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Vážení delegáti, vážení členové Svazu průmyslu a dopravy ČR, 

ve svém třetím roce působení Vám představenstvo překládá Výroční zprávu, která odráží aktivity a činnosti 

Svazu v období mezi dubnem 2013 a konáním této valné hromady. Byla to doba, kdy určité politické struktury 

prokázaly svou hlubokou neprofesionalitu, a doba neuvěřitelně nestabilní a turbulentní. Rozhodli jsme se proto 

pro novou filosofii přístupu k politickým elitám a rázně vstoupili do jednání s nimi v předvolební fázi, po volbách 

při sestavování koalice i nyní s členy vlády a jejich resorty. Díky tomu se nám podařilo dostat do volebních 

programů, koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády řadu našich požadavků. Považuji to za principiální 

úspěch. Dosáhnout dalších vítězství v podobě realizace těchto požadavků do života, bude však mnohem 

složitější a předpokládá každodenní úsilí. Zejména musíme pokračovat v našem tlaku na přípravu a skutečnou 

realizaci Strategie konkurenceschopnosti naší země, která by měla být jasná, věcná, měla by zahrnovat osobní 

odpovědnost, termíny a měla by být napojena na státní rozpočet. Zatím je současná politická konstelace tomuto 

záměru nakloněna. Dokážeme věci měnit, v tripartitě máme rozhodující hlas, naše expertní týmy umí dávat věcné 

připomínky. Svaz je mnohem viditelnější a je vnímán seriózněji jako důležitý zástupce byznysu a jako partner pro 

vyjednávání. Tato skutečnost je podložena množstvím aktivit, které jsou shrnuty v podrobné a poměrně obsáhlé 

zprávě. 

Dovolte mi poděkovat Vám, našim členům, a všem těm, kteří se zasloužili o dobré jméno našeho společného 

svazu a posílení jeho pozice v České republice i v Bruselu. 
 
 
 
Jaroslav Hanák, v.r. 
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 
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Podmínky naplňování programového prohlášení SP ČR 
Naplňování Programového prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) v období od dubna 2013 
do března 2014 bylo poznamenáno výraznou politickou nestabilitou. Své požadavky Svaz prosazoval 
vůči třem vládám, v atmosféře přípravy mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
a při sestavování nové koalice. Období bylo také charakterizováno tím, že vývoj ekonomiky byl 
značně nejistý a z hlediska jeho další předvídatelnosti rizikový.  

V první fázi sledovaného období SP ČR vyjednával s kabinetem P. Nečase. Jeho hospodářská politika 
kladla důraz zejména na snížení deficitu veřejných financí, což mělo na ekonomický růst negativní 
dopad. Vláda sice schválila koncem roku 2012 Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, k její 
faktické realizaci však nedocházelo. To byl jeden z důvodů, proč SP ČR inicioval vznik pracovní skupiny 
renomovaných ekonomických odborníků (členů NERV), zástupců ekonomických resortů  
a SP ČR a KZPS. Pravidelná jednání si kladla za cíl, sladit rozpočtovou politiku státu s politikou podpory 
ekonomického růstu, zejména ve střednědobém horizontu založeném na reformách, jejichž 
potřebnost byla definována ve zmíněné strategii. Politická nestabilita, která vyvrcholila na jaře 2013, 
a následný pád vlády P. Nečase ukončily působení této pracovní skupiny. Většina problémů a 
projednávaných témat tak nebyla dořešena.  

Úřednická vláda J. Rusnoka se k požadavkům SP ČR stavěla vstřícně. Kompetence této vlády byla však 
politicky a časově limitována a prosazeny byly pouze dílčí, nicméně významné požadavky. Jedním 
z nich bylo dotažení záměru předchozí vlády navýšit státní prostředky na podporu obnovitelných 
zdrojů energie, uzavření smlouvy mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR o koordinaci činností podporujících export. S vládou se aktivně spolupracovalo i při 
personálním obsazení tak důležitých institucí, jakými jsou ČEB, EGAP, CzechInvest a CzechTrade. 
Vláda akceptovala i požadavek SP ČR na navýšení rozpočtu pro Technologickou agenturu ČR.  

Složité období přípravy mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny vedly SP ČR k výraznému 
zvýšení aktivit vůči politickým reprezentacím. Jednalo se o nový přístup, kdy SP ČR nečekal na 
ustavení nové vlády a začal o svých požadavcích aktivně vyjednávat napříč politickým spektrem.  

Na podzimní valné hromadě SP ČR apeloval ve své „Liberecké výzvě“ na politiky, aby spojili své síly a 
zajistili zlepšení postavení ČR v mezinárodním srovnání konkurenceschopnosti. Výzva se setkala s 
pozitivním ohlasem mezi zaměstnavatelskými svazy a firmami, ale našla i odezvu v širší veřejnosti. 
Některé její rysy se objevily v koaliční dohodě, kde byl zdůrazněn význam konkurenceschopnosti, 
průmyslu a exportu pro budoucnost ČR.  

SP ČR přímo oslovil nejvyšší představitele rozhodujících politických stran, jimž byl při osobních 
jednáních předložen dokument obsahující jeho priority. Proběhla s nimi osobní jednání. SP ČR na nich 
prezentoval své priority jako kvalifikovaná instituce hájící zájmy významné části podnikatelské sféry, 
která je schopna formulovat a přednést jasné požadavky. Tento přístup se projevil v tom, že řada 
požadavků byla převzata do volebních programů stran.  

Aktivity SP ČR v jednáních pokračovaly i po volbách po jmenování vlády. Zaměřovaly se už na 
konkrétní agendy jednotlivých resortů a jednání byla vedena s ministry. Postupně jsme jednali i s 
jednotlivými předsedy poslaneckých klubů i jednotlivých výborů nové Poslanecké sněmovny. S tím 
souvisí i pokračování pravidelného setkávání s jednotlivými ministry na Klubu SP ČR, které bylo v 
závěru loňského roku završeno setkáním s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Letošní rok 
zahájil premiér B. Sobotka. 

SP ČR se podařilo zvýšit prestiž tripartitního jednání. Zavázal vládu (i osobně premiéra B. Sobotku) k 
angažovanosti při zvyšování vážnosti tripartity, obecného k závazku posílení vnímání důležitosti 
sociálního dialogu a tohoto jeho základního nástroje. Záměrem SP ČR je zařazovat na jednání Pléna 
RHSD ČR významná témata ovlivňující konkurenceschopnost ČR.  

Aktivity SP ČR byly posíleny i při jednáních v rámci připomínkování politiky EU. Zatím ne zcela jasným 
příslibem je cíl Unie vytvořit atraktivnější podmínky pro rozvoj průmyslu. Potvrzuje se, že EU svojí 
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politikou stále více předurčuje kvalitu podmínek podnikání a úroveň konkurenceschopnosti nejen v 
jednotlivých zemích, nýbrž v rámci celé sedmadvacítky. Jednou z významných okolností jsou chystané 
volby do Evropského parlamentu a zajištění komunikace nejen s bruselskými institucemi, ale i 
zástupci ČR v něm. 

Jednání v rámci tripartity 
Uplynulé období potvrdilo dominantní pozici SP ČR jako vrcholného zástupce zaměstnavatelů při 
vyjednáváních s vládou a s odbory v rámci Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD, tripartity). Její 
význam jako základní platformy prosazování zájmů členské základny a uplatňování požadavků vůči 
hospodářské politice se výrazně zvýšil. Patrný je výraznější společenský zájem o ni, a to i před 
jednotlivými jednáními. 

Od dubna 2013 do konce března 2014 se zástupci SP ČR aktivně zúčastnili sedmi Plenárních schůzí. 
Situace byla však poznamenána turbulentní politickou situací a existencí tří vlád. Zejména koncem 
funkčního období vlády P. Nečase tripartita již neplnila svou úlohu. Stav se změnil příchodem 
kabinetu J. Rusnoka, za období jeho vládnutí proběhlo pět tripartitních jednání. Nehledě na vstřícný 
přístup a snahu o řešení témat se na úspěšnosti prosazovaných legislativních i nelegislativních 
opatření podepsal časově a politicky omezený mandát vlády a také patrná odlišnost přístupu ministrů 
k tripartitním jednáním v rámci jejich resortů. 

Příchod současné vlády dal tripartitě silný impuls v podobě deklarování jejího zásadního významu pro 
fungování spolupráce sociálních partnerů. Premiér B. Sobotka přislíbil v tomto svou osobní 
angažovanost. Dohodnuto bylo, že tripartita bude probíhat s měsíční periodicitou a že se výrazněji 
bude dbát na realizaci jejích závěrů. Zásadní změnou bylo to, že sociální partneři měli možnost 
vyjádřit se k návrhu vládního prohlášení ještě dříve, než ho projednala a schválila vláda a než byl 
předložen do Poslanecké sněmovny. SP ČR měl možnost vznést své požadavky a dosáhl některých 
korekcí.  

Vedle toho se v rámci tripartitních jednání zvedla řada témat, zejména čerpání prostředků ze 
strukturálních fondů, systém podpory VaVaI, občanský zákoník či oblast vysokých škol, ale také 
dopravy a dopravní infrastruktury. Jednalo se i o návrhu státního rozpočtu, kde se SP ČR podařilo 
prosadit několik změn. Projednával se i stav zdravotnictví a problémy Moravskoslezského kraje aj. 

V uplynulém období pokračovaly snahy o zapojení SP ČR do tripartit v jednotlivých krajích a o 
aktivizaci této platformy sociálního dialogu. Dařilo se to prostřednictvím regionálních zástupců SP ČR. 
Celkově se Svaz angažoval v deseti regionálních tripartitách, z toho v šesti získali regionální manažeři 
statut člena nebo hosta. Změna k lepšímu nastala zejména v Karlovarském kraji, kde se dlouho 
nedařilo zapojit SP ČR. Částečně se dařilo obsazovat do tripartit i zástupce členských firem, kteří se 
účastnili jednání v deseti krajských tripartitách. 

Aktivity SP ČR při přípravě rozpočtu  
SP ČR se aktivně zapojil do připomínkování připravovaného rozpočtu na rok 2014. Možnosti byly však 
ovlivněny dvěma důležitými okolnostmi. První z nich byla obtížnost předvídatelnosti 
makroekonomického rámce a z něho vyplývajícího vývoje příjmů rozpočtu. Tato nejistota trvala po 
celé období hospodářské stagnace a přetrvává i pro rok 2014.  

Druhá komplikace byla způsobena výměnou vlády P. Nečase za vládu J. Rusnoka.  Úřednická vláda 
převzala návrh připravený ministrem M. Kalouskem a provedla v něm pouze dílčí úpravy, z nichž 
některé byly v souladu s našimi požadavky. Výměna vlády způsobila, že rozpočet byl projednáván 
opožděně až na únorovém zasedání Plenární schůze RHSD ČR. Při jednání SP ČR ve svém stanovisku 
opakovaně uplatnil výhrady k nehospodárnosti státu, ke struktuře prostředků vynakládaných na 
podporu výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) a k problematice financování dopravní infrastruktury. U 
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jejího financování SP ČR konstatoval, že vyšší využití zdrojů je limitováno připraveností staveb. Dalším 
připomínkovaným tématem bylo kofinancování čerpání strukturálních fondů. 

Dílčím, leč významným úspěchem, bylo akceptování požadavku navýšit prostředky Technologické 
agentuře ČR, která se zaměřuje na podporu „průmyslového aplikovaného“ výzkumu o 400 mil. Kč. Za 
stejně významný úspěch lze označit navýšení prostředků na podporu obnovitelných zdrojů energie 
(OZE) ze zdrojů státního rozpočtu o 3 mld. Kč na rok 2014 a ve výhledu pro další rok o 4 mld. Kč. 

Jiný charakter měly připomínky k rozpočtové politice, které SP ČR uplatnil při jednáních v rámci 
činnosti reprezentace SP ČR v expertní skupině tzv. NERV_PO (Národní ekonomická rada vlády – 
podnikatelé). Reprezentace SP ČR prosazovala, aby se Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 
ČR odrazila v rozpočtové politice a jejích prioritách. Požadovala, aby konkrétní opatření byla vyčíslena 
ve formě vlivu na rozpočet. SP ČR vytvářel tlak na vytvoření systému tzv. rozklikávacího rozpočtu a 
provedení auditu výdajů. Stejné požadavky SP ČR uplatňoval v jednáních, která byla vedena 
s reprezentanty politických stran během jejich přípravy na volby a při schůzce s novým ministrem 
financí A. Babišem. Promítnutí Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR do rozpočtu zůstává 
přitom základním cílem i pro jednání o rozpočtu na rok 2015 a výhled na další roky. 

