Výroční zpráva představenstva
o plnění programového prohlášení
a činnosti Svazu průmyslu a dopravy ČR
za období duben 2014 - březen 2015

Vážení členové Svazu průmyslu a dopravy ČR,
jako každý rok předkládá představenstvo na program jarní valné hromady svou zprávu o činnosti. Ukazuje,
jak široké je spektrum aktivit, které SVAZ zajišťuje s cílem zlepšit prostředí pro podnikání v tuzemsku a
zvýšit prestiž SVAZU jako nejvýznamnějšího reprezentanta zaměstnavatelů a podnikatelů v ČR. Intenzivněji
také řešíme evropská témata a především regulace, které ve stále větším rozsahu ovlivňují domácí
hospodářskou politiku. Museli jsme reagovat i na zneklidňující mezinárodní vývoj v některých regionech.
Málokdo z nás předpokládal, že rusko-ukrajinská krize negativně ovlivní aktivity členských firem na
východních trzích.
Letošní zpráva o činnosti je koncipována tak, aby u každého tématu, které SVAZ řešil, bylo možné
zhodnotit stav, co se podařilo, co je v řešení a kde jsme zatím nedosáhli žádoucích výsledků.
Chci zdůraznit, že zpráva nezachycuje pouze práci představenstva a sekretariátu, ale vypovídá o činnosti
celé členské základny. Dovolte mi tedy poděkovat těm z vás, kteří jste se podíleli na práci expertních týmů,
kteří jste přispěli odbornými názory ke koncipování stanovisek SVAZU, kteří jste nehledě na pracovní
vytížení byli ochotni poskytnout údaje v rámci našich průzkumů. Děkuji i těm z vás, kteří jste reprezentovali
SVAZ na akcích, které zvýšily jeho prestiž.
Jsem přesvědčen o tom, že se nám společně daří zlepšovat postavení SVAZU. Svědčí o tom výrazné zvýšení
počtu žádostí o poskytnutí jeho záštity významným akcím, zájmu o vystoupení zástupců SVAZU na
důležitých akcích. Zahájili jsme kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání, která svým rozsahem
nemá v historii SVAZU obdobu. Jejím záměrem je oslovit širokou veřejnost a kompetentní instituce.
Poděkování patří i těm, kteří se k ní aktivně připojili.
Prestiž SVAZU je vysoká i díky jeho působení v tripartitě. Jsme dominantním partnerem pro vládu i odbory.
V souladu se zájmem členů SVAZU se nám na program jednání daří prosazovat klíčová témata. Na základě
našeho požadavku byla přijata změna pravidel jednání pléna tripartity, která by měla přispět k jeho vyšší
efektivnosti.
Změnou legislativních pravidel vlády se SVAZ stal připomínkovým místem, se kterým musí být jeho
připomínky vypořádány. O takový statut SVAZ usiloval velmi dlouho. Změna jeho postavení v legislativním
procesu bude současně klást podstatně vyšší nároky na jeho odbornou činnost.
O síle SVAZU svědčí i výsledek nedávné revize členské základny, SVAZ sdružuje zejména díky integraci všech
členů Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 10 500 členů.
Představenstvo SVAZU v roce 2014 jmenovalo novou generální ředitelku a schválilo i některé další
personální změny.
SVAZU se podařilo prosadit zpracování Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti
ČR. Máme své zástupce v klíčových radách vlády, včetně nově vytvořené Rady vlády pro
konkurenceschopnost a hospodářský růst, v níž jsou tři námi delegovaní zástupci.
Považuji za vhodné uvést naše konkrétní dílčí, ale významné úspěchy. Prosadili jsme novelu zákona o
investičních pobídkách. Výrazně jsme ovlivnili program na podporu podnikatelských nemovitostí. Na
základě požadavku SVAZU byl zpracován metodický pokyn k daňovému odpočtu na vzdělávání. Zamezili
jsme zatížení odchodného a odstupného platbami na zdravotní a sociální pojištění. Pozastavili jsme
přípravu návrhu trestní odpovědnosti za přípravu krácení daně. Je naším úspěchem, že MŽP dnes pracuje
na zákonu o odpadech a na zákonu o výrobcích s ukončenou životností. Prosadili jsme vytvoření krizového
štábu v souvislosti s hospodářskými sankcemi EU-Rusko, které se nám podařilo pro vybrané komodity
zmírnit. Projednali jsme novelizaci Všeobecných pojistných podmínek EGAP, i díky našemu tlaku došlo
k výraznému zlepšení spolupráce MZV a MPO v oblasti odpory exportu.
Přes zmíněné příklady úspěchů SVAZU je tu řada námi otevřených klíčových témat, jejichž řešení se
žádoucím výsledkem bude záležitostí dalšího období a úkolů pro nově zvolené představenstvo. Dovolím si
tudíž popřát představenstvu, které bude zvoleno, aby při jejich řešení bylo úspěšné.
Děkuji za práci všem členům představenstva a ostatních orgánů SVAZU, kteří pracovali v uplynulém
období.
Ing. Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
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Členská základna
SVAZ je nejvýznamnějším zaměstnavatelským seskupením svazů a členských firem v České republice,
sdružuje 10 500 členů s více než 850 000 zaměstnanci.
Z hlediska struktury doznala členská základna změn zejména u odvětvových svazů, došlo ke snížení
jejich počtu na 26. Členství ve SVAZU ukončily Asociace inovačního podnikání ČR, Svaz českých a
moravských spotřebních družstev a Unie středního stavu. Sdružení výrobců a dodavatelů
vzduchotechniky ukončilo svoji činnost a hlavní představitel ZVVZ se stal členskou firmou. Novým
členským subjektem SVAZU se stala Česká společnost pro nové materiály a technologie.
Do SVAZU vstoupilo 9 nových individuálních členů. Tři z nových firem mají více než 250 zaměstnanců.
Celkově bylo individuálních členských firem ke konci března letošního roku 117.
Seznam členských subjektů
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 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
Seznam členských firem
A. T. Kearney GmBH (organizační složka) AABYSS s.r.o. Advanced World Transport a.s. ALMA
Consulting Group Česká republika, s.r.o. ALSTOM s.r.o. ALTA, a.s. ALUKOV a.s. ARATOR, a.s.
ArcelorMittal Ostrava a.s. Asistenční centrum, a.s. Asociace poskytovatelů personálních služeb ATLAS
consulting spol. s r.o. AUFEER DESIGN, s.r.o. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AXIS a.s. BAEST
Machinery Holding, a.s. BDO Tax s.r.o. BOHEMIA IURIS KAPITÁL, a.s. CATRO spol. s r.o. CAUTOR

CONSULTING a.s. Centrum andragogiky, s.r.o. Centrum pro informace a mechanické testování obalů CIMTO, s.p. CIMA - Český institut pro marketing CONSUS - poradenské družstvo CTP Invest, spol. s
r.o. Czech ICT Alliance Česká asociace pracovníků v nákupu a logistice Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna Česká společnost strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze - Fakulta
strojní Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Český plynárenský svaz ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ, a. s. ČKD GROUP, a.s. Daikin Industries Czech Republic s.r.o. Dalkia Česká republika, a.s. DIREKTA
GROUP s.r.o. DOSTAV Praha a.s. EDUCON EGEM, s.r.o. EXPOSALE- CZ s.r.o. FANS, a.s. FERRAM
STROJÍRNA, s.r.o. FIN-servis a.s. Fosfa akciová společnost FOXCONN CZ s.r.o. HANA, a.s. Havel,
Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Heberger CZ s.r.o. HTP s.r.o. Chemoprojekt, a.s. IBM
Česká republika, spol. s r.o. INDUSTRIAL ADVISORS, s.r.o. INEKON GROUP, a.s. INEKON SYSTEMS,
s.r.o. INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. INITIA, s.r.o. Institut pro testování a certifikaci, a.s. INTEGRA,
spol. s.r.o. INTECHA, spol. s r.o. Intelligent Markets, a.s. Kapsch Telematic Services, s.r.o. KARDIA
s.r.o. KFD Makléři, s.r.o. Komora certifikovaných účetních KPM CONSULT, a.s. LEBI 2020 s.r.o. Linet
spol. s r.o. M.T.Z. s.r.o. MasterCard Europe sprl, organizační složka MB-International, s.r.o. MERO ČR,
a. s. Metaldyne Oslavany, spol. s r.o. MITSUBISHI Corporation, organizační složka MSA, a.s. OKD, a.s.
OPTIPLAST EYEWEAR a.s. PAPCEL, a.s. Petr Otáhal, a.s. PF PLASTY CZ s.r.o. Philip Morris ČR a.s.
Pramacom Prague, s.r.o. PROMINECON CZ a.s. První brněnská strojírna, a.s. PSG-International a.s.
RANDL Partners, Dr. Pavel Randl RENOMIA, a. s. RN Solutions a.s. RÜCKL CRYSTAL, a.s. RWE Česká
republika a.s. scanservice a.s. Siemens, s.r.o. SIGMA GROUP a.s. Společnost pro strategické řízení,
inovace a podnikatelství Step TRUTNOV, a.s. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Stratman & Associates,
s.r.o. ŠKODA AUTO a.s. TERIS a.s. TREXIMA, spol. s r.o. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Údržba silnic
Karlovarského kraje, a.s. UniControls a.s. Unipetrol a.s. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
Fakulta výrobních technologií a managementu VÍTKOVICE STEEL, a.s. VÍTKOVICE, a.s. VODOSTAV
OSTRAVA, spol. s r.o. VÚTS, a.s. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
WISCONSIN ENGINEERING, CZ, s.r.o. o.z. Prostějov ZAM - SERVIS s.r.o. ZAT a.s. ZVVZ MACHINERY, a.s.
Železárny-Annahütte, spol. s r.o.
Partneři SVAZU
V uplynulém období byly Partnery SVAZU Česká pošta, Kapsch Telematic Services a Česká spořitelna.
Česká spořitelna se zapojila jako generální partner do podpory Roku průmyslu a technického
vzdělávání.

Sociální dialog
Rada hospodářské sociální dohody ČR
SVAZU se podařilo dosáhnout toho, že vláda premiéra Sobotky považuje tripartitu za klíčovou formu
sociálního dialogu. SVAZ v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD) potvrdil svoji
dominantní pozici vrcholného zástupce zaměstnavatelů při vyjednáváních s vládou a s odbory.
Postupně dochází i ke zlepšení prací regionálních tripartit. Tlak SVAZU na zefektivnění fungování
krajských tripartit vedl i k historicky prvnímu zasedání vlády, zástupců zaměstnavatelů a odborů s
hejtmany.
Od dubna 2014 do konce března 2015 se zástupci SVAZU zúčastnili deseti Plenárních schůzí RHSD.
SVAZ prosadil požadavek dřívějšího zasílání materiálů k projednávání a také postup, kdy
nedostatečně připravené podklady a neúčast kompetentního ministra je signálem k odložení
projednávaného bodu. SVAZ usiluje o to, aby každý z projednávaných bodů tripartity byl uzavřen
usnesením ve formě, která umožňuje hodnocení jeho plnění. Problémem, který se řeší, je i nadměrný
počet bodů zařazených na program jednání. Je předložen návrh Jednacího řádu RHSD upravující
zejména délku vystoupení jednotlivých řečníků ke každému bodu.
V rámci tripartitních jednání byla zvednuta řada témat, která SVAZ považuje za klíčová. Jednalo se
například o státním rozpočtu, přípravě surovinové a energetické koncepce, koncepci ICT, služebním
zákonu, stavu justice, podpoře exportu, podpoře technického vzdělávání, reformě výzkumu a vývoje,
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problematice agenturního zaměstnávání, insolvenčních řízeních, přípravě elektronické evidence tržeb
a v pravidelně o stavu čerpání evropských fondů.
V rámci tripartity SVAZ prosadil zpracování Akčního plánu vlády na podporu hospodářského růstu a
zaměstnanosti v ČR. SVAZ prosadil, že jednotlivá opatření jsou formulována tak, aby bylo možné
provést hodnocení jejich plnění. Prezident SVAZU společně s prezidentem KZPS a předsedy obou
odborových komor jsou členy skupiny, které předsedá premiér ČR a která má za úkol hodnotit jeho
plnění. Významným výsledkem, který SVAZ sleduje, je i posílení koordinace činnosti ekonomických
resortů prostřednictvím tohoto zasedání.
Tripartita podpořila Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015, který vyhlásil SVAZ.

Regionální tripartity
Zástupci SVAZU se aktivně účastnili regionálních tripartit a pracovních týmů zřízených při krajských
úřadech. Nejčastějšími tématy pro jejich jednání bylo vzdělávání, doprava, sociální oblast a
zdravotnictví.

Hlavní oblasti ovlivňující kvalitu podnikatelského prostředí
Trh práce
Aktivní politika zaměstnanosti (APZ)
V rámci jednání s GŘ Úřadu práce a vedením MPSV k programům a opatřením na trhu práce uplatnil
SVAZ požadavky na vyhodnocení využití stávajících programů financovaných z ESF a opatření z APZ
(překážky, pozitiva, apod.). Na jeho základě SVAZ požaduje provést korekce v projektech a aktivitách,
nastavit konkrétní spolupráci s firmami v regionech (např. odborné praxe pro absolventy škol).
Agenturní zaměstnávání
Ve spolupráci s členskými subjekty se SVAZ aktivně zapojil do hledání tripartitního řešení
neuspokojivé situace v oblasti agenturního zaměstnávání (snížení počtu personálních agentur a
zvýšení jejich kvality zapojením asociací agenturního zaměstnávání do režimu vydávání a odebírání
povolení). Problémem se zabývalo Plénum RHSD 16. března 2015, v přípravě je příslušná legislativa.
Zaměstnávání cizinců
Při transpozici evropské směrnice došlo ke zpřísnění postihu zaměstnavatele. Firmám se zahraničními
manažery z třetích zemí hrozí, že při postihu za jakékoli drobné „pochybení“, které vyhodnotí
inspekce práce jako nelegální zaměstnávání a udělí společnosti pokutu, dopadne na tohoto
zaměstnavatele další sankce - nebude mít možnost následujících 12 měsíců žádat o volné místo pro
cizince ani možnost již zaměstnaným cizincům prodloužit pobyt. Jde zejména o problém cizinců na
vedoucích nebo klíčových pozicích. Jednání na změně úpravy probíhají.
SVAZ předložil legislativní návrh řešení tzv. fikce zaměstnanecké karty. Za podpory ČMKOS byl návrh
načten v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Zaškolování cizinců, tzv. zácvik
SVAZ se stal gestorem pro posuzování naplnění pracovněprávních podmínek pro krátkodobé
zaškolování cizinců ze třetích zemí u českých subjektů bez nutnosti mít povolení k zaměstnání.
Vyjádření SVAZU je jednou z podmínek pro získání povolení k pobytu pro zácvik od Ministerstva
vnitra. SVAZ připravil metodický pokyn pro postup při posuzování firem, včetně vzoru plánu zácviku
pro cizince ze třetích zemí.
Novela zákona o zaměstnanosti
SVAZ se aktivně podílel na konečném znění novely účinné od 1. ledna 2015. Novela řeší nelegální
zaměstnávání, povinnost pracovních smluv na pracovišti, zrušení zákazu pro agentury práce dočasně
přidělit zaměstnance – osoby se zdravotním postižením, náhradní plnění, kategorii osob zdravotně
znevýhodněných.
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Sociální systémy
SVAZ dlouhodobě přistupuje k revizím sociálních systémů z pohledu nezvyšování vedlejších nákladů
práce, které ve svém důsledku snižují objem prostředků vyčleněných v rámci osobních nákladů na
navýšení mezd, či investic do vzdělávání. Každá změna je spojena se změnou administrativních
postupů, které opět zvyšují náklady. V oblasti sociálních dávek SVAZ dlouhodobě požaduje adresnost,
účelovost, efektivnost jejich vynakládání, včetně kontroly oprávněnosti pobírání dávek.
Karenční doba
SVAZU se v rámci tripartitních jednání podařilo zabránit zrušení karenční doby v nemocenském
pojištění (pozn. první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti nebude nadále poskytována náhrada
mzdy), což by na základě bleskově provedeného průzkumu vedlo k nárůstu pracovní neschopnosti a
růstu nákladů firem. Návrh na zrušení karenční doby se opětovně objevil v návrhu jednání
Parlamentu ČR.
Úrazové pojištění
SVAZ uspěl s požadavkem, aby nadále fungovalo jako povinné odškodnění zaměstnavatele za škodu
při pracovním úrazu a nemoci z povolání s průběžným financováním. Není shoda, kdo bude systém
provozovat. Nabízí se 4 možnosti – stávající pojišťovny a otevření trhu pro další, veřejnoprávní
instituce v podobě úrazové pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
SVAZ prosazuje variantu, která nejméně ohrozí funkčnost systému – stávající pojišťovny (Kooperativa
a Česká pojišťovna) a otevření možnosti pro další. V současné době jednání probíhají.
Zákon o ochraně veřejného zdraví
V návrhu projednávaném v Poslanecké sněmovně je uvedeno 20 skutkových podstat, za jejichž
porušení je možné zaměstnavatele postihnout. Mnohé z nich jsou obsaženy i v jiných zákonech a
proto hrozí potrestání zaměstnavatelů za jeden delikt vícekrát. SVAZU se podařilo prosadit
pozměňovací návrh, podle kterého nelze trestat právnickou osobu za stejný delikt dvakrát.
Pozměňovací návrh bude projednán ve třetím čtení.
Kurzarbeit
SVAZ spolupracoval na stanovení kritérií pro poskytování příspěvku na náhradu mzdy zaměstnanců
v období tzv. částečné nezaměstnanosti. Výsledný legislativní návrh bohužel nerespektuje požadavky
zaměstnavatelů a nebude tedy pro praxi přínosem.

Vzdělávání
SVAZ v uplynulém období dále pokračoval v prosazování systémových změn v oblasti vzdělávání tak,
aby byl dlouhodobě naplněn požadavek jeho členů na zajištění kvalitní a prakticky připravené
pracovní síly, zvláště v technických profesích.
Smlouva o spolupráci mezi SVAZEM a MŠMT
Dne 20. března 2014 byla na základě předchozích vyjednávání s ministrem Chládkem podepsána
Smlouva o spolupráci formalizující hlavní témata v oblasti vzdělávání a postupy jejich řešení. Jedná se
zejména o podporu polytechnického vzdělávání na základních a mateřských školách, zavádění prvků
duálního vzdělávání na odborných SŠ, větší profesní orientaci VŠ, spolupráci v oblasti dalšího
vzdělávání, VaVaI a využívání evropských fondů. SVAZ byl na základě této dohody následně zapojen
do činnosti téměř desítky pracovních skupin a Národních kulatých stolů, které se daných oblastí týkají
a má možnost průběžně vznášet svoje návrhy a připomínky. V souvislosti s připravovaným Rokem
průmyslu a technického vzdělávání bylo s vedením MŠMT dohodnuto rozšíření jeho záběru o
technické vzdělávání, čímž došlo k zapojení témat vzdělávání do celého konceptu.
Daňové odpočty na vzdělávání
V návaznosti na daňové odpočty na vzdělávání, schválené s účinností od 1. ledna 2014, SVAZ
spolupracoval společně s MF, MPO a MŠMT na přípravě metodického pokynu k uplatňování odpočtů.
Ten byl vydán 19. května 2014 a SVAZ v návaznosti na jeho zveřejnění realizoval informační kampaň,
ve které pomocí svých informačních kanálů a akcí realizovaných regionálními manažery informoval
všechny členy o možnostech, které novela zákona o daních z příjmů přináší. Jedná se zejména o
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odpočet 110 % vstupní ceny nově pořízeného majetku, využívaného pro účely odborného vzdělávání,
odečitatelnou položku ve výši 200 Kč na žáka a hodinu odborného výcviku na pracovišti poplatníka a
navýšení limitů pro daňovou uznatelnost motivačního příspěvku (stipendia) na 5 000 Kč měsíčně u
středoškoláků a na 10 000 Kč u vysokoškoláků. V průběhu prvního pololetí 2015 bude v návaznosti na
předložená daňová přiznání analyzován vývoj tohoto nástroje a navrženy jeho případné úpravy.
Legislativa
SVAZ byl rovněž zapojen do připomínkování hlavních školských norem, tj. novely zákona o
pedagogických pracovnících, školského zákona a připravované novely zákona vysokoškolského. Na
základě intervencí SVAZU je nyní např. umožněno samostatně vyučovat i osobám z praxe, pokud je
ředitel školy uzná za „odborníky v oboru“ a jejich úvazek nepřesáhne 50 %.
Projekt POSPOLU
Pokračovala realizace ověřování intenzivnější spolupráce škol a firem při odborné přípravě žáků.
V jeho rámci je do pilotáže rozšířené spolupráce nyní zapojeno celkem 26 partnerství (36 škol, 98
firem) a pilotáží projde celkem 1287 žáků. Hlavním očekávaným výstupem jsou návrhy legislativních a
nelegislativních změn, které řeší přetrvávající bariéry praktické výuky žáků na reálných pracovištích.
Tyto návrhy budou po odborné diskusi představeny na závěrečné konferenci projektu v květnu 2015.

Legislativa
Jednoznačným úspěchem SVAZU je posílení jeho postavení úpravou Legislativních pravidel vlády.
Připomínky SVAZU musí být na Legislativní radě vlády vypořádány. SVAZ je zván na Legislativní radu
vlády, pokud je projednáván předpis, ke kterému měl připomínky. Reakcí je posílení a zintenzivnění
činnosti Expertního týmu pro legislativu, který byl rozšířen i o zástupce dalších firem, kteří by měli
pomoci při zpracování stanovisek SVAZU a při obsazování expertních/pracovních týmů ministerstev a
tripartity.
Nový občanský zákoník (NOZ)
V uplynulém roce měla na firmy dopad především rozsáhlá rekodifikace soukromého práva. SVAZ
uspořádal k rekodifikaci semináře, prostřednictvím svazových médií poskytoval rozbory jednotlivých
změn (souběh, smlouvy o výkonu funkce, dopady NOZ do zákoníku práce aj.), prováděl osvětu a
právní poradenství členským svazům v oblasti postavení organizací zaměstnavatelů (zápis ve
spolkovém rejstříku, daňový režim, úprava stanov). Prostřednictvím diskusních fór shromáždil
zkušenosti členské základny s problémy, které přináší nová právní úprava do praxe.
SVAZU se podařilo pozastavit novelu občanského zákoníku připravovanou Ministerstvem
spravedlnosti. Důvodem byl velmi široký záběr, který neodpovídal proklamovanému cíli změnit jen
palčivé/urgentní problémy.
Následně předložená tzv. urgentní novela se rovněž nevěnuje problémům praxe a nezahrnuje ani
všechna ustanovení, na kterých byla shoda sociálních partnerů (běh promlčecí lhůty, srážky ze mzdy).
Připomínky SVAZU nebyly akceptovány. Bylo přislíbeno, že budou vzaty do úvahy při přípravě novely
občanského zákoníku, která bude předložena vládě v září 2015.
Insolvence
SVAZ se výrazně angažuje v otázce úpravy insolvenčních řízení. Stávající právní úprava má sice
nástroje, jak zabránit manipulacím v insolvenčním řízení např. kárné postihy vůči soudcům, ale ty se
v praxi příliš neuplatňují. Byla vytvořena expertní skupina k přípravě novely insolvenčního zákona.
Vzhledem k závažnosti situace je téma opakovaně zařazováno na program jednání Pléna RHSD.
Plénum na svém zasedání 16. března 2015 požádalo vládu o předložení zprávy o stavu řešení
v červnu letošního roku.
Trestní odpovědnost právnických osob
Navržená novela podstatným způsobem rozšiřuje trestní odpovědnost právnických osob. SVAZ
aktivně vystupuje proti novele, ať již v rámci připomínkového řízení, prostřednictvím článků v tisku či
při projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
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Zákon o veřejných zakázkách
Příprava návrhu je součástí implementace evropských směrnic. SVAZ se zapojil do činnosti expertního
týmu MMR a Platformy pro transparentní veřejné zakázky. Usiluje o eliminaci tzv. goldplatingu při
transpozici a ovlivnění budoucí podoby zákona tak, aby se nalezl vyvážený kompromis mezi zájmy
zadavatelů, sektorových zadavatelů a uchazečů.
Zvýšení informovanosti členů o legislativních změnách
Ve spolupráci s ATLAS consulting spol. s r.o. byla na svazovém webu zprovozněna sekce „Aktuality ze
Sbírky zákonů“, kde firmy naleznou nejdůležitější předpisy publikované ve Sbírce zákonů s krátkým
komentářem a možností propojení na úplné znění předpisu s vyznačenými změnami.
Náklady zaměstnavatelů při srážkách ze mzdy
SVAZ dlouhodobě usiluje o nalezení řešení snížení nákladů zaměstnavatelů, které jim vznikají
v souvislosti s prováděním srážek ze mzdy. Řešení problému se na podnět SVAZU ujala Komise pro
snižování administrativní zátěže podnikatelů při MPO. Ministerstvo spravedlnosti při jednání uznalo
oprávněnost požadavku. V současné době probíhají jednání, při kterých SVAZ prosazuje řešit situaci
stanovením paušální náhrady pro zaměstnavatele.
Zákon o statusu veřejné prospěšnosti
SVAZ ve spolupráci s ČMKOS usiluje o to, aby se na odborové organizace a organizace
zaměstnavatelů vzhledem k jejich odlišné povaze navrhovaná úprava nevztahovala, případně jim byl
status veřejné prospěšnosti přiznáván automaticky.
Evidence organizací zaměstnavatelů a odborů
SVAZ docílil spolu s ČMKOS, že agenda evidence organizací zaměstnavatelů a odborů bude převedena
na MPSV. Podle dnes platné právní úpravy a probíhající praxe, je nutno jakoukoli změnu (tedy i
změnu člena představenstva) podávat jako zpoplatněný návrh na soud. Je připraven nový zákon,
který problém řeší tak, aby úprava byla v souladu s mezinárodními úmluvami.

Veřejné finance
Příprava státního rozpočtu na rok 2015
Oproti minulosti obdržel SVAZ vybrané parametry návrhu v časovém předstihu. SVAZ podpořil
navýšení prostředků pro dopravní infrastrukturu. Naopak kriticky se vyjádřil k rozpočtu na vědu a
výzkum a požadoval navýšení rozpočtu TA ČR minimálně o 700 mil. Kč. Upozornil na skutečnost, že
v rozporu se záměrem vlády zefektivnit činnost státní správy nejsou v návrhu dostatečně sníženy
výdaje na provoz, na externí služby, výdaje na materiál a na ostatní nákupy.
Původní návrh rozpočtu obsahoval navýšení příjmů kapitoly MPO z titulu navýšení odvodů za
vydobyté nerosty cca o 2,4 miliardy. Po intervenci SVAZU došlo ke snížení na 580 milionů korun,
přesto představuje navýšení příjmů v této oblasti téměř sedminásobek let minulých.
Státní rozpočet na rok 2015 počítá s příjmy ze zvýšení poplatků za přístup k technickým normám ČSN.
SVAZ upozornil na možná rizika spojená s navýšením poplatků a požádal MPO o koncepční řešení
problému ze strany MPO, ale bez reakce.
Požadavky na rozklikávací rozpočet
SVAZ dlouhodobě požaduje zavést transparentní „rozklikávací“ rozpočet obdobný manažerským
systémům, který umožní vygenerovat potřebný průřezový pohled či ověření konkrétních položek a
zajistí maximální transparentnost výdajů rozpočtu a podklady pro kroky hospodářské politiky. Reakcí
Ministerstva financí na požadavek SVAZU je zavedení systému MONITOR. V posledním roce se tento
systém rozšířil a obsahuje velmi podrobnou strukturu dosavadních plnění státního rozpočtu, možnost
několika pohledů či analytický nástroj pro práci s daty. Systém zatím neumožňuje ověření veškerých
položek a ne vždy umožňuje analýzy pro potřeby hospodářské politiky.
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Daně
Novelizace daňových zákonů
V roce 2014 probíhala rozsáhlá novelizace Zákona o daních z příjmů a souvisejících zákonů, Zákona o
DPH, Zákona o spotřebních daních a dalších daňových zákonů.
SVAZU se podařilo prosadit:
- zrušení plánovaného zatížení odchodného a odstupného platbami na sociální a zdravotní
pojištění,
- zachování řady osvobození od daně z příjmu fyzických osob,
- vytvoření možnosti, že se firmy mohou obrátit na Ministerstvo financí v případě zneužívání
pozice správce daně,
- zrušení záměru vydání Vyhlášky pro hodnocení ekonomické stability,
- posunutí termínu účinnosti u rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti,
- zavedení individuálního promíjení příslušenství daně.
Zavedení Jednotného inkasního místa – JIM
SVAZ podpořil novou vládu v souvislosti se zrušením záměru JIM a ve zrušení některých souvisejících
ustanovení, která se týkala například nově navrhovaných sazeb pojistného či agregátního
zastropování plateb pojistného na sociální a zdravotní pojištění u firem. Zmíněná opatření jsou dle
novely zrušena a postup uplatňovaný v roce 2014 zůstává zachován i od 1. ledna 2015.
SVAZ ve svých stanoviscích požadoval, aby pokračování prací na konceptu JIM bylo zaměřeno na
reálné zjednodušení administrativy v oblasti odvodů (daně a pojistné).
Návrh trestní odpovědnosti za přípravu krácení daně
SVAZ vyjádřil zásadní obavu z novelizace trestního zákoníku týkající se návrhu zavedení trestnosti
přípravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Navrhovaný způsob
plošně zaměřeného řešení by v našem právním systému přinesl významná rizika a nejistoty a
v konkrétních případech by mohlo docházet k neoprávněnému poškozování všech podnikajících
subjektů bez rozlišení. Výsledkem úsilí SVAZU bylo přerušení jednání k tomuto návrhu a jeho vrácení
k dopracování a vysvětlení.
Zavedení hotovostního účetnictví
SVAZ předložil stanovisko k poslaneckému návrhu na úpravu Zákona o DPH v oblasti hotovostního
účetnictví („DPH pouze z uhrazených faktur“). Vyjádřil nesouhlas s nekvalitním návrhem, který
přinášel zbytečnou administrativní zátěž a obsahoval řadu praktických nedostatků. Záměr jako takový
nerozporoval, avšak v případě cíle zavést hotovostní účetnictví doporučil model obdobný britskému,
který by nepoškozoval některé subjekty. V rámci expertního týmu bylo zpracováno a předloženo
stanovisko příslušným poslaneckým výborům, ve kterém je uvedeno, za jakých podmínek je SVAZ
ochoten záměr akceptovat. Současná vláda záměr neprosazuje, téma přestalo být aktuální a
poslanecký návrh byl zamítnut.
Poslanecký návrh na zavedení majetkových přiznání
Vzhledem k citlivosti tématu se SVAZ nevyjadřoval k samotnému záměru, ale uplatnil pouze věcné
připomínky. Kromě kvality zpracování návrhu, který by přinášel řadu rizik a nejistot, jsme nesouhlasili
s navrhovanou povinností právnických osob podávat majetková přiznání (dle návrhu při majetku nad
30 mil. Kč), kde se jednalo pouze o další zbytečnou administrativní zátěž zvyšující náklady firem
s řadou rizik pro podnikatelské subjekty. Poslanecký návrh nebyl i vlivem zásahu SVAZU přijat.
Vládní návrh zákona o prokazování původu majetku
Tento zákon byl předložen v souladu s programovým prohlášením vlády o boji s korupcí. SVAZ boj
s korupcí podporuje, ale k návrhu uplatnil připomínky, protože nastavená řešení hrozila šikanou
poctivých daňových plátců a připouštěla retroaktivitu. SVAZ nadále v legislativním procesu uplatňuje
zásadní připomínky. Jednání jsou do poloviny dubna přerušena.
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Kontrolní hlášení DPH
SVAZ ve svém stanovisku nesouhlasil s povinností podat následné kontrolní hlášení do pěti dnů od
zjištění chybějícího, neúplného nebo nesprávného údaje. Lhůta sice nebyla prodloužena dle
požadavků SVAZU, ale podařilo se prosadit pozměňovací návrh měnící lhůtu z pěti kalendářních na
pět pracovních dní.
Po schválení příslušné novely SVAZ upozornil na možné problémy vyplývající z nezáměrné chybovosti
systému a z dalšího administrativního zatížení, nejen v podobě samotného hlášení, ale i ve lhůtách
k podání vysvětlení nesrovnalostí či automaticky posílaných zpráv ze systému kontrolního hlášení.
SVAZ požaduje včasnou osvětu firem. Dohodl se s Generálním finančním ředitelstvím na možnosti
připomínkování finální verze kontrolního hlášení. Požádal o spuštění „testovací“ verze tak, aby si ji
firmy mohly vyzkoušet, byly odstraněny některé problémy a zamezilo se nesrovnalostem, za které
budou hrozit sankce.
Využívání institutu závazného posouzení
Z hlediska stability daňového prostředí SVAZ dlouhodobě prosazuje tzv. editační povinnost. Téma se
stalo součástí Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. Na jeho základě byl
SVAZ osloven Ministerstvem financí se žádostí a sdělení důvodů nízkého využívání tohoto institutu a
návrhů na případné rozšíření. V rámci expertního týmu byly zpracovány odpovědi a návrhy, které
SVAZ poskytl Ministerstvu financí a požádal o pokračování diskuse ke hledání řešení na zlepšení
vnímání a možností využití tohoto institutu. V současné době se na řešení pracuje v rámci výše
uvedeného Akčního plánu vlády.
Elektronizace daní – informační systémy
SVAZ poukazoval na omezenost aktivit v oblasti využití informačních systémů ke zjednodušení
administrativy a lepší práci s daty, která má státní správa k dispozici. SVAZ požadoval jasné určení,
která konkrétní opatření budou v nejbližší době připravena a budou znamenat snížení povinností
daňového poplatníka (vyplňování statistik, daňových přiznání, omezené kontroly a povinnosti,
zadržování vratek a podobně). Dospěl k závěru, že stát by měl nabídnout podnikajícím subjektům
využívajícím elektronické formy komunikace výhody vyplývající z užívání daných systémů.
Elektronická evidence tržeb
SVAZ svou podporu zavedení podmínil důkladnou přípravou, zvládnutím technických problémů,
minimalizací nákladů a eliminací rizika poškození poctivých podnikatelů. Mezi hlavní rizika patří
časová realizovatelnost při dodržení slibu včasné rozsáhlé osvěty, dostupnosti veškerých detailních
informací (prováděcích vyhlášek) a několikaměsíčního zkušebního provozu. Mimo standardní
připomínková řízení probíhala i separátní jednání nad specifickými oblastmi či k vyjasnění a vyřešení
obav ze strany firem. Ve spolupráci se Svazem dopravy předložil SVAZ konkrétní propočty a popis
praxe, na jejichž základě bude zřejmě osobní linková doprava ve zvláštním (specifickém off-line)
režimu. V současnosti se připravují prováděcí předpisy, které budou klíčové.
Zadržování vratek DPH
Příjmům veřejných rozpočtů v roce 2014 pomohla mimo jiné vyšší míra zadržování vratek DPH ze
strany daňové správy. SVAZ požádal Ministerstvo financí o prověření této situace. Požadoval, aby
došlo k úpravě legislativy tak, aby byly zadržovány pouze částky související s příslušnou spornou
transakcí, aby zadržení trvalo co nejkratší možnou dobu a aby zadržované částky byly úročeny.
Zadržování celých částek by mohlo pro firmy znamenat existenční potíže. V tomto požadavku
v současných diskusích s Ministerstvem financí panuje shoda. Konkrétní řešení však bude
v následujících letech teprve připravováno. Posun nastal v úročení, nicméně jeho parametrické
nastavení neodráží skutečné náklady a rizika firem, které v důsledku zadržení vratek mohou mít.
Daň z finančních transakcí (FTT)
SVAZ upozornil na rizika případného schválení Směrnice EU o posílené spolupráci, která by mohla
přinést negativní dopady i na ČR, která se mezi tzv. posílené státy nezařadila. Danou pozici prosazoval
v rámci BUSINESSEUROPE. Rizikem jsou možné extrateritoriální účinky směrnice, kdy náklady
související s FTT ponesou i firmy v nezúčastněných členských státech. Je vysoká pravděpodobnost, že
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může dojít ke snížení likvidity trhů s akciemi, dluhopisy, deriváty, čímž se zvýší cena zajištění pro
podniky. Členské společnosti SVAZU využívají finanční instrumenty nikoliv ke spekulacím, ale k řízení
rizik souvisejících s běžnými činnosti. Obnovení aktivity kolem FTT v rámci posílené spolupráce
spustila na začátku roku 2015 Francie a Rakousko, na jejichž popud se téma dostalo do popředí s
cílem implementace od 1. ledna 2016.
Na evropské úrovni SVAZ v rámci BUSINESSEUROPE sleduje i vývoj kolem BEPS1 a CCCTB2 a návrhů
zdanění digitální ekonomiky, které nemusí být v českém prostředí nyní příliš vnímány, ale mohou
přinést nové povinnosti a rizika do budoucna, pokud návrhy budou nevhodně připraveny.
Informování členů v oblasti daní a pojistného
V závěru roku 2014 SVAZ vypracoval stručný informační přehled vybraných daňových změn.
Ministerstvo financí na požadavek SVAZU zpracovalo a na svých stránkách zveřejnilo seznam
daňových změn účinných od r. 2015, aby zvýšilo osvětu a zlepšilo komunikaci s podniky.

Měnová politika, finanční trhy
Informování členské základny o měnové politice ČNB
Stabilita a předvídatelnost byly častým předmětem komunikace se zástupci ČNB. Po prosincovém
setkání zástupců zaměstnavatelů s Bankovní radou následovala dílčí jednání k posílení spolupráce a
k zajištění vhodné formy srozumitelné informovanosti, vysvětlování kroků ČNB a základních
souvislostí měnové politiky včetně možných přímých a nepřímých dopadů oslabení koruny a významu
načasování a způsobu tzv. exitu ukončení intervence ČNB.
SVAZ se zapojil do organizování regionálních kulatých stolů firem s guvernérem ČNB. Pokračovala
také spolupráce při přípravě a zpracování kvartálních šetření mezi podniky zaměřených na
konjunkturální vývoj ekonomiky a kvalitu podnikatelského prostředí.
Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II)
V roce 2014 byla schválena revize směrnice o trzích finančních nástrojů. Zhodnotit dopad této nové
regulace na průmysl a možnost využití jednotlivých výjimek bude možný až po přijetí regulačních
technických standardů. Právě prováděcí standardy (například ve vztahu k definici „doplňkové
činnosti“ či „komoditnímu derivátu“) budou klíčové a je třeba zohlednit zkušenosti průmyslu, aby
nedošlo ke vzniku „zbytečných“ rizik a ohrožení. V řadě případů by aplikace směrnice na podniky
nefinančního charakteru nedávala smysl a nebyla by v souladu se záměrem samotné směrnice. SVAZ
se zúčastnil konzultace Evropského orgánu pro cenné papíry (ESMA), který má na starost návrhy
prováděcích předpisů k MiFID II a MiFIR. Naše obavy a pozice byly tlumočeny i ČNB jako členovi ESMA
se žádostí, aby při svých jednáních naši pozici uplatnila.
Vstup ČR do eurozóny
Přestože si SVAZ uvědomuje omezení vlastní národní měnové politiky při vstupu do eurozóny, stejně
jako vyvolané náklady, trval na svém požadavku na pokračování procesu přípravy na přijetí eura.
Požadoval stanovení závazných kroků vlády, které budou reagovat na vyhodnocení míry sladěnosti a
které budou snižovat rizika a náklady vyplývající z možného přijetí eura.
Stanovisko SVAZU podporující pokračování přípravy na přijetí eura se opíralo o průzkum u příležitosti
konference 10 let ČR v EU. Jasným signálem, že tuzemské firmy chtějí zavedení eura, je výsledek
společného dotazníkového šetření s Českou spořitelnou. V něm tři čtvrtiny tuzemských podnikatelů
vyjádřilo požadavek na přijetí.

1

Rozmělňování daňového základu a přesun zisků - Base Erosion and Profit Shifting

2

Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob - Common Consolidated Corporate Tax Base
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Energetika
Sektor energetiky představuje oblast, která byla poznamenána řadou negativních skutečností
především v oblasti cen elektrické energie, kde se následkem přijaté neúměrné podpory OZE
projevuje devastující účinek na konkurenceschopnost českých průmyslových podniků.
SVAZ se ve sledovaném období podílel na přípravě dokumentů, které mají na fungování energetiky
zásadní význam: aktualizace Státní energetické koncepce, Surovinová politika státu, program rozvoje
jaderné energetiky, novela energetického zákona, program energetických úspor a některé další.
Novelizace Energetického zákona
V průběhu června a července 2014 se SVAZ v rámci připomínkového řízení významně podílel na
důležité a rozsáhlé novelizaci zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon), přičemž velká většina
mnoha připomínek SVAZU byla předkladatelem (MPO) akceptována. Přestože SVAZ usiloval o co
nejrychlejší projednání tohoto zákona, a to i z níže uvedeného důvodu změny podpory obnovitelných
zdrojů, není tento zákon dosud Poslaneckou sněmovnou projednán a přijat.
Podpora energie vyráběné z obnovitelných zdrojů (POZE)
SVAZ významně přispěl k řešení problému neúměrné podpory energie vyráběné z obnovitelných
zdrojů, když se aktivně podílel v rámci činnosti pracovních skupin jak MPO, tak ERÚ, na prosazení a
přijetí nového tarifního modelu, který dále přispěje k odstranění nepřiměřené zátěže cen elektřiny.
Tento nový tarifní model je součástí novely Energetického zákona.
Jaderná energetika
Valná hromada SVAZU dne 29. dubna 2014 přijala výzvu vládě ČR k řešení energetické budoucnosti
země s hlavním cílem přimět vládu ke schválení Aktualizace státní energetické koncepce, Surovinové
politiky, a především k zaujetí jasného postoje ohledně energie vyráběné z jádra na základě
zpracovaných dopadových studií. Na základě této výzvy vláda předložila koncem roku 2014 Národní
akční plán pro jadernou energetiku.
Novelizace Atomového zákona
V průběhu června a července 2014 se SVAZ v rámci připomínkového řízení významně podílel na
návrhu Atomového zákona a navazujících prováděcích předpisů.
Klimatické cíle Evropy 2030
SVAZ se intenzivně zabývá řešením problematiky plánovaných nových energeticko-klimatických cílů
Evropské komise, které budou mít nepochybně velký dopad na konkurenceschopnost českého
průmyslu. Cílem je prosazení zájmů průmyslu při přípravě Rámcových pozic ČR v celém průběhu
procesu.
Zvýšení poplatku za vytěžení nerostu, novelizace Horního zákona
V červnu 2014 představila vláda ČR záměr zvýšit poplatek za vytěžení nerostu, což vyvolalo reakci
SVAZU a doporučení na vypracování Analýzy ekonomických dopadů a následné jednání na expertní
úrovni. SVAZ nadále a dlouhodobě trvá a apeluje na vládu ohledně neustále odkládané komplexní
novelizace Horního práva. Během jednání k návrhu státního rozpočtu se podařilo snížit navrhované
navýšení příjmů z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů v kapitole z cca dodatečných
2,4 na cca 0,58 mld. Kč, i toto však nepředstavovalo systémovou změnu a jednalo se o
několikanásobné meziroční navýšení.
Způsob náhrady plateb, energetická účinnost, chytré sítě
Od přelomu 2013 a 2014 se SVAZ podílí na formování způsobu náhrady plateb za elektrickou energii,
na přijetí koncepce ke snižování energetické náročnosti, a na vytvoření legislativního rámce k rozvoji
chytrých sítí – smart grids.
Aktualizace Státní energetické koncepce
V roce 2014 byl za aktivní účasti SVAZU dokončen proces SEA. I přes to, že dne 30. dubna 2014 bylo
na zasedání tripartity na návrh SVAZU přijato usnesení, kterým tripartita žádá vládu, aby schválila
ASEK bez dalších průtahů, není ASEK schválený dodnes.
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Surovinová politika ČR
Materiál SURPOL byl rozdělen na dvě části – energetické a neenergetické suroviny – a takto
předložen do meziresortního připomínkového řízení. SVAZ tento postup kritizoval, a požadoval
urychlené schválení jediné Surovinové politiky státu a neprodlené zahájení procesu SEA. Na únorové
zasedání Pléna RHSD byla předložena Surovinová politika státu včetně části týkající se energetických
surovin. Problematickým bodem jednání bylo využití hnědého uhlí v ČR. Plénum tripartity doporučilo
vládě navržené varianty využití hnědého uhlí dopracovat a znovu předložit Plénu RHSD před
jednáním vlády v červnu 2015. SVAZ je u dopracování aktivním účastníkem při ověřování dat o
potřebách a zdrojích hnědého uhlí.
Směrování prostředků v politice úspor a energetické účinnosti
Důležitým nástrojem pro politiku úspor do roku 2020, energetickou účinnost a implementaci
směrnice 2012/27/EU je národní Akční plán ČR. SVAZ se prostřednictvím aktivní účasti v pracovní
skupině MPO podílel na procesu stanovení vnitrostátního cíle úspor a implementace Směrnice o
energetické účinnosti 2012/27/EU (EED) do národní legislativy, přičemž SVAZ opakovaně trval na
tom, aby dosažení cíle nebylo koncentrováno do úspor v budovách, a nemělo tak negativní dopad na
průmyslové podniky. Apel SVAZU nebyl vyslyšen.
Metodika Světové banky k energetickým bilancím ČR
Sekretariát SVAZU podpořil aktivitu ČSZE, který upozornil na chybnou klasifikaci v mezinárodním
srovnání ČR ohledně podmínek připojení do energetických sítí v rámci důležité publikace Doing
Business, každoročně vydávané Světovou bankou. Výsledkem bylo jednání s Ministerstvem financí a
následné narovnání stavu se zástupci Světové banky.

Doprava
Dialog s vládou byl silně poznamenán nejistotami ve vedení Ministerstva dopravy, častými
personálními změnami a nevyřešením klíčových otázek spojených zejména s přípravou a
financováním dopravní infrastruktury. Tím se znesnadnilo prosazování řešení, která odpovídají
významu dopravy v rozvoji hospodářství.
Dopravní infrastruktura
Z hlediska konkurenceschopnosti českého průmyslu byla i v období duben 2014 – březen 2015 klíčová
dopravní infrastruktura, která není v dobrém stavu – stále chybí zásadní propojení se sítí TEN-T, je
slabá připravenost staveb, neřeší se problematika výkupu pozemků a nejasnost priorit. Zásadní
otázkou je chybějící zakotvení plánu investic do dopravní infrastruktury ve státním rozpočtu, na což
SVAZ neustále poukazuje, stejně jako na další závažnou problematiku, kterou je špatné čerpání
evropských dotací, které také poškozuje příjmovou stránku státního rozpočtu.
Silniční doprava
Velkým problémem v oblasti silniční dopravy je neúnosná finanční situace, v některých regionech pak
chybí prostředky i na obnovu vozového parku, na což SVAZ v loňském roce soustavně poukazoval.
Díky aktivitě SVAZU byla pro obnovu v součinnosti s MŽP na rok 2014 čerpána 1 mld. Kč ze starého
období na autobusy na CNG do 3 regionů. Největším problémem roku 2014, ale i 2015 v Mezinárodní
kamionové dopravě je vyrovnání se s dopady opatření ČNB. V roce 2015 má dopad též nově
zaváděná minimální mzda v Německu, SVAZ se aktivně podílí na řešení problému. Vážný problém je i
budoucnost mýtného systému po 1. ledna 2017, SVAZ se aktivně angažuje i v této problematice.
Železniční doprava
SVAZ byl i v minulém období aktivně zapojen do řešení problémů v železniční dopravě, ať už
prostřednictvím pracovních skupin nebo odborných diskusí. Hlavními problémy státu v železniční
dopravě jsou návaznosti na otevírání trhu a razantní nástup soukromé konkurence (vysoké dotace,
prakticky zastavení investic), nedořešená zůstává otázka majetku na dráhách. SVAZ se podílel na
připomínkovém řízení klíčové novelizace zákona o drahách, díky jeho aktivitě se zákon řeší i na
tripartitě.
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Vodní doprava
Z podnětu SVAZU byl na tripartitě projednáván stav projektu vodního kanálu Odra-Labe. MD přislíbilo
zajistit pro programy podporující rozvoj vodní dopravy 460 mil. Kč. Ministerstvo financí tyto zdroje
nezajistilo. Současné vedení Ministerstva dopravy problém neřeší.
Zákon o liniových stavbách
SVAZ se aktivně podílel na připomínkovém řízení věcného záměru Zákona o liniových stavbách, díky
jeho připomínkám byl věcný záměr zákona rozšířen o opomenutý sektor vodní dopravy.

Informační a komunikační technologie
SVAZ usiloval o zakotvení podpory informačních a komunikačních technologií (ICT), a zejména pak
využití jejich potenciálu pro hospodářský růst ČR a zvýšení konkurenceschopnosti českých firem do
strategických dokumentů vlády a současně o sjednocení gesce za oblast ICT v rámci vlády.
Programové prohlášení vlády
Ve spolupráci s ostatními sociálními partnery a vládou se podařilo do jejího programového prohlášení
zakotvit jako jednu z priorit Efektivní využití ICT ve veřejné správě a současně podporu internetové
ekonomiky. SVAZ zaměřuje svoji pozornost na naplňování programového prohlášení v této oblasti.
V září r. 2014 se připojil jako jeden ze signatářů k Výzvě ICT průmyslu k plnění programových priorit
vlády.
Sjednocení řízení ICT
Po celý rok 2014 SVAZ na Plenárních zasedáních RHSD prosazoval, aby vláda stanovila jediného
gestora za oblast ICT, a sjednotila tak gesci pod jedno ministerstvo. Vláda bohužel s ustanovením
zastřešujícího gestora za celou digitální agendu a rozvoj ICT váhá a zejména důležité téma digitální
ekonomiky visí v gesčním vakuu, neboť se k němu nehlásí ani Ministerstvo vnitra, ani MPO. SVAZ
sleduje další vývoj a v roce 2015 bude dále apelovat na vládu, aby splnila svůj úkol stanovit jediného
gestora za oblast koncepce rozvoje ICT a digitálního hospodářství ČR.
Pracovní a poradní orgány vlády pro ICT
Přetrvávající gesční roztříštěnost oblasti podpory ICT v rámci vlády se projevuje i ve složení
pracovních a poradních orgánů vlády a koncepční činnosti jednotlivých ministerstev, kde přetrvává
chaos a nejednotnost:
-

Rada vlády pro informační společnost (které předsedá náměstek ministra vnitra – SVAZ zde
nemá své zastoupení, na což opakovaně upozorňoval jako na problém a intervenoval v této
věci dopisem prezidenta Hanáka u premiéra Sobotky) má svůj Pracovní výbor pro digitální
agendu (kterému předsedá zástupce ředitelky odboru elektronických komunikací MPO, SVAZ
v něm má své zastoupení),

-

Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst (které předsedá vicepremiér
Bělobrádek a v němž je SVAZ zastoupen) má svůj Pracovní výbor pro digitální ekonomiku,
kulturní a kreativní průmysly (kterému předsedá náměstek místopředsedy vlády pro vědu a
výzkum, taktéž se zastoupením SVAZU),

-

Úřad vlády, Sekce pro evropské záležitosti (vedená státním tajemníkem Prouzou) připravuje
dokumentaci k perspektivnímu digitálnímu balíčku EK.

Finanční podpora ICT – OP PIK
V oblasti finanční podpory ICT ze strany ČR a zejména EU byla zahájena jednání o obsahu Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), jehož prioritní osa 4 je vyčleněna
na podporu ICT v podnicích. Do konce roku 2014 byla i s účastí SVAZU zpracována a na Evropskou
komisi odeslána první verze OP PIK. SVAZ intenzivně spolupracoval s MPO na zpracování jednotlivých
programů podpory, na které navazuje další spolupráce na koncepční tvorbě výzev, které vznikají ve
spolupráci MPO a implementační agentury CzechInvest mj. i s přispěním expertů SVAZU. V současné
době se SVAZ zaměřuje na výběr a sledování odborné kvalifikace hodnotitelů projektů tak, aby bylo
zajištěno efektivní využití evropských financí určených na podporu ICT.
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Strategie Digitální Česko
SVAZ vyvíjí dlouhodobý tlak na MPO jako gestora strategie Digitální Česko směřující k tomu, aby
tento dokument byl komplexně přepracován, přizpůsoben struktuře iniciativy EU s názvem Digitální
agenda pro Evropu a aktualizován tak, aby bylo možné s ním pracovat jako se zastřešující národní
digitální strategií. I když se do konce roku 2014 v této věci nepodařilo posun zajistit, na počátku roku
2015 se MPO této aktualizace ujalo v rámci svého předsednictví v Pracovním týmu RVIS pro digitální
agendu. SVAZ je zařazen do týmu, který na novém dokumentu bude pracovat. Otevřenou otázkou
zůstává gesce nad jeho dopracováním.
Ochrana osobních údajů v datových tocích
Ochrana osobních údajů v národních i mezinárodních datových tocích je tématem zásadní důležitosti
v oblasti ICT a SVAZ mu proto ve své činnosti věnuje obzvláštní pozornost. V roce 2014 byla aktuální
zejména vyjednávání na evropské úrovni o systémové reformě právního rámce EU pro ochranu
osobních údajů. Cílem je zejména přijetí nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které
bude přímo platit ve všech členských státech EU. SVAZ velmi úzce spolupracuje s Ministerstvem
vnitra ČR, které je gestorem za vyjednávání v pracovní skupině Rady EU a současně ČR reprezentuje
v Radě spravedlnost a vnitřní věci, na jejímž programu se pravidelně agenda ochrany dat objevuje.
Prostřednictvím BUSINESSEUROPE také SVAZ ovlivňuje vyjednávání na evropské úrovni.

Výzkum, vývoj a inovace
Požadavky na reformu VaVaI
V restrukturalizované Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace, má SVAZ tři zástupce.
Expertní tým SVAZU vypracoval dokument obsahující požadavek na šest nezbytných opatření, která
by měla zlepšit situaci ve VaVaI a zvýšit konkurenceschopnost ČR. Požadavky směřovaly k vytvoření
nezávislé a objektivní analýzy, ke změně institucionální a účelové podpory, zajištění reálné
udržitelnosti výzkumných center budovaných z OP VaVpI, vytvoření nového zákona na podporu VaVaI
a přípravě zastřešující instituce aplikovaného výzkumu a vývoje. Dokument byl opakovaně
představen na jednání RHSD a při jednáních s premiérem či místopředsedou vlády pro vědu, výzkum
a inovace. V současné době probíhají intenzivní jednání se Sekcí mpř. vlády Bělobrádka k dané
problematice.
Rozpočet na podporu aplikovaného výzkumu
SVAZ po celou dobu přípravy státního rozpočtu prosazoval změnu klesající tendence podpory
aplikovaného výzkumu. Od prvotních návrhů až po schvalování v Poslanecké sněmovně lobboval za
navýšení rozpočtu programů zajišťujících aplikovaný výzkum. Požadoval navýšení finančních
prostředků na programy Epsilon a Delta v gesci TA ČR v celkové výši 700 mil. Kč. Ve svém úsilí byl
zčásti úspěšný. Podpora byla navýšena o 325 mil. Kč. V současné době se řeší vztah MPO a TA ČR. TA
ČR dostala z této částky 150 milionů a o zbylých prostředcích rozhodne MPO, které plánuje vyhlásit
novou výzvu.
Metodika hodnocení výzkumných organizací
Již od vzniku současné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků
ukončených programů upozorňoval SVAZ na diskriminaci aplikovaného výzkumu. Situace se opakuje
u přípravy nové metodiky hodnocení výzkumných organizací (tzv. IPn Metodiky). Své výhrady
uplatňoval u náměstka MŠMT, který má metodiku ve své gesci a snaží se o změnu přístupu
k hodnocení. SVAZU jde především o začlenění výsledků, které produkuje aplikovaný výzkum. Jednání
nejsou uzavřena.
Daňové zvýhodnění VaV
V této oblasti dochází ke stále více sporům, které snižují stupeň předvídatelnosti pravidel pro činnost
domácích a zahraničních investorů. SVAZ se aktivně zapojil do řešení situace. Apeloval jak na
Ministerstvo financí, tak na Úřad vlády, aby představily své návrhy řešení a začaly na nich pracovat.
Ukázal hlavní problémy a předložil návrhy změn, zejména vnesení technického pohledu a vytvoření
13

metodiky. Prostřednictvím svých zástupců spolupracuje s TA ČR na přípravě metodického návodu na
postup správce daně, který by sloužil také daňovým subjektům a odstranil hlavní nejasnosti.
Průmyslová práva
Po několika jednáních s předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví představenstvo SVAZU
přehodnotilo své stanovisko k přijetí Jednotného evropského patentu a ustoupilo od jeho rychlého
přijetí. SVAZ nově prosazuje nejprve vyhodnocení vlivu na konkurenceschopnost českých subjektů,
zejména co se týče nákladnosti systému a funkčnosti překladů. Dále se SVAZ snaží průmyslová práva
zviditelnit jak mezi svými členy, tak také na celonárodní úrovni. V rámci Roku průmyslu a technického
vzdělávání se podařilo prosadit průmyslová práva jako nové téma u MŠMT a rovněž se pořádají
vzdělávací a osvětové semináře.
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci
Jednou z předběžných podmínek pro čerpání ESIF3 fondů bylo vytvoření Národní výzkumné a inovační
strategie pro inteligentní specializaci. SVAZ a jeho členové se podíleli na formování tohoto
dokumentu jak na národní, tak krajské úrovni. Na tuto aktivitu navazuje vznik inovačních platforem,
které by se měly podílet na větší prioritizaci VaVaI. Spolupráci neovlivnilo ani přesunutí gesce z MŠMT
na Úřad vlády.
Programy spolufinancované z EU na podporu VaVaI
V novém programovacím období bude VaVaI podporován především prostřednictvím Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v kompetenci MPO a Operačního programu
výzkum, vývoj a vzdělávání pod MŠMT. SVAZ se podílel na formulování operačního programu,
jednotlivých programů podpory a začíná se vyjadřovat k samotným výzvám. Pro větší zapojení
českých subjektů do mezinárodních programů SVAZ zvýšil jejich propagaci, zejména u rámcového
programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Životní prostředí
V hodnoceném období dominovaly v oblasti životního prostředí v ČR aktivity spojené s přípravou
nové legislativy odpadů, změny v právní úpravě hodnocení vlivů na životní prostředí EIA, snižování
administrativní zátěže plynoucí z environmentální legislativy, realizace OPŽP I a příprava nového
OPŽP II.
Memorandum o spolupráci
SVAZU se podařilo při jednáních s novým politickým vedením MŽP prosadit zpracování a přijetí
Akčního plánu na r. 2015-16, který je rozpracováním Memoranda o spolupráci v ochraně životního
prostředí mezi MŽP, MPO, HK ČR a SVAZEM. Akční plán je v současné době ze strany SVAZU
připraven a je připomínkován ostatními signatáři Memoranda.
Odpady
SVAZ se výrazně angažoval v dílčích novelách stávajícího zákona o odpadech (zákony č. 64/2014 Sb.,
184/2014 Sb., 229/2014 Sb.), kde prosazoval zejména stanovení termínu na ukončení skládkování
komunálního odpadu v souvislosti s možnostmi jeho energetického využití a dále zájmy subjektů
působících v oblasti trhu s elektrotechnikou ve věcech elektroodpadu.
Několikaletá účast SVAZU v pracovních skupinách k přípravě nové odpadové legislativy byla završena
úspěšným projednáním podnětů a připomínek k návrhům věcných záměrů zákona o odpadech a
zákona o výrobcích s ukončenou životností. Významným úspěchem bylo zejména prosazení vyčlenění
problematiky výrobků s ukončenou životností do samostatného zákona. Většina zásadních
připomínek SVAZU byla v meziresortním připomínkovém řízení zcela nebo částečně akceptována.
V návrhu věcného záměru zákona o odpadech po projednání zásadních připomínek zůstalo
nedořešeno několik rozporů, týkajících se režimu odpadů, pro které není možná recyklace nebo jiná
forma využití a které ve výrobním procesu vznikají např. na základě stechiometrické rovnice a jejich
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objem nelze minimalizovat. Otevřená zůstala také otázka užití a zpoplatnění materiálů na technické
zabezpečení skládek, nakládání materiálů ze sanace starých ekologických škod.
V návrhu věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností zůstaly nedořešeny dílčí
rozpory týkající se režimu kolektivních systémů sběru vyřazených výrobků elektro a pneumatik. Ty
budou řešeny v další etapě legislativního procesu při přípravě a projednávání vlastního návrhu
zákona o odpadech.
SVAZ podpořil MŽP při stanovení cílů Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024
přijatého ve formě nařízení vlády a participoval na přípravě Programu předcházení vzniku odpadů,
který je součástí Plánu odpadového hospodářství ČR.
Ekoaudit
V průběhu roku 2014 došlo k finalizaci další etapy materiálu „Návrhy na řešení opatření k posílení
konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu životního
prostředí“ („Ekoaudit“). V Ekoauditu je stanoveno 46 nových úkolů, z toho 15 úkolů s termínem
plnění do konce roku 2015. Tyto úkoly se týkají zejména oblasti prevence závažných havárií a
odpadového hospodářství. Plněním úkolů se má docílit snížení administrativní i finanční zátěže
podnikatelských subjektů.
Dosažené výsledky hodnotí SVAZ pozitivně, přestože jde pouze o dílčí malé kroky v postupném
snižování administrativní zátěže. S ohledem na přijímání nových regulativních aktů považujeme za
nezbytné Ekoaudit provádět jako permanentní činnost.
Ovzduší
V ochraně ovzduší se SVAZ úspěšně angažoval v přípravě novely zákona o ovzduší (zákon č. 87/2014
Sb.) a novely vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (vyhláška č. 155/2014 Sb.).
Významných výsledků v uvedených právních úpravách bylo dosaženo zejména v ochraně ovzduší
v Severomoravském kraji a dále při stanovení zón ochrany ovzduší, které vyvinou tlak mj. na
urychlení obnovy automobilového parku a tím i vytvoří určitý impuls pro automobilový průmysl.
Voda
SVAZ úspěšně uplatnil své připomínky k návrhu novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) a novelám jeho prováděcích předpisů (vyhláška č. 66/2014 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a
odstraňování jejich škodlivých následků, vyhláška č. 66/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č.
450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve
znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.).
Integrovaná prevence
SVAZ se podílel na přípravě a projednávání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o
integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí. Navrhovaný zákon přispěje k omezení zbytné nadměrné
administrativní zátěže českého průmyslu.
Havárie
Zájmů průmyslu se úzce dotýkal také návrh novely zákona o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Připomínky SVAZU byly
v návrhu respektovány. Zákon je v legislativním procesu.
Operační programy Životní prostředí
OPŽP I - V roce 2014 byly úspěšně dokončeny některé významné projekty k ochraně životního
prostředí v hutnickém a chemickém průmyslu.
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OPŽP II - MŽP akceptovalo připomínky SVAZU týkající se struktury nově navrhovaného programu,
zúžení počtu prioritních os a soustředění na nejvýznamnější priority ochrany životního prostředí, u
kterých lze očekávat dosažení vysokých efektů a synergií. Následně byl upravený návrh OPŽP II
odsouhlasen Evropskou komisí.

Investiční prostředí
Novelizace EIA4 a jednotné povolovací řízení
Na jaře 2014 uplatnila Evropská komise infringement vůči ČR kvůli EIA. K návrhu reagujícímu na
danou situaci vznesl SVAZ řadu připomínek. Většina z nich však nebyla ze strany MŽP akceptována s
odkazem na průběh jednání s Evropskou komisí a její postoj.
SVAZ na základě analýzy zásadních požadavků EK, judikátů Evropského soudního dvora, ustanovení
paralelně novelizované směrnice EIA (2014/52/EU) a stávající podoby českých právních předpisů
k povolování staveb v území představil svůj návrh komplexní revize právní úpravy posuzování vlivů na
životní prostředí a povolování staveb v ČR v podobě jednotného povolovacího řízení. Zajistil mu
podporu ze strany Hospodářské komory a ostatních institucionálních zástupců soukromého sektoru a
zahájil prosazování návrhu na všech úrovních.
Pro návrh se podařilo získat souhlas drtivé většiny státní správy, nestátních neziskových organizací i
politiků. Osvojila si ho i vláda, která odsouhlasila zahájení legislativních prací na Jednotném
povolovacím řízení na základě novelizace stavebního zákona.
Na stejném zasedání však vláda zároveň schválila novelizaci zákona o EIA, kvůli zásahu Legislativní
rady vlády v ještě přísnější podobě, než bylo požadováno EK v rámci infringementu. Dle názoru
SVAZU jak tento zásah, tak i některé požadavky EK šly výrazně nad rámec stávající směrnice
(2011/92/EU). SVAZ připravil pozměňovací návrhy, které tyto excesy měly ze zákona odstranit. Po
řadě peripetií a za intenzivních jednání s vládou, MŽP, politickými stranami i samotnou EK se podařilo
SVAZU excesy ze zákona v průběhu jeho schvalování v Poslanecké sněmovně a následně i Senátu
Parlamentu ČR odstranit.
Přestože lze prosazení pozměňovacích návrhů do novelizace zákona č. 100/2001 Sb. považovat za
jeden z největších úspěchů SVAZU v oblasti regulace za posledních několik let, je nutné zdůraznit, že
se podařilo zamezit nejhorším možným škodám. I tak dojde ve výsledné úpravě ke zhoršení již dnes
neuspokojivého stavu. Zejména časová a administrativní náročnost povolovacích procesů se
prohloubí a dojde k jejich zablokování u významných staveb rozporovaných dotčenou veřejností se
všemi negativními důsledky. SVAZ nadále pokračuje v přípravě jednotného povolovacího řízení. Téma
je zařazeno na program jednání Pléna RHSD 20. dubna 2015.
Novelizace zákona o investičních pobídkách
Novelizace zákona o investičních pobídkách patřila mezi klíčové úpravy v roce 2014. SVAZ podpořil
úpravy jako rozšíření regionů, v nichž bude poskytována hmotná podpora nových pracovních míst a
rekvalifikace, vypuštění povinnosti prokazovat financování minimální částky z vlastních zdrojů,
pozitivní úpravu podmínek přeměny společností či některá administrativní zjednodušení.
Původní návrh obsahoval i některé nedostatky. MPO řadu připomínek SVAZU akceptovalo. Nově je
zařazena do návrhu novely definice „rozšíření výroby“, které bude zahrnovat navýšení výrobních
kapacit, diverzifikaci výroby o nové výrobky a zásadní změnu výrobního procesu. SVAZ předložil
argumenty a prosadil také související změnu v zákoně o daních z příjmů upravující výpočet slevy na
dani pro stávající expandující investory (§35b, odst.1b), kdy se nebude odečítat vyšší částka daně, ale
průměr. Návrh zákona o investičních pobídkách byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem
Parlamentu ČR.
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Pravidla veřejné podpory
SVAZU se podařilo prosadit zachování termínu zahájení prací po podání žádosti, kde původní návrh
EK by zahájení prací umožňoval až po vydání finálního rozhodnutí. Další významnou revizi pravidel
provedla EK u „blokových výjimek“ pro veřejnou podporu („GBER“5). Jedním z hlavních rizik byl návrh
na zavedení limitu pro investiční schémata, nad jehož výši by se schémata podpory musela složitě
notifikovat. Podařilo se projednat úpravu pojetí limitu a ČR má v současnosti jako první EK schválený
evaluační plán pro investiční pobídky. Mezi další úspěchy patří například zrušení návrhu na omezení
statusu malých a středních podniků počtem let či navýšení v některých notifikačních limitech, např. u
projektů výzkumu a vývoje.
Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
Většina klíčových připomínek SVAZU byla akceptována. Jako uznatelný náklad byla doplněna
výstavba bariér určených k ochraně životního prostředí či došlo k určitým zjednodušením
v administrativních procesech. S MPO byl dohodnut vznik pracovní skupiny, která bude pracovat na
přípravě nového programu s cílem využít dostupné nástroje v souladu s evropskou legislativou a
zájmy ČR. SVAZ bude součástí této pracovní skupiny.
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
Za aktivní podpory SVAZU se podařilo úspěšně dokončit legislativní proces novely zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu, na kterou mnozí investoři léta čekali. Novela přináší výrazné snížení
poplatků za vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, jejichž dosavadní výše v mnoha
případech několikrát převyšovala cenu pozemků. Mnohé průmyslové zóny tak nemohly být
využívány v souladu s územním plánem. Novela zákona vstoupí v účinnost 1. dubna 2015.

Podpora exportu
I díky trvalému tlaku SVAZU na zlepšení koordinace a spolupráce MPO a MZV v oblasti podpory
exportu a ekonomické diplomacie byla v létě 2014 podepsána „Rámcová dohoda mezi MZV a MPO o
zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie ČR“.
Koncepce exportní strategie
SVAZ se podílel na přípravě dílčích změn Exportní strategie 2012-2020 spočívajících zejména
v nahrazení taxativního výběru 12 prioritních zemí perspektivními oborovými příležitostmi pro
exportéry podle jednotlivých teritorií. (Mapa globálních oborových příležitostí pro český export
zpracovaná MZV).
Exportní financování a pojištění
V rámci Platformy exportérů SVAZU se v roce 2014 podařilo dosáhnout konsensu s EGAP při
novelizaci Všeobecných pojistných podmínek EGAP. V současné době probíhají jednání o třístranné
smlouvě o úpravě vztahů mezi exportérem, EGAP a bankou, stanovení českého podílu, spoluúčasti na
riziku ze strany exportéra apod. Pozitivním výsledkem spolupráce s EGAP je také navýšení limitů pro
pojišťování záruk a předexportních úvěrů MSP ve zjednodušeném režimu z 20 mil. na 40 mil. resp.
z 30 mil. na 50 mil. Kč. V souvislosti s rusko-ukrajinskou krizí došlo i na základě našich požadavků ke
zvýšení teritoriálních limitů pro Bělorusko, Ázerbájdžán a Kazachstán v celkové výši více než 40 mld.
Kč.
Ekonomická diplomacie
Na konci roku 2014 působilo na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí 71 diplomatů pověřených
ekonomickou agendou. SVAZU se podařilo prosadit otevření nebo znovuotevření 4 zastupitelských
úřadů a navýšení počtu ekonomických diplomatů zejména v oblasti Dálného Východu, Jižní Ameriky a
Afriky. SVAZ se podílí také na přípravě metodiky hodnocení zastupitelských úřadů ČR v zahraničí
z hlediska podpory exportérů. Ve spolupráci s Diplomatickou akademií MZV se podařilo zorganizovat
několik stáží pro budoucí diplomaty v exportně zaměřených firmách. Stáže měly velmi dobrý ohlas
mezi juniorními diplomaty, kteří měli možnost seznámit se s výrobním programem a průběhem
5
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obchodního případu v exportních firmách. Podniky oceňovaly navázání spolupráce s diplomaty a
často i návrhy konkrétních strategií pro teritoria jejich zájmu.
Tradičně byl SVAZ pověřen v závěru června organizací firemních konzultací s diplomaty-ekonomy
z českých zastupitelských úřadů v zahraničí a ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade. Akce se
zúčastnilo cca 400 zástupců českých firem.
Rusko-ukrajinská krize
I přes nesporný politický význam sankcí EU vůči Ruské federaci představuje rusko-ukrajinská krize pro
velkou část členů SVAZU problém z hlediska budoucích zakázek a zaměstnanosti. SVAZ proto
prováděl šetření týkající se očekávaných dlouhodobých dopadů výpadku ukrajinského trhu a sankcí
EU vůči Rusku na české exportéry. V rámci činnosti Pracovní komise k ekonomické a obchodní
dimenzi rusko-ukrajinské krize ustavené ministrem průmyslu a obchodu SVAZ požadoval, aby MPO
při vyjednávání s EU prosazovalo podobu sankcí, které nedopadnou na obchod s civilním zbožím (v
případě zboží dvojího užití) – zejména v oblasti obráběcích strojů a technologií pro těžbu a zpracování
ropy. Podařilo se tak zmírnit dopady sankcí na konkrétní firmy.
Dohody EU o volném obchodu
Přetrvávající problémy při jednáních o mnohostranné obchodní spolupráci a liberalizaci obchodu
v rámci WTO přispívají k tomu, že stále častěji dochází k uzavírání bilaterálních dohod o volném
obchodu. Patří k nim i pro EU nejvýznamnější dohoda TTIP6 mezi EU a USA. Vyjednávání o této
dohodě, kterou SVAZ na základě silného mandátu svých členů stejně jako ostatní evropské svazy
podporuje, je relativně zdlouhavé z důvodu velkých očekávání a nezbytného dialogu s občanskou
společností a nevládním sektorem. Přínos spočívá zejména v usnadnění přístupu na trh, odstranění
tarifních, ale hlavně netarifních překážek obchodu a služeb a v neposlední řadě v posílení energetické
bezpečnosti.
K dalším i pro české firmy významným dohodám patří Dohoda o volném obchodu s Japonskem a
Dohoda mezi EU a Kanadou (CETA), která již čeká na ratifikaci.
Podnikatelské mise doprovázející vládní činitele
Za období duben 2014 – únor 2015 zorganizoval SVAZ celkem 8 podnikatelských misí, kterých se
zúčastnilo více než 350 zástupců firem.
- Srbsko, Slovinsko s prezidentem republiky Milošem Zemanem (64 účastníků)
- Rumunsko, Moldávie s prezidentem republiky Milošem Zemanem (41 účastníků)
- Vietnam s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem (24 účastníků)
- Korea - samostatná obchodní skupina (9 účastníků)
- Francie s prezidentem republiky Milošem Zemanem (35 účastníků)
- Čína s prezidentem republiky Milošem Zemanem (58 účastníků)
- Kazachstán, Tádžikistán s prezidentem republiky Milošem Zemanem (85 účastníků)
- Jordánsko, SAE s prezidentem republiky Milošem Zemanem (40 účastníků)
Účast na podporovaných veletrzích v zahraničí
Společně s odvětvovými asociacemi prosazoval SVAZ prostřednictvím Veletržního výboru účasti
českých firem na státem podporovaných zahraničních veletrzích i na veletrzích podpořených v rámci
programu Specializované výstavy a veletrhy z evropských fondů. Zastupoval české firmy na
mezinárodních veletrzích v Uzbekistánu, Iráku – Erbil Energy a na veletrhu EcoFair v srbském
Bělehradu.
Incomingové akce
K exportně zaměřeným akcím v tuzemsku patřila podnikatelská fóra u příležitosti návštěvy prezidenta
Arménie, premiéra Makedonie a premiéra Francie, seminář „Investování v Arkansasu“ za účasti
6
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guvernéra amerického státu Arkansas, a další dvě desítky incomingových akcí podnikatelských
delegací z celého světa (např. ČLR, Vietnamu, Tchaj-wanu, Indie) a řada teritoriálně zaměřených
seminářů pořádaných ve spolupráci s pracovníky zahraničních zastupitelských úřadů v Praze.
Také v roce 2014 se SVAZ podílel jako partner na akcích organizovaných v rámci Exportního grantu
HSBC a na výběru vítězného projektu tohoto grantu.

Podpora malých a středních podniků
Akční plán na rok 2015
Aktivity SVAZU v oblasti malých a středních firem byly zaměřeny zejména na prosazení představy o
formě a obsahu tzv. Akčního plánu podpory malých a středních podnikatelů na rok 2015, který
konkretizuje Koncepci podpory malých a středních podniků na období let 2014-2020. Naším
základním požadavkem bylo, aby Akční plán zahrnoval jasně vymezená opatření řešící specifické
potřeby malých a středních podniků (MSP) s určením gesce, spoluprací a konkrétně definovanými
výstupy.
Ostatní aktivity
SVAZ připomínkoval program Záruka 2015-2023. Ve svém stanovisku upozornil na nevyjasněné
financování po roce 2017.
SVAZ se vyjádřil ke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2013. Přes
mnoho statistických údajů postrádal analýzu skutečného vývoje MSP a jejich vazby na
konkurenceschopnost.
SVAZ se zapojil do hodnocení prostředí MSP prostřednictvím dotazníků EK a BIAC. Upozornil mimo
jiné na problémy v administrativní zátěži, nedostatek kvalifikovaných pracovníků či problémy
financování začínajících podnikatelů.
Segment MSP hraje rovněž významnou roli v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost, na jehož přípravě se SVAZ podílí.

EU a mezinárodní organizace
Evropská unie
Program (Agenda) nové Evropské komise
SVAZ program analyzoval a stanovil si 5 top priorit (investiční plán, energetickou unii, digitální
ekonomiku, mobilitu pracovní síly a TTIP) a 9 konstantních priorit (vnitřní trh, průmysl, trh práce,
daně a daňové úniky, migrace, obchodní politiky, WTO).
Legislativní návrhy v Radě EU
SVAZ se soustředil zejména na ty návrhy, které omezovaly práva podniků a administrativní zátěž
(povinné podávání zpráv z nefinančních oblastí, obchodní tajemství, ochrana práv akcionářů,
bezpečnost výrobků a ochrana trhu, zastoupení v dozorčích a správních radách atd.) Výsledkem
politiky SVAZU však bylo spíše omezení dopadů, než jejich eliminace.
Energeticko-klimatický rámec 2030
SVAZ se zaměřil na vytvoření reálného a vyváženého rámce, podpořil stanovení celoevropského cíle
podílu průmyslu 20 % na HDP EU, propojení průmyslové politiky s ostatními politikami a posílení
úlohy Rady pro konkurenceschopnost a ustavení Skupiny pro konkurenceschopnost na vysoké úrovni
a střednědobé hodnocení strategie Evropa 2020.
Analýza zaměstnanosti – program Evropských sociálních partnerů
V rámci Evropského sociálního dialogu byl SVAZ zapojen do přípravy hloubkové analýzy
zaměstnanosti a přípravy nového víceletého programu ESP. V rámci EHSV pokračovali v práci dva
zástupci SVAZU se zaměřením zejména na oblast energetiky, průmyslu, trh práce a vzdělávání.
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Výbory BUSINESSEUROPE
Experti SVAZU se pravidelně účastnili zasedání pracovních Výborů a skupin BUSINESSEUROPE, podíleli
se na jeho hlavních výstupech – na jarním a podzimním ekonomickém výhledu a Barometru reforem.
Spolupráce s podnikatelskými svazy středoevropské iniciativy
V souvislosti s nadcházející oslavou 10 let založení Iniciativy podnikatelských svazů SVE (CEE
Iniciativa) SVAZ uspořádal v říjnu 2014 zasedání v Karlových Varech zaměřené na ekonomickou
situaci v regionu, změnu v institucích EU a dopady krize na Ukrajině. Průběžně se formulovala
společná stanoviska k energetické a průmyslové politice EU.
Národní program reforem
Na národní úrovni byl SVAZ jako sociální partner zapojen do procesu tvorby Národního programu
reforem 2014 a implementace specifických doporučení. Výroční zpráva o růstu EU z listopadu 2014
(AGS) zahájila pátý cyklus semestru a přípravu nových národních programů reforem 2015.
CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu
V souladu s prioritami zakladatelských organizací (SVAZ, HK ČR a KZPS) se zaměřila na sledování
vývoje evropské legislativy hlavně v oblastech vnitřního trhu, rámce politiky pro klima a energetiku
2020-2030, dohody o volném obchodu EU s Japonskem a USA (TTIP) a jednotného evropského trhu
elektronických komunikací.
Ve spolupráci se zakladatelskými organizacemi, Zastoupením Evropské komise v ČR a dalšími
partnery uspořádali pracovníci CEBRE řadu seminářů, debat a přednášek na aktuální EU témata.
Zúčastnili se také několika konzultací pro české firmy a zpracovali pro klienty řadu zakázek týkajících
se evropské legislativy, evropských programů a fondů a zastupování zájmů českých firem v Bruselu.
Po zvolení nových členů Evropského parlamentu se zaměřili na navázání vztahů zejména se zástupci
v klíčových výborech EP: Výboru pro průmysl a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitele a dalšími.
Od ledna 2015 jsou pracovníci CEBRE podle dohody zakladatelských organizací s agenturou
CzechTrade pověřeni zpracováním části agendy vedoucí zahraniční kanceláře v Bruselu, a to
v rozsahu cca 20 % jejího fondu pracovní doby. Vyhodnocení tohoto organizačního opatření
proběhne na konci roku 2015.

Mezinárodní organizace
V červnu 2014 se experti SVAZU v rámci národní tripartitní delegace ČR zúčastnili 103. Mezinárodní
konference práce v Ženevě k tématům zaměstnanosti, prevence nucené práce a přechodu z formální
do neformální ekonomiky.
V rámci BIAC/OECD se SVAZ podílel na přípravě Ekonomického výhledu pro ČR, revizi Rámce OECD
pro přímé zahraniční investice, materiálu Směrovat k růstu a vstupů pro jednání G-20 a B-20. V lednu
byly zahájeny konzultace s OECD a BIAC k zapojení SVAZU do Týdne OECD v červnu v Paříži, jehož
součástí bude OECD Fórum a Ministerská konference, které bude ČR spolu-předsedat.

Fondy EU
Aktivity SVAZU probíhaly po dvou osách. První z nich byla příprava nového programovacího období
2014 – 2020 a druhou byla kontrola a opatření na posílení čerpání zdrojů EU v současném období.
SVAZ inicioval, aby problematika čerpání fondů EU byla pravidelně zařazována na jednání Pléna
RHSD.
Dohoda o partnerství
SVAZ spolupracoval na přípravě Dohody o partnerství, která byla Evropskou komisí schválena v srpnu
2014. Na tuto Dohodu navazovaly návrhy struktury operačních programů, které byly zaslány do
Bruselu.
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Jednotné metodické prostředí
SVAZ prosazoval zjednodušení podmínek pro žadatele v rámci přípravy metodického prostředí (např.
v oblasti veřejných zakázek, řízení projektů). Výsledkem úsilí je mj. i změna metodiky veřejných
zakázek.
Kofinancování
V květnu 2014 SVAZ (společně s ostatními sociálními a hospodářskými partnery) úspěšně
intervenoval v oblasti návrhu kofinancování evropských projektů z národních zdrojů, kde zajistil
vyčlenění projektů sociálních partnerů do samostatné oblasti s plným národním kofinancováním.
SVAZ je zapojen do činnosti těchto výborů a pracovních skupin
- Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (nejvyšší koordinační orgán + 5 pracovních
skupin);
-

Oponentní skupina pro vytvoření Jednotného metodického prostředí;

-

Pracovní skupiny pro přípravu jednotlivých operačních programů (řízeny MMR, MPSV, MPO,
MŠMT, MD, MŽP);

-

Nově ustavované Monitorovací výbory operačních programů (MPO, MPSV, MŠMT, MD a MŽP).

Komunikace a medializace činnosti SVAZU
V uplynulém období byl SVAZ mediálně nejviditelnějším sdružením zaměstnavatelů a podnikatelů v
ČR. Výrazně k tomu přispělo vyhlášení Roku průmyslu a technického vzdělávání (RPTV), účast na
tripartitě a také stanoviska k legislativním návrhům, k podpoře exportu, zejména ve vztahu k Rusku a
Ukrajině a k dalším tématům. Svou dominanci potvrdil SVAZ v roce 2014 počtem více jak 3300 zmínek
v médiích registrovaných v databázi Newtonit. V prvních dvou měsících letošního roku bylo
zveřejněno více jak 500 dalších citací. Přispěl k tomu vysoký počet vyjádření a tiskových zpráv,
kterých bylo ve sledovaném období vydáno více jak osm desítek.
Zásadní změnou bylo zvýšení prezence zástupců SVAZU v televizích. V časovém úseku od května 2014
do počátku března 2015 šlo o 110 záznamů, a to zejména v pořadech České televize. Byly nastaveny
užší vazby při přípravě medializace jednotlivých akcí, připravena je k podpisu deklarace o spolupráci.
Klíčové bylo v této souvislosti jednání prezidenta SVAZU s generálním ředitelem ČT. Aktivní byl SVAZ
ve spolupráci s médii, především odbornými, a to zejména se zaměřením na RPTV. Efektivní
kooperace byla nastavena s vydavatelstvím Economia, a.s. při propagaci odborných debat RPTV,
jehož součástí bylo vydání příloh a natočení videa.
SVAZ pravidelně komentoval výsledky průmyslu, zakázek, vývoj HDP, exportu a jiných dat většinou
zveřejňovaných ze zdrojů Českého statistického úřadu. Významný zdroj pro komentáře SVAZU
představovalo i společné šetření s ČNB.
Mediálně se SVAZ zviditelnil jako vyhlašovatel soutěže Manažer roku. SVAZ byl i partnerem soutěže
Firma roku a Živnostník roku, zejména pak díky zapojení regionálních manažerů do krajských kol v roli
porotců byl mediálně patrný.
Nástroje komunikace
Po řadě měsíců příprav byly spuštěny nové webové stránky www.spcr.cz, které prošly redesignem i
změnou struktury, jejím zpřehledněním a zjednodušením menu. Důraz je kladen na cílové skupiny a
na prezentaci postojů SVAZU. Web je rozdělen na část prezentační a část informační. Důraz je kladen
na neveřejnou část určenou pouze pro členy, v únoru bylo v neveřejné části spuštěno diskusní fórum
k volbám do orgánů SVAZU.
Došlo k nárůstu počtu informací, jen ve sledovaném období bylo na stránky webu zavěšeno přes tisíc
stanovisek, aktualit, tiskových zpráv, praktických informací z oblasti legislativy, podpory exportu či EU
a dalších oblastí činnosti SVAZU. V analýze sledovanosti se však stále na předním místě návštěvnosti
umisťují informace o členech SVAZU.
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SVAZ vydával měsíčník Spektrum, který prošel obsahovou i grafickou úpravou. Hlavní změnou je
zaměření měsíčníku tematicky, články se snaží čerpat podněty z členské základny.
Členská základna dostává každý týden elektronický newsletter SPInfo. Jeho obsah je zaměřen
zejména na informace z připomínkového řízení před jednáním vlády, do kterého se podniky mají
možnost prostřednictvím SVAZU zapojit. S velkým zájmem firem se setkala stanoviska, která SVAZ
připravil pro vládní e-klep. O užitečnosti tohoto informačního zdroje svědčí i značný nárůst žádostí o
jeho zasílání.

Rok průmyslu a technického vzdělávání
Na Sněmu SVAZ vyhlásil rok 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání (RPTV). V lednu byl
zahájen tiskovou konferencí v Národním technickém muzeu za účasti prezidenta SVAZU, premiéra,
ministrů, generálního partnera České spořitelny, TA ČR a ČVUT s cílem zvýšit zájem veřejnosti o
průmysl jako moderní součást ekonomiky 21. století a o technické obory. Měl by přispět k prosazení
koncepčních a systémových změn v oblasti vzdělávání a povzbudit zájem škol i firem o spolupráci a
přiblížit dobré příklady z praxe.
Podpora RPTV
RPTV získal podporu ze strany vlády, MPO, MŠMT, MPSV, MK, ale také institucí jako je TA ČR a
CzechInvest, Úřad průmyslového vlastnictví, technická centra a muzea a technické vysoké školy. K
aktivitě se přihlásily členské svazy a některé firmy. Podpořily ji i KZPS a odbory. Generálním
partnerem se stala Česká spořitelna a její Nadace Depositum Bonum. Vláda přislíbila podpořit RPTV
finančními prostředky v rámci Fondu na podporu sociálního dialogu.
V rámci RPTV proběhla řada akcí, např. akce Českomoravské elektrotechnické asociace – exkurze
studentů na veletrh do Německa, prezentace projektu České manažerské asociace technických školek
v Brně, akce Svazu chemického průmyslu, konference k šedé ekonomice, prezentace šetření k
nedostatku technických pracovníků Česko-francouzskou obchodní komorou. Další významnou akcí
bylo březnové diskusní Strojírenské fórum, jehož hlavním organizátorem byl Svaz strojírenské
technologie. SVAZ společně s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou zorganizoval
seminář ke Strategii Průmysl 4.0. V jeho rámci se uskutečnil průzkum k úrovni digitalizace ČR.
K RPTV se přihlásily i kraje poté, co na zasedání Asociace krajů ČR vystoupil prezident SVAZU.
Výsledkem byly např. dva kulaté stoly o vzdělávání v Pardubickém kraji. V rámci RPTV proběhlo
několik studentských soutěží (např. EBEC), SVAZ se prezentoval společným stánkem s členskými
firmami na veletrhu JOBS Expo v Praze.
Do podpory akcí se intenzivně zapojili někteří členové představenstva a krajští manažeři, příkladem
spolupráce v Moravskoslezském kraji je připravovaný Den s průmyslem v Ostravě, který proběhne
1. května 2015.
Spolupráce s vydavatelstvím Economia
Stanoviska SVAZU při řešení systémových otázek podpořila úvodní debata „Jak dál v technickém
vzdělávání“, organizovaná SVAZEM a vydavatelstvím Economia. Druhý ze sedmi panelů pod názvem
„Kvalita vzdělávání – kde jsme a kam směřujeme“ proběhl koncem března v Pardubicích.
www.rokprumyslu.eu
K nástrojům komunikace, jimiž je oslovena laická veřejnost, patří web www.rokprumyslu.eu. Slouží k
prezentaci partnerů a jejich aktivit zaměřených např. na spolupráci firem a škol či podporu prvků
duálního vzdělávání, na prezentaci případů dobré praxe.

Činnost regionálních zastoupení
Regionální zástupci SVAZU se i v uplynulém období zabývali různorodým spektrem činností zahrnující
sociální dialog, udržování strategických partnerství v regionech, péčí o členskou základnu a vytvářeli
tak spojnici mezi SVAZEM a členskými firmami v regionech. Podílí se také na přípravě akcí v rámci
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Roku průmyslu a technického vzdělávání a jsou zapojeni do pracovního týmu zabývajícího se
hledáním řešení pro zajištění finanční stability SVAZU. V druhé polovině roku 2014 došlo ke snížení
počtu regionálních manažerů na 5 a přerozdělení odpovědností za jednotlivé kraje.
Semináře a kulaté stoly
Na regionální úrovni se ve sledovaném období uskutečnilo celkem 101 vzdělávacích akcí, kterých se
zúčastnilo 1960 účastníků (z toho 70 % byli účastníci z členských firem) a 11 kulatých stolů. Ve
spolupráci s VUT Brno byla zorganizována konference s názvem „Univerzita, Firma, Prosperita –
Společně k inovacím“. Ve spolupráci s Úřadem práce v Olomouci byl zorganizován veletrh
regionálních středních škol „SCHOLARIS“. K dalším zajímavým akcím se zapojením regionálních
manažerů SVAZU patřily např. soutěž EBEC a soutěž Autoopravář roku vyhlášená ve spolupráci
s integrovanou střední školou automobilní a Škodou Auto, a.s., Sklářské svítání ve spolupráci
s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a řada dalších.
Regionální dohody
Zástupci SVAZU zaměřili svoji činnost na přípravu dohod, které mají dle nastaveného akčního plánu
lépe propojit spolupráci firem a škol. Regionální sektorové dohody jsou velmi podporovány i ze strany
krajů. Dle plánu mají být tyto dohody podepsány na přelomu dubna a května letošního roku.
V Královéhradeckém kraji byla v roce 2014 za podpory Škoda Auto a.s. podepsána sektorová dohoda
pro obor strojírenství.
Mimořádná opatření v Moravskoslezském kraji (Outplacement)
Regionální zástupce se podílel na řešení problematiky propouštění zaměstnanců, zejména na
přípravě programu s Nadací OKD, ÚP, MPSV „Nová šichta“. Tento program je určený pro odcházející
zaměstnance OKD a nabízí pomocnou ruku při hledání nového profesního uplatnění.
Vzhledem k výjimečnému stavu v daném regionu se dvakrát uskutečnila setkání viceprezidentů
SVAZU a zástupců firem s poslanci Parlamentu ČR. Jednání se osvědčila a budou organizována i v
dalších letech.

Projekty a veřejné zakázky
SVAZ spolu se svými partnery v rámci svých programových priorit v oblasti RLZ a sociálního dialogu
rozvíjel svoji účast v projektech a veřejných zakázkách.
Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti
rozvoje lidských zdrojů
Na začátku roku 2014 byla zahájena realizace tohoto významného projektu, jehož řešitelem je SVAZ s
partnerem projektu ČMKOS. V projektu jsou vytvářeny sektorové dohody tří úrovní - národní,
odvětvové a regionální, které jsou využívány k řešení aktuálních i budoucích disproporcí na trhu
práce. Byla ukončena tvorba finálních návrhů sektorových dohod za zaměstnavatele a zástupce
zaměstnanců a tvůrčí týmy připravovaly plány vyjednávání s partnery ze státní správy a krajských
samospráv o finálním obsahu podepisovaných sektorových dohod. Na národní úrovni si projekt klade
ambice uzavřít dohodu mezi sociálními partnery o společném zájmu odbourat systémové bariéry
v odborném vzdělávání během 1. poloviny roku 2015.
Podpora sociálního dialogu se zaměřením na rozvoj a kvalitu služeb sociálních partnerů v
regionálních strukturách a regionálních odvětvových svazech ČMKOS a SVAZU
Nadále pokračovala realizace projektu, který se mimo jiné zaměřoval na bipartitní dialog na
odvětvové úrovni ve formě pravidelných setkávání zástupců odvětvových svazů a jejich protějšků na
straně odborů. Projekt umožnil uspořádat přes 120 seminářů pro více než 2200 zaměstnanců a
zaměstnavatelů, 20 kulatých stolů a 30 diskusních setkání k posílení pozic sociálních partnerů a
zviditelnění SVAZU v regionech.
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Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy
pracovnělékařských služeb
Problematice pracovnělékařských služeb se věnuje projekt, jehož cílem je předložit ve spolupráci s
Asociací samostatných odborů Ministerstvu zdravotnictví návrh, jak by se měla na základě poznatků
z praxe změnit právní úprava těchto služeb. V rámci projektu byly vytvořeny tři odborné pracovní
skupiny expertů, které zjišťovaly situaci v aplikaci právní úpravy přímo u zaměstnavatelů,
zaměstnanců a poskytovatelů a identifikovaly okruhy problémů. V roce 2014 bylo zorganizováno 18
workshopů za účasti odborných pracovníků firem. Identifikované problémy a návrhy možných řešení
byly na začátku roku 2015 prezentovány na 14 kulatých stolech pořádaných v regionech a žádoucí
legislativní změny budou projednány v rámci RHSD ČR.
Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů
SVAZ participoval na organizování aktivit projektu. Do konce února 2015 uspořádal přes 50
diskusních fór, jejichž cílem bylo zmapování výkladových a aplikačních nejasností nové právní úpravy
občanského zákoníku a výměna zkušeností a příkladů. Závěrečná zpráva projektu bude obsahovat
popis problémů, které přinesla nová právní úprava občanského práva do pracovněprávních vztahů a
společný návrh sociálních partnerů, jak je řešit, který bude předložen RHSD ČR.
Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) ve vztahu k zaměstnanosti OZP na
volném trhu práce
V rámci podpory společenské odpovědnosti firem SVAZ úspěšně ukončil práci jako partner projektu.
Zajištění zapojování zaměstnavatelů do tvorby a aktualizace NSK a provozu SR
SVAZ s dalšími partnery dokončil práce na pětileté veřejné zakázce. Cíl vytvořit informační základnu
pro implementaci principů zákona č. 179/2006 Sb. do praxe se zdárně podařilo naplnit dle zadání
zakázky s těmito výsledky: počet vytvořených a předaných profesních kvalifikací zadavateli – 1253
(plán 1150), počet firem využívajících produkty NSK v personální práci – 1 141 (plán 800). Dále bylo
na základě standardů profesních kvalifikací zpracovaných v sektorových radách uskutečněno přes 100
tis. zkoušek u autorizovaných osob, autorizované orgány udělily 3380 autorizací a na trhu je nyní
evidováno 962 autorizovaných osob.
Zajištění spolupráce se zaměstnavateli při realizaci programů dalšího vzdělávání a pilotního
ověřování
Na veřejnou zakázku NSK navazovala veřejná zakázka v rámci projektu UNIV 3. V rámci zakázky byly
pilotovány účasti a oponentury zaměstnavatelů jak při tvorbě vzdělávacích programů vzdělávacími
institucemi na bázi profesních kvalifikací, tak samotného průběhu zkoušek u autorizovaných osob.
Celkem zástupci zaměstnavatelů posoudili 350 programů dalšího vzdělávání, osobně se zúčastnili 317
pilotních zkoušek, na které vypracovali 317 posudků pilotního ověřování standardů NSK a
konkrétního zadání.

Schválila valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR
v Praze dne 28. dubna 2015
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