsána
zástupci 153 průmyslových firem a organizací.

1990

vznik Rady sociální dohody (tripartity) za účasti Svazu průmyslu ČR

1992

vstup do Mezinárodní organizace zaměstnavatelů IOE

1993

založení Institutu Svazu průmyslu ČR

1993

Svaz se stává asociovaným členem UNICE

1993

první ocenění soutěže MANAŽER ROKU založené společně
s KZPS a ČMA

1994

členem se stal Svaz zaměstnavatelů v dopravě,
název doplněn na Svaz průmyslu a dopravy ČR
(17. března). Rozšíření základny na 1040 členů
a 22 odvětvových svazů.

1994

plnohodnotné členství v UNICE (jako jeden z prvních přidružených svazů),
nyní Konfederace evropského podnikání (BUSINESSEUROPE)

1996

člen Poradního výboru OECD pro průmysl a obchod BIAC (26. února)
za výrazné pomoci Tomáše Bati

1996

založeno Fórum průmyslu a vysokých škol ČR za účasti SP ČR
(24. října)

1996

první Sněm na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
(20. září)

1997

první delegát SP ČR v Bruselu, kancelář otevřena jako jedna z prvních mezi
zaměstnavatelskými svazy kandidátských zemí

1997

1. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity),
přijetí Statutu a Jednacího řádu (13. listopadu)

2002

založení České podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu (CEBRE) – společně
s HK ČR a KZPS

2003

začlenění do Evropského hospodářského a sociálního výboru EHSV (poradní
orgán Evropské komise)

2005

založena Iniciativa průmyslových svazů střední a východní Evropy CEE-Iniciativa
(zasedání Praha 2007, České Budějovice 2011, Karlovy Vary 2014)

2008

otevření sedmi regionálních kanceláří SP ČR

2008

vznik Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (1. ledna)

2008

budování Národní soustavy povolání, od roku 2009
Národní soustavy kvalifikací

2009

SP ČR jeden z klíčových organizátorů předsednictví ČR v EU
(leden–červen)

2010

přesídlení do své nové budovy

2014

SPČR se stává oficiálním připomínkovým místem

2015

vyhlášen Rok průmyslu a technického vzdělávání

www.spcr.cz

Koho reprezentujeme,
kdo nás reprezentuje
10,5 tisíce firem, 27 odvětvových svazů a asociací
z klíčových oborů české ekonomiky, 122 individuálních členských
firem, členové zaměstnávají 850 tisíc pracovníků.
Máme 2 partnery.
Sdružujeme

Naše členské svazy a asociace

Reprezentujeme
• menší a střední firmy
• významné firmy: ČEZ, a. s.; ArcelorMittal
Ostrava a.s.; TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.;
ŠKODA AUTO a.s.; VÍTKOVICE, a.s.; Siemens, s.r.o.;
OKD, a.s.; Linet spol. s r.o.; Philip Morris ČR a.s.;
Kapsch Telematic Services, s.r.o.;
IBM Česká republika, spol. s r.o.; Advanced World
Transport a.s.; aj.

Asociace českého papírenského průmyslu
Asociace leteckých výrobců ČR
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
Asociace spotřební elektroniky
Asociace strojních inženýrů
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Asociace výzkumných organizací
Asociace zemědělské a lesnické techniky
CECED CZ-Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů
ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE o.s.
Česká společnost pro nové materiály a technologie
Českomoravská elektrotechnická asociace
Český svaz zaměstnavatelů v energetice
ICT UNIE z.s.
Odvětvový svaz hutnictví železa
Sdružení automobilového průmyslu
Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Svaz dopravy České republiky
Svaz chemického průmyslu České republiky
Svaz plastikářského průmyslu ČR
Svaz sléváren České republiky
Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení
Svaz výrobců cementu České republiky
Svaz výrobců vápna České republiky
Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky

Kdo vedl Svaz:
2011–dosud
2004–2011
2001–2004
2000–2001
1993–2000
1990–1993
1990

Prezidenti:
Ing. Jaroslav Hanák
Ing. Jaroslav Míl, MBA
Ing. Stanislav Kázecký, CSc.
Ing. Petr Karas, CSc.
Ing. Štěpán Popovič, CSc.
Ing. Hynek Hanák
doc. Ing. Miroslav Grégr

		Generální ředitelé:
2014–dosud Ing. Dagmar Kuchtová
1999–2014 Ing. Zdeněk Liška
1990–1999 Ing. Břetislav Ošťádal
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Lobbujeme
v domácím prostředí
Jsme respektovaný, nezávislý
a společensky zodpovědný
sociální partner obhajující
zájmy zaměstnavatelů
a podnikatelů.
Jsme partnery pro vládu,
parlament, odborové organizace,
státní a veřejné instituce

Jak prosazujeme naše zájmy:
Zastupujeme zaměstnavatele v Radě hospodářské
a sociální dohody (RHSD, tripartitě)
do května 2015 proběhlo 118. Plenárních zasedání RHSD

Jednáme s nejvyššími představiteli politického
života v České republice
jsme součástí národních rad, expertních týmů, komisí

Jsme oficiálním připomínkovým místem pro změny
legislativy
za 25 let jsme připomínkovali 2500 zákonů

Pořádáme v rámci Klubu svazu setkání s klíčovými
politiky
připraveno bylo 120 klubových večerů

Co chceme
• Prosazuje podmínky pro rozvoj moderního konkurenceschopného hospodářství.
• Definujeme a prosazujeme zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů, podílíme se s vládou
na vytváření optimálního podnikatelského prostředí.

Naše priority
• Efektivní veřejná a státní správa
• Motivační a jednoduché daně
• Moderní vzdělávání s akcentem
na podporu technického vzdělávání
• Výzkum, vývoj, inovace na špičkové úrovni
• Flexibilní trh práce
• Rozvoj dopravy a infrastruktury
• Bezpečná, spolehlivá a dostupná
energetika
• Informační a komunikační technologie
• Účinná podpora exportu

S kým spolupracujeme
• se zaměstnavatelskými a podnikatelskými organizacemi
• s jednotlivými ministerstvy, s některými jsou uzavřeny dohody o spolupráci
(MPO, MŠMT, MZV, MPSV, MŽP)
• s institucemi a agenturami (TAČR, CzechInvest, CzechTrade)
• s vysokými školami, zejména technického zaměření
• s výzkumnými organizacemi, Akademií věd
• s bankami (včetně ČS, ČNB )
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Lobbujeme
na mezinárodní úrovni
Zapojili jsme se do mezinárodních struktur
1992
1993
1994
1996
1997

2002
2003
2005
2009
2009

vstup do Mezinárodní organizace
zaměstnavatelů IOE
asociovaný člen UNICE
plnoprávný člen UNICE
(nyní Konfederace evropského
podnikání – BUSINESSEUROPE)
člen Poradního výboru OECD pro
průmysl a obchod BIAC (26. února)
první delegát SP ČR v Bruselu,
kancelář otevřena jako jedna z prvních
mezi zaměstnavatelskými svazy
kandidátských zemí
založení České podnikatelská
reprezentace při EU v Bruselu (CEBRE)
začlenění do Evropského hospodářského a sociálního výboru EHSV
(poradní orgán Evropské komise)
založena Iniciativa průmyslových svazů střední a východní Evropy
CEE – Iniciativa
(zasedání Praha 2007, České Budějovice 2011, Karlovy Vary 2014)
zvládli jsme předsednictví ČR EU (leden–červen)
organizace Zasedání Rady prezidentů BUSINESSEUROPE
(11.–12. června)

Jsme klíčovým hráčem
v ekonomické diplomacii
• Prosazujeme zájmy členů při formulování
proexportních strategií
• Působíme na práci CzechTrade, ČEB a EGAP
• Spolupracujeme s proexportními institucemi
a organizacemi, velvyslanectvími, smíšenými
komorami

Máme profesionální týmy
• BIAC – 9 expertů v 9 výborech
• BUSINESSEUROPE – 15 expertů v 7 výborech
• tripartitní poradní výbory a agentury EU –
6 zástupců
• Evropský sociální výbor – 1zástupce
• EHSV 2 zástupci

Umíme organizovat podnikatelské mise
• od roku 1993 pořádáno 142 podnikatelských misí do zahraničí,
účast 3500 zástupců firem
• zajistili jsme stovky incomingových misí zahraničních podnikatelů
• zajistili jsme členům prezentace na stovkách veletrhů v zahraničí
• organizovali jsme stovky proexportních konferencí, seminářů, workshopů
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Reagujeme
na znamení doby
Jsme přínosem pro podnikatelskou sféru v ČR
Podílíme se na strategickém směřování ČR
Upozorňujeme na problémy v podnikatelském prostředí
Systematicky a důsledně poskytujeme vládě a parlamentu zpětnou
vazbu k navrhované legislativě

Vyhlásili jsme Rok průmyslu
a technického vzdělávání (RPTV)
• Dokážeme připravit debaty, definovat závěry
a navrhovat vládě recepty
• Umíme oslovit veřejnost
• Podporujeme aktivity členských svazů a firem
• Spolupracujeme s podporovateli technického
vzdělávání (generální partner RPTV –
Česká spořitelna)

Působíme v krajích, využíváme projekty
•
•
•
•

Od roku 2008 rozvíjíme sociální dialog prostřednictvím projektů ESF
Uspořádali jsme přes 600 seminářů pro členské firmy
Podíleli jsme se na ustanovení 20 sektorových rad
Byli jsme u vzniku a rozvoje Národní soustavy povolání
(přes 1000 povolání, 1700 typových pozic)
• Od roku 2009 budujeme Národní soustavu kvalifikací (využívá přes 1100 firem)

Známe názory našich členů

• pravidelně nasloucháme při setkáních
zástupcům členských svazů, asociací
a členských firem
• máme 14 expertních týmů SP ČR
• pořádáme ojedinělé konjunkturální šetření s ČNB
i další průzkumy
• organizujeme konference, fóra a kulaté stoly

Připravujeme Strategie SP ČR

AgendA 2010 – 10 priorit

AgendA 2010 –
10 priorit
pro budoucnost Čr
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bezpeČná,
spolehliVá
A dostupná
energetikA

10

• 1997 – Náměty pro politiku zvýšení
konkurenceschopnosti českého průmyslu
• 1997 – Sedm pohledů na sedm let rozvoje
• 1998 – Inventarizace českého hospodářství
• 2002 – Náměty pro hospodářskou politiku
• Strategie 2005–2007
• Strategické potřeby průmyslu v letech 2008–2011
• Agenda 2010 – 10 priorit pro budoucnost ČR
• Připravujeme strategii SP ČR na období
2015–2019

Jsme silná značka
Jsme vnímáni jako nejvýznamnější zástupce průmyslu a dopravy ČR
Dokážeme ovlivňovat legislativu a dění ve společnosti
Vystavujeme vysvědčení politikům
Umíme ocenit nejlepší zaměstnavatele a podnikatele

Jsme klíčový hráč, jsme vidět
• 98 % zaměstnavatelů a podnikatelů v ČR považuje SP ČR
za potřebný pro obhajobu zájmů byznysu
• 90 % zaměstnavatelů se shoduje s názory zástupců SP ČR
• 90 % zaměstnavatelů oceňuje kompetentnost SP ČR
• 22 800 zmínek v médiích (2008–2014)
• 450 vystoupení představitelů SP ČR v televizích
(2008–2014)

Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR
• nejvýznamnější diskusní platforma byznysu a politiků v ČR předsedy vlády, ministrů
a významných osobností
• místo zhodnocení práce vlády a státních a veřejných institucí
• místo potvrzení významu SP ČR a jeho členů
• místo pokračování tradice velkých zasedání
(do roku 2014 proběhlo 18 Sněmů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně)

Oceňujeme zaměstnavatele
a podnikatele
• Předávali jsme ceny Czech Made – 7 krát jsme
organizovali Setkání průmyslníků na Pražském hradě
• Již 22 let udělujeme ceny vítězům soutěže MANAŽER
ROKU
• Udělujeme Zlatou medaili na MSV v Brně nejlepším
vystavovatelům
• Oceňujeme uvedením do Síně slávy SP ČR nejvýznamnější
osobnosti
• Poskytujeme ročně 80 záštit na významné konference
a akce

www.spcr.cz

Svaz průmyslu a dopravy České republiky
25 let hájíme zájmy zaměstnavatelů
a podnikatelů

Partneři slavnostního setkání 25. května 2015
Pražský hrad – Rudolfova galerie