Prosazování rozpočtové zodpovědnosti 
SP ČR dlouhodobě podporoval snahu udržet veřejné finance pod kontrolou a vyjadřoval se i 
k některým nástrojům, které mají přispět k naplnění tohoto cíle. Jedná se o ústavní zákon o 
rozpočtové zodpovědnosti a další související zákony, jejichž součástí je zřízení Národní rozpočtové 
rady. Na jedné straně SP ČR ustanovení těchto nástrojů hodnotil pozitivně. Na druhé straně vyjádřil 
potřebu vyhodnocení dopadů jeho vytvoření. Proto požadoval, aby vláda vyhodnotila mezinárodní 
zkušenosti a při přípravě je využila. Konkrétní připomínky se týkaly požadavku, aby z působnosti 
zákona byly vyloučeny zdravotní pojišťovny či automatického uplatnění „fiskálních brzd“. U nich byla 
důvodem obava z omezení klíčových investic v době potřeby snížení výdajů. 

Ve vazbě na národní cíle SP ČR požadoval, aby vláda zaujala kladný postoj k tzv. fiskální smlouvě 
projednávané v rámci EU. Upozornil na riziko vyplývající z nemožnosti ČR se následně účastnit 
některých klíčových jednání, pokud ČR nevyjádří takový postoj. 

Tato stanoviska byla uplatňována opakovaně vůči vládě a prezentována i při jednání pléna tripartity, 
které bylo věnováno tomuto tématu. 

Aktivity v daňové oblasti 
V požadavcích, které SP ČR předal reprezentantům politických stran před volbami a které byly 
základem pro osobní jednání, důrazně požadoval, aby budoucí vláda nepodvázala investiční aktivity a 
ekonomický růst zvyšováním daňového zatížení. Je i zásluhou SP ČR, že vládní koalice nepřikročila k 
daňovému zatížení právnických osob tak, jak původně zamýšlela sociální demokracie. SP ČR oceňuje 
přístup Hnutí ANO, které zastávalo shodný názor. 

SP ČR upozorňoval na problém nedostatečného výběru daní, jehož zlepšení je cestou, jak zvýšit 
příjmovou stránku rozpočtu. Toto pojetí vládní koalice přes rozdílnost názorů ve svém programovém 
prohlášení akceptovala. SP ČR podpořil vládu v záměru zlepšit výběr DPH s využitím elektronizace 
plateb.  

Tématem s vazbou na stabilitu daňového systému byly daňové změny vyvolané rekodifikací 
soukromého práva. K tomuto problému SP ČR zpracoval obsáhlé a podrobné stanovisko. Jeho 
základem byly příklady změn a hodnocení jejich dopadů. Kriticky se SP ČR vyjádřil k tomu, že návrh 
obsahoval i změny, které nebyly objektivně vyvolané změnou soukromého práva. Zásadní 
připomínkou bylo, že návrh nebyl podroben hodnocení systémem RIA. Řada dalších připomínek byla 
zpracovatelem návrhu akceptována. Významným úspěchem v této zákonné normě bylo prosazení 
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daňových zvýhodnění pro podniky, které se věnují odbornému vzdělávání. Je zcela v souladu 
s deklarovaným cílem SP ČR i avízovým přáním četných firem. Zvlášť je zapotřebí zdůraznit, že 
výsledný text vznikl na půdě SP ČR a prosadili jsme jej v parlamentu. I přesto připravené a přijaté 
změny vyvolávají některé nejasnosti. V této souvislosti SP ČR připravil na vyžádání MF ČR jejich 
přehled a hodnocení.  

SP ČR se významně podílel na řešení problému „odvedení DPH až na základě uhrazených faktur“. 
Rozdílnost názorů mezi malými, středními a velkými firmami vyřešil jednáním za jejich účasti, které 
vedlo ke kompromisnímu návrhu. Výsledkem této aktivity bylo odmítavé stanovisko vlády 
k předloženému poslaneckému návrhu a jeho zamítnutí v Poslanecké sněmovně.  

Aktivity SP ČR v legislativní oblasti  
SP ČR dlouhodobě usiluje o to, aby v rámci legislativního procesu byl důsledně uplatňován systém RIA 
jako integrální součást rozhodování vlády a zákonodárných sborů. Také v uplynulém období důsledně 
požadoval, aby byly zohledňovány názory zaměstnavatelů a podnikatelů, které k předkládaným 
legislativním řešením uplatňují v připomínkovém řízení s tím, že vychází z praktických zkušeností 
těch, kterých se přijatá legislativní opatření bezprostředně dotýkají. 

SP ČR důsledně prosazoval požadavek nezvyšování administrativní zátěže tzv. gold platingem 
(rozšiřování povinností nad nutnou míru při transpozici směrnic EU do národní legislativy). 

Prostor pro širší legislativní změny byl v uplynulém roce okleštěn přechodným mandátem vlády  
J. Rusnoka, kdy v zásadě dobíhal legislativní proces u vybraných prioritních témat. Nedořešeny 
zůstaly například problematika whistleblowingu, elektronické sbírky zákonů aj. 

V letošním roce se očekává, že vláda navrhne řadu změn právní úpravy tak, jak naznačila ve svém 
programovém prohlášení. SP ČR počítá s aktivní účastí v legislativním procesu s cílem dosáhnout 
změn, které budou v souladu se zájmy jeho členů a nebudou ohrožovat konkurenceschopnost firem. 

V uplynulém období byla a bude i nadále stěžejní výzvou pro podniky rekodifikace soukromého 
práva. SP ČR sice usiloval o odložení účinnosti nové soukromoprávní úpravy, tj. občanského zákoníku, 
zákona o obchodních korporacích a legislativy s tím související z důvodů neprovázanosti právní 
úpravy, nejasností, nepřipravenosti firem. Přesto na podzim 2013 zahájil a pokračuje ve spolupráci 
s advokátními kancelářemi v osvětové činnosti vůči členské základně. Byla uskutečněna celá řada 
seminářů k problematice nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, kdy 
témata byla volena podle požadavků členské základny. 

Zpracovány byly právní rozbory problematiky např. souběhu funkcí po 1. 1. 2014, spolkového práva 
se zaměřením na postavení organizací zaměstnavatelů, zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách.  

Za příklady pozitivních změn, které se podařilo kromě oblasti trhu práce změnit či výrazně posunout, 
lze uvést:   

 Novela zákona o veřejných zakázkách – zvýšení limitů, možnost pokračovat v řízení i při jednom 
žadateli.   

 Opatření provedená v zákoně o daních z příjmů – podpora technického vzdělávání. Přijatá 
opatření by měla pomoci absolventům středních i vysokých škol s nalezením uplatnění 
v průmyslu a dalších oborech, kde je moderní vybavení pro školy finančně nedostupné a kvalitní 
praxe nutností vzhledem k využívání nejnovějšího technologického zařízení a složitých řídicích 
postupů. 

 Na žádost členské základny se SP ČR zaměřil na řešení problematiky nákladů zaměstnavatelů při 
provádění srážek ze mzdy z titulu exekucí, insolvence nebo výkonu rozhodnutí. Na základě 
provedeného právního rozboru bylo osloveno Ministerstvo spravedlnosti s návrhem legislativní 
úpravy občanského soudního řádu, insolvenčního zákona a exekučního řádu, problém dořešen 
nebyl. SP ČR zařadí toto téma mezi své priority pro jednání s ním.  
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 SP ČR sleduje i aktivity nové Poslanecké sněmovny v oblasti zákona o veřejných zakázkách s cílem 
zapojit se do debaty nad další legislativní úpravou. V této souvislosti se také věnuje 
poslaneckému návrhu na změny v registru smluv s cílem zabránit všem prvkům, které by 
„transparentní“firmy“ poškozovaly v konkurenčním boji. 

Aktivity v oblasti zaměstnavatelské  
SP ČR se i v uplynulém období zabýval širokým spektrem činností, zahrnujícím sociální dialog, 
zaměstnanost, vzdělávání i poradenství firmám v uvedených oblastech, ale i obecnou legislativou. 

Významným tématem, o jehož řešení měla zájem členská základna, bylo usnadnění zaměstnávání 
cizinců ze třetích zemí v České republice. Intenzivními jednáními na příslušných rezortech a s poslanci 
se podařilo: 

 prosadit změny v projektu na zrychlené vnitrofiremní převody - nově kromě zrychlené procedury 
také možnost uzavřít pracovní smlouvu mezi zaměstnancem a přijímací tuzemskou společností 
(vyřešen problém tzv. lokálních zaměstnanců), 

 zařadit do legislativního procesu návrh na usnadnění získávání odborné praxe vyslaných 
zahraničních pracovníků do českých firem ve vazbě na obchodní kontrakty českých firem 
s firmami ve třetích zemích, 

 rozšířit okruh zemí, ze kterých se můžou nabírat cizinci na zelené karty (Vyhl. č. 29/2013 Sb.). 
Nejvyšší správní soud vyřešil i pod tlakem SP ČR dlouhodobý problém pracovních cest cizinců a 
umožnil cizincům jezdit na pracovní cesty, aniž mají pracovní povolení pro celou ČR (rozhodnutí ze 
dne 22. 8. 2013). Následně MPSV změnilo výklad. 

SP ČR se aktivně zapojil ve spolupráci s členskými subjekty do řešení neuspokojivé situace v oblasti 
agenturního zaměstnávání (prosazoval snížení počtu personálních agentur a zvýšení jejich kvality 
zapojením asociací agenturního zaměstnávání do režimu vydávání a odebírání povolení) a v oblasti 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (opětovné navrácení kategorie osob zdravotně 
znevýhodněných, umožnění využití agenturního zaměstnávání). 

Za příklady dalších pozitivních změn, které se podařilo v souladu s programovým prohlášením SP ČR 
změnit či výrazně posunout, lze uvést: 

 novelu zákoníku práce – zavedení výjimek pro opakované sjednávání pracovních poměrů na dobu 
určitou - § 39, 

 změnu zákona o specifických zdravotních službách – zrušení vstupních prohlídek u dohod mimo 
pracovní poměr, 

 udržení rozumného navýšení minimální mzdy ve výši 8.500 Kč, 
 novelu zákona o zaměstnanosti (problematika personálních agentur, zrušení zákazu pro agentury 

práce dočasně přidělit zaměstnance – osoby se zdravotním postižením, náhradní plnění, statut 
osob zdravotně znevýhodněných, nelegální zaměstnávání, administrativa). Legislativní proces se 
totiž ve sledovaném období zastavil, obnoven byl s nástupem současné vlády a nyní je 
v Poslanecké sněmovně. Probíhala také jednání s příslušnými resorty a s poslanci s cílem upravit 
problematickou definici nelegální práce.  

SP ČR se důrazně zapojil do řešení přetrvávajícího problému týkajícího se právního postavení 
organizací zaměstnavatelů, a to jednak z pohledu nového občanského zákoníku, zákona o veřejných 
rejstřících ve vztahu k Úmluvě MOP č. 87, a ve spolupráci s odbory se podařilo prosadit specifické 
postavení organizací zaměstnavatelů. SP ČR usiloval i o jednodušší podmínky pro jejich vznik a 
daňové zatížení.  

S velkým zájmem ze strany členských firem se setkaly některé projekty na podporu zaměstnanosti „7 
za 7“, zejména na podporu mladých lidí a absolventů. SP ČR požadoval revizi projektových aktivit, 
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zhodnocení jejich využitelnosti, bariér na straně zaměstnavatelů, uchazečů, úřadů práce, provést 
korekce, připravit projekty, o které je zájem. Mezi neúspěšné projekty pro svou složitost patřil 
projekt Vzdělávejte se pro stabilitu (tzv. kurzarbeit). Původně ze strany SP ČR navržený koncept byl 
přepracován pro nedostatek národních finančních prostředků na projekt z ESF, tomu byly 
uzpůsobeny a zpřísněny podmínky, pro firmy v ekonomických potížích byly obtížně splnitelné.   

V mimoprojektových opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti v gesci MPSV kladl SP ČR důraz na 
cílené rekvalifikace a zdůrazňoval, že znalosti a dovednosti zajišťované rekvalifikacemi jsou poměrně 
rychlým opatřením zvyšujícím uplatnění na trhu práce – získání nebo udržení zaměstnání. Důraz kladl 
na praktické rekvalifikace přímo ve firmách.    

Aktivity v podpoře vzdělávání 
SP ČR se v uplynulém období výrazně zasazoval o zvýšení kvality a efektivity vzdělávacího systému na 
všech jeho úrovních, přičemž vycházel z jasných požadavků svých členů na zajištění kvalitní a 
prakticky připravené pracovní síly, zvláště v technických profesích. 

Významným výsledkem jednání započatých již v roce 2012 bylo uzákonění daňových odpočtů pro 
zaměstnavatele, kteří investují do vzdělávání žáků a studentů škol. Po poměrně strastiplném 
schvalovacím procesu (původní návrh schválený Poslaneckou sněmovnou zamítl v září 2013 Senát, 
následně byl upravený návrh přijat zákonným opatřením Senátu a potvrzen novou Sněmovnou  
27. 11. 2013) mohou firmy s účinností od 1. ledna 2014 využívat tyto nové nástroje. K hladké aplikaci 
těchto změn zbývá vydat metodický pokyn, na jehož přípravě SP ČR spolupracuje s MF, MPO a 
MŠMT. 

Představitelé SP ČR na svých jednáních v posledním roce jednali s ministry školství třech vlád a 
opakovaně vznášeli připomínky a navrhovali řešení, vedoucí ke zlepšení stavu ve vzdělávání. Při 
osobním jednání s ministrem M. Chládkem vyjádřil SP ČR opětovně svůj požadavek na obnovení 
činnosti Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů.  

Na úrovni pracovních skupin se SP ČR aktivně zapojil do přípravy novelizace školského zákona i 
zákona o vysokých školách, jejichž novely byly připraveny v červnu 2013. Bohužel se změnou vlády a 
předčasnými volbami nebyly doposud projednány v parlamentu. Na jednání tripartity v listopadu 
2013 vyjádřili zástupci zaměstnavatelů podporu oběma novelám a doporučili vládě, aby je co 
nejrychleji znovu předložila do legislativního procesu. 

SP ČR ovlivňoval pokračování realizace projektu POSPOLU, v němž byla k únoru 2014 spuštěna pilotáž 
rozšířené formy spolupráce v rámci 16 partnerství škol a firem. SP ČR vynaložil velké úsilí, neboť 
nalezení správných partnerů, tj. vhodnou školu s určitým vzdělávacím programem a firmu v daném 
regionu, která by mohla zabezpečovat praktické vzdělávání studentů potřebné pro jejich budoucí 
zaměstnání, nebylo jednoduché. Výstupy z takové praktické spolupráce by měly být satisfakcí a dát 
odpověď na otázku, jak vzdělávací systém prakticky zaměřit, aby studenti měli odpovídající praktické 
znalosti a uspěli na trhu práce.  

SP ČR se angažoval v projektu podpory matematické gramotnosti žáků základních škol „Matematika s 
chutí“. V roce 2013 bylo do něho zapojeno 98 učitelů a 110 tříd 1. a 2. stupně základních škol ze 13 
krajů. 

V oblasti dalšího vzdělávání probíhalo naplňování veřejné zakázky Národní soustava kvalifikací 2 
(NSK 2). Ke konci února 2014 bylo Sektorovými radami vytvořeno 558 profesních kvalifikací a 
zkouškami prošlo již 89 555 osob, které si změnily či rozšířily svoji kvalifikaci pro lepší uplatnitelnost 
na trhu práce. Pokračovalo naplňování pilotních Sektorových dohod a představování výstupů a 
možností využití NSK jak firmami v rámci jejich systémů řízení lidských zdrojů, tak i pobočkami Úřadu 
práce ČR v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti. 
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Na veřejnou zakázku NSK navazuje veřejná zakázka „Zajištění spolupráce se zaměstnavateli při 
realizaci programů dalšího vzdělávání a pilotního ověřování - II“ v rámci realizace projektu UNIV3. 
Jeho cílem je vytvoření 350 modulových rekvalifikačních programů podle standardů NSK, které budou 
po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání a budou 
využívány v procesu akreditace rekvalifikací. Úkolem SP ČR je zajistit odborníky z řad zástupců 
zaměstnavatelů podílejících se na tvorbě NSK, kteří posoudí kvalitu a zpracování rekvalifikačních 
programů a zúčastní se zkoušek z profesních kvalifikací. 

Podpora výzkumu, vývoje a inovací 
V uplynulém období SP ČR vyvíjel značné úsilí, aby konkurenceschopnost ČR byla více podpořena 
prostřednictvím výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Téma podpory VaVaI bylo zařazeno na jednání 
pléna tripartity dvakrát. Jednou za působnosti vlády P. Nečase a podruhé za úřednické vlády  
J. Rusnoka. Na tato jednání SP ČR v souladu se svým programovým prohlášením předložil koncepční 
požadavky na změnu systému podpory VaVaI. Přes toto úsilí nejsou výsledky jednání dostatečné. 
Očekáváme zařazení vládní strategie VaVaI na dubnové jednání Pléna RHSD ČR. 

Další aktivitou byly snahy o zrušení Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a 
hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro roky 2013 až 2015). Zástupcům SP ČR v Radě 
vlády pro výzkum, vývoj a inovace se schválení Metodiky nepodařilo zabránit. SP ČR přitom vyvíjel 
značné úsilí na zastavení její účinnosti a prosazoval vlastní materiál. Problém Metodiky byl vznesen 
na dvou zasedáních tripartity, dopisy s poukazem na závažnost tématu byly zaslány oběma 
premiérům, P. Nečasovi a J. Rusnokovi.  

Vzhledem k rozšíření daňového zvýhodnění VaVaI byla zvýrazněna potřeba jednotného výkladu 
podpory VaVaI prostřednictvím zákona o dani z příjmu právnických osob. V této souvislosti SP ČR 
vyvíjel aktivity vůči Ministerstvu financí, aby došlo k aktualizaci pokynu D-288 a vytvoření podmínek 
pro jednotný výklad ze strany finančních úřadů a daňových poplatníků.  

SP ČR připravil návrhy dalšího směřování VaVaI v ČR, které projednal s místopředsedou vlády pro 
vědu a výzkum P. Bělobrádkem. SP ČR zejména požadoval, aby byla zpracována koncepce podpory 
VaVaI, která by byla propojena se Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. 

Úspěchy SP ČR, které je v této oblasti zapotřebí zmínit: 
 Po dlouhodobém úsilí se prosadila dřívější platnost rozšíření daňového zvýhodnění VaVaI o 

možnost nákupu služeb od výzkumných organizací s účinností od 1. 1. 2014.  
 Prosadilo se navýšení rozpočtu TA ČR o 400 mil. Kč pro rok 2014 oproti předešlému návrhu 

státního rozpočtu. 
 Vládou byl schválen program EPSILON na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje, který přímo navazuje na končící programy ALFA a TIP.  
 SP ČR a TA ČR podepsaly 24. 2. 2014 Memorandum o spolupráci společně s Akčním plánem, který 

určuje konkrétní cíle na období jednoho roku. 
 Rekonstruován byl expertní tým s větším zapojením členské základny, zintenzivněna byla jeho 

práce. 

Další aktivity SP ČR: 
 Účast na formulování nového Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost a zejména prioritní osy 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace. 
 SP ČR se zapojil do přípravy RIS3 strategie, která má za cíl provázat výzkumné organizace s 

potřebami hospodářství, a to jak na národní úrovni tak regionální. 
 SP ČR nominoval řadu zástupců průmyslu do mnoha programů a hodnotících komisí. 
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 V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo uplatněno pět připomínek týkajících se VaVaI 
na eKLEP. SP ČR vyjadřoval svá stanoviska i prostřednictvím veřejné konzultace Evropské komise. 

 Na programu zasedání Plenární schůze RHSD ČR (tripartity) byla problematika VaVaI vznesena 
dvakrát. 

 Expertní tým SP ČR pro oblast VaVaI se během předchozího období sešel třikrát, aby reagoval na 
Programové prohlášení vlády či si vyjasnil stanoviska před jednáním tripartity. 

Aktivity v oblasti dopravy 
Činnost SP ČR při prosazování programového prohlášení v sektoru dopravy byla v období duben 2013 
– duben 2014 zajišťována v hlavní míře využitím kapacit Svazu dopravy (SD). Sekretariát SP ČR 
vykonával především činnosti k zajištění informací, koordinoval a technicky zajišťoval zpracování a 
prezentaci stanovisek jak v písemné podobě, tak i v přímých jednáních.  

Situace a dialog s vládou byly silně poznamenány 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.  

Z hlediska konkurenceschopnosti průmyslu bylo i v uplynulém období klíčové téma dopravní 
infrastruktury, která není v dobrém stavu – nadále chybí zásadní propojení se sítí TEN-T, slabá je 
připravenost staveb, neřešena zůstává problematika výkupu pozemků a nejasnost priorit. Zásadní 
otázkou bylo chybějící zakotvení plánu investic do dopravní infrastruktury ve státním rozpočtu. Na to 
SP ČR v součinnosti se SD neustále poukazoval, stejně jako na další závažnou problematiku, kterou je 
špatné čerpání evropských dotací, které taktéž poškozuje příjmovou stránku státního rozpočtu. 

Závažným problémem v oblasti silniční dopravy je „nedůstojná“ finanční situace. V některých 
regionech chybí dokonce prostředky na obnovu vozového parku, na což SP ČR a SD v loňském roce 
soustavně poukazovaly. Úspěchem je to, že na základě iniciativy SD budou v součinnosti s MŽP 
čerpány prostředky ve výši 1 mld. Kč ještě z období 2007-13 na pořízení autobusů na CNG ve 3 
regionech. 

Koncem roku 2013 se SP ČR a SD aktivně podílely na procesu připomínkování koncepce Rozvoje mýta 
po roce 2016, který zůstává aktuálně velkým problémem i pro novou současnou vládu. 

SP ČR a SD byly i v minulém období aktivně zapojeny do řešení problémů v železniční dopravě, ať už 
prostřednictvím pracovních skupin nebo odborných diskusí. Hlavními problémy státu jsou v 
návaznosti na otevírání trhu a razantní nástup soukromé konkurence (vysoké dotace, prakticky 
zastavení investic), nedořešená zůstává otázka majetku na dráhách. Aktuálním problémem je rychlé 
rozhodnutí o regulátorovi trhu, nezbytností je zásadní legislativní změna na železnici – zákon o 
dráhách.  

V oblasti letecké dopravy SP ČR a SD kvitují a hodnotí pozitivně dosavadní vývoj po vstupu KOREAN 
AIR do ČSA.  

Aktivity v oblasti energetiky 
Sektor energetiky představuje oblast, která byla poznamenána řadou negativních skutečností a 
turbulentních jevů, především kvůli cenám elektrické energie, která má následkem přijaté neúměrné 
podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE) devastující účinek na konkurenceschopnost 
průmyslových podniků. Mezi hlavní diskutovaná témata v uplynulém období proto patřily zmírnění 
dopadů opatření na podporu OZE, investice do jaderné energie, novelizace horního zákona, vnitřní 
trh s energií, směrnice o energetické účinnosti, dopady energeticko-environmentální legislativy na 
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průmysl, klimaticko-energetická politika EU, pravidla státní pomoci a blokové výjimky v rámci 
Evropské unie. 

SP ČR sehrál klíčovou roli v procesu tvorby aktualizace Státní energetické koncepce (SEK). Důležité 
atributy koncepce byly řešeny na zasedání Energetického týmu SP ČR v průběhu celého roku 2013, na 
popud SP ČR se též uskutečnila jednání s MPO. Dne 30. 9. 2013 a 24. 2. 2014 zorganizoval SP ČR spolu 
s Asociací energetických manažerů významná diskusní setkání nad SEK za účasti průmyslových 
podniků – členů SP ČR a zástupců státní správy.  

SEK hraje zásadní roli i v politice úspor a energetické účinnosti. Důležitým nástrojem je národní Akční 
plán pro energetickou účinnost a implementace směrnice 2012/27/EU o energetické náročnosti, 
které by mělo být dosaženo v roce 2020. SP ČR se účastí v pracovní skupině MPO aktivně podílel na 
procesu stanovení vnitrostátního cíle úspor a implementace Směrnice o energetické účinnosti 
2012/27/EU (EED) do národní legislativy. SP ČR opakovaně trval na tom, aby dosažení cíle nebylo 
koncentrováno do úspor v budovách, a nemělo tak negativní dopad na průmyslové podniky. 

SEK byla za aktivní účasti SP ČR dokončena včetně dokončení procesu SEA, a v roce 2014 bude čekat 
na finálním schválení novou vládou. 

Vážný problém představovalo pro sektor průmyslu s dopadem na konkurenceschopnost podniků 
zvýšení poplatku za OZE v roce 2013. Z tohoto důvodu se již v listopadu 2012 SP ČR zasadil o zvýšení 
příspěvku státního rozpočtu na OZE o dvě miliardy korun pro rok 2013. Úspěšná byla další jednání, na 
jejichž základě MF ČR uvolnilo prostředky ve výši dalších dvou miliard v roce 2013. Úsilí SP ČR bylo 
korunováno v červenci 2013 tím, že společně se svým členem Svazem chemického průmyslu 
zorganizoval setkání členů tzv. Vítkovické výzvy, které vyústilo ve společné stanovisko a následné 
zastavení provozní podpory pro nové výroby energie z OZE uvedené do provozu po 31. prosinci 2013 
a fixace (zastropování) příspěvku na podporu OZE na 495 Kč/MWh.  

SP ČR se v oblasti OZE podílel na činnosti pracovní skupiny MPO, jejímž úkolem je najít soubor 
nástrojů legislativního i nelegislativního charakteru, které přispějí k odstranění nepřiměřené zátěže 
cen elektřiny. Zároveň byl přizván k prezentaci postojů a řešení průmyslu na pracovní skupinu 
Energetického regulačního úřadu. 

SP ČR se aktivně podílel na formování postoje ČR k reformě systému EU ETS – obchodování 
s emisními povolenkami. Jeho zásluhou jako zadavatele vznikla Ekonomická analýza environmentálně 
energetické legislativy a regulativy ve vztahu ke konkurenceschopnosti průmyslu s doporučeními pro 
další postup, která kvantifikovala dopady evropské legislativy na tuzemský průmysl. Ohledně 
finalizace připomínek ke studii a jejího dalšího využití SP ČR v únoru 2014 jednal s ministrem 
průmyslu a obchodu J. Mládkem. 

Koncem roku 2013 se SP ČR stal spoluřešitelem projektu s pracovním názvem Zvýšení efektivity 
politik zvyšování energetické účinnosti v ČR a integrované prevence a omezování znečištění. Projekt 
ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a řešitelskou formou IREAS 
předložil k financování v rámci programu ALFA TA ČR.  

SP ČR se podílel na formování postoje ke způsobu náhrady plateb za elektrickou energii, na přijetí 
koncepce ke snižování energetické náročnosti, a na vytvoření legislativního rámce k rozvoji chytrých 
sítí – smart grids. 

V loňském roce došlo k dílčí novelizaci zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon) v návaznosti na nový občanský zákoník. SP ČR trvá na komplexní novele 
horního zákona a na dalším připomínkovém řízení před jeho předložením vládě. 
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Aktivity v oblasti životního prostředí 
V průběhu hodnoceného období zaujala dominantní postavení tři témata, a to příprava nové 
odpadové legislativy, řešení negativních dopadů podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE) na 
tuzemský průmysl a připravované změny v klimatické politice EU. 

Při přípravě nové odpadové legislativy ČR (návrh věcného záměru zákona o odpadech, věcného 
záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností a Programu odpadového hospodářství) SP ČR 
úspěšně uplatnil mechanizmy Čtyřstranné dohody SP ČR, MŽP, MPO a HK ČR o spolupráci v oblasti 
ochrany životního prostředí. Její součástí je Akční plán, který po dohodě s ministrem R. Brabcem 
bude vyhodnocen a bude připravena jeho aktualizace. 

SP ČR se podařilo se prosadit koncepci oddělení tématu odpadů od problematiky výrobků 
s ukončenou životností. Bylo ustaveno sedm pracovních skupin k jednotlivým aspektům návrhů obou 
zákonů, které byly projednány až do fáze před předložením legislativních materiálů do 
meziresortního připomínkového řízení. Členská základna projevila přitom značný zájem o danou 
problematiku i o možnost ovlivňovat zákony již od samotného počátku. 

Současně byla připravena a parlamentem schválena tzv. malá euro-novela zákona o odpadech, 
připravena byla malá euro-novela zákona o odpadech k elektroodpadu, která již zahrnovala 
připomínky a podněty SP ČR. Uplatněny byly připomínky k návrhům novel vyhlášek č. 383/2001 a 
381/2001 k odpadovému hospodářství. SP ČR dále uplatnil připomínky k návrhu Politiky druhotných 
surovin ČR. 

V řešení negativních dopadů nadměrné podpory OZE na průmysl prosadil SP ČR ve spolupráci 
s dalšími odvětvovými svazy novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, kdy podpora pro nové 
OZE je od 1. 1. 2014 ukončena a příspěvek odběratelů elektrické energie na podporu OZE byl 
zastropován částkou 495 Kč/MWh. Uvedené změny představují však jen dílčí a ne zcela dostačující 
řešení, k němuž spěla další jednání. 

Připravované změny klimatické politiky EU se promítly do aktivit SP ČR zejména ve stanoviscích ke 
zpět-vzetí povolenek na emise skleníkových plynů (backloadingu) a formulování pozice k cílům 
klimatické politiky do roku 2030. Zatímco v případě backloadingu se SP ČR nepodařilo zformulovat 
jednotnou pozici (česká energetika zaujímala odlišná stanoviska od zpracovatelského průmyslu), 
výsledný kompromis, přijatý Evropským parlamentem, příliš nevyhovuje žádné ze zúčastněných 
stran. Řešení se tak posunulo do pozdější doby (vytvoření tzv. rezervního fondu ETS). V případě 
formulace klimatických cílů do roku 2030 dosud probíhala jednání za účelem formulace jasné a 
realistické národní pozice ČR. 

Stěžejním tématem aktivit SP ČR v ochraně životního prostředí byla revize efektivity již přijatých 
environmentálních právních norem (ekoaudit). Po úspěšném uzavření etapy těchto prací v roce 2012 
byl zahájen sběr podnětů pro návrh nezbytných změn a úprav na podnikové úrovni. Tyto podněty 
předané MPO, které je garantem ekoauditu, se týkaly novelizovaného zákona o integrované prevenci 
a jeho prováděcích předpisů, problematiky ohlašování do Integrovaného registru znečišťování, 
zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 415/2012 Sb.). Do 
tématu spadala i problematika změn v zákonu o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), 
probíhajícího infringementu k tomuto zákonu a také projednávaný návrh EK na revizi směrnice EIA. 

K podpoře uvedených stěžejních témat byla zpracována Ekonomická analýza environmentální a 
energetické legislativy ve vztahu ke konkurenceschopnosti českého průmyslu s doporučeními pro 
další postup. 

Aktivity v oblasti ICT 
V uplynulém období došlo v činnosti SP ČR k výraznému obratu ve vnímání informačních a 
komunikačních technologií. SP ČR klade důraz na význam znalostní ekonomiky a digitální ekonomiku 
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považuje za jeden z pilířů konkurenceschopnosti ČR. Změna se projevila jak v aktivitách SP ČR, tak se 
odrazila i v samotných jeho institucionálních strukturách. Zintenzivněna byla spolupráce s členskou 
ICT Unií. 

Ve sledovaném období byly poprvé na jednáních deklarovány požadavky za oblast ICT samostatně, a 
to zejména při připomínkování koaliční dohody a programového prohlášení současné vlády. Za 
úspěch lze považovat skutečnost, že po apelu na jednání mimořádné tripartity bylo téma ICT 
zařazeno mezi priority vlády. 

Potvrdila se i role SP ČR jako střešní organizace svazů, kdy k posílení tlaku na vládu podpořil Výzvu 
představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR, kterou iniciovala ICT Unie. SP ČR 
také nominoval svého zástupce do obnovené Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační 
společnost - Řídícího výboru pro informační společnost. 

Snahou SP ČR bylo vytvářet prostor pro konsenzus spojující odborný pohled úzce zaměřených 
sdružení a firem působících v ICT průmyslu i firem, které jsou uživateli a zákazníky ICT odvětví. Zde 
sehrál důležitou úlohu Expertní tým pro ICT, kde se dojednává koncenzus při jednání malých 
členských firem i velkých nadnárodních firem i silného svazu ICT Unie. V minulém období se SP ČR 
podílel prostřednictvím Expertního týmu pro ICT na připomínkování několika klíčových dokumentů, 
zejména při „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů 
k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“. 

SP ČR požadoval jednotnou digitální strategii ČR, ze které by vycházela digitální agenda jednotlivých 
resortů. Poukazoval na absenci jejího propojení na jiné strategické dokumenty a chybějící nadresortní 
pohled. Poukázal na to při připomínkování Návrhů opatření vlády pro zlepšení podmínek rozvoje 
hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti, Digitálního Česka2 či eGovernmentu 2014+ a 
Národního programu reforem. SP ČR se podílel na činnosti Platformy MPO pro OP PIK 2014-20 PO4 a 
připomínkoval i projednávaný „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu 
a informačních a komunikačních technologií“. 

SP ČR se vyjadřoval k přípravě návrhu Programu podpory projektů zaměřených na budování 
přístupových sítí nové generace, podmínek jeho správy a financování; k novele zákona o 
elektronických komunikacích;  k registru pasivní infrastruktury, k podmínkám cloude computingu. 

SP ČR se aktivně zapojil prostřednictvím svého zástupce do činnosti pracovní skupiny k Digitální 
agendě v rámci BUSINESSEUROPE. Podílel se tak na společných pozicích za evropský byznys. SP ČR se 
zabýval zejména přípravou nové evropské legislativy o ochraně dat v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a volného pohybu dat. Reforma ochrany osobních údajů v EU má potenciál stát se 
jedním z nejvýznamnějších politických rozhodnutí digitálního věku. 

Poprvé měl SP ČR možnost zadat externě výběrové řízení na zpracování Analýzy na téma vlivu ICT na 
konkurenceschopnost firem. K vybraným tématům byli přizváni i experti z IDC, Googlu, KPMG a 
dalších firem. Studie byla prezentována na mezinárodním Czech – Slovenian ICT Forum Prague.  

Aktivity v oblasti podpory malých a středních podniků 
SP ČR se trvale věnuje podpoře malých a středních podniků (MSP) mimo jiné vydáváním stanovisek k 
zákonům a programům, které se jich týkají. V minulém období šlo zejména o vyjádření podpory 
vzniku programu REVIT a rozšíření programu INOSTART, které nabízejí MSP záruky a půjčky. SP ČR 
požadoval otevřenost a flexibilitu při vypisování výzev, aby na podporu dosáhlo co největší množství 
potřebných MSP. Rovněž se SP ČR účastnil veřejné konzultace Evropské komise (EK) k 10 legislativním 
aktům, které nejvíce zatěžují MSP, a k Zelenému akčnímu plánu pro MSP. SP ČR se také vyjádřil ke 
stavu podnikatelského prostředí v rámci Small Business Act, což představuje každoroční zprávu EK o 
vývoji MSP v Unii. SP ČR využil spolupráci s MPO při formulování nového Operačního programu 
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Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a prioritní osy 2 - Rozvoj podnikání a 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků. 

S ohledem na potřebu řešit problematiku MSP komplexně a také vzhledem k podílu MSP na členské 
základně se SP ČR rozhodl prohloubit aktivity v této oblasti a dohodl se na spolupráci s KZPS. Byl 
ustanoven expertní tým sestavený ze zástupců řady organizací a firem, který se bude zabývat 
problémy MSP a systémem jejich podpory.  

Potřeba řešit komplexním způsobem jejich rozvoj a určení gestora byla projednána osobně při 
setkání s novým ministrem průmyslu a obchodu J. Mládkem. SP ČR se setkal s pochopením svých 
záměrů a ministr přislíbil aktivní účast odborníků jím řízeného rezortu. 

Činnost ve vztahu k fondům EU 
V uplynulém období se SP ČR intenzivně zapojil do přípravy programového období 2014 – 2020. Na 
evropské úrovni jeho zástupci sledovali a připomínkovali rozsáhlou legislativu pro nové období, 
zejména se zasazovali o zachování možnosti čerpání i pro velké podniky a o administrativní 
jednoduchost celého systému. 

Úspěchem SP ČR je, že se zásadně snížil počet operačních programů, a to i přes rozdílný názor 
zejména zástupců krajů. Požadoval zvýšení pravomocí MMR v jeho koordinační funkci. SP ČR se 
podařilo prosadit, aby nedocházelo k neuváženým personálním změnám a mohla tak být zajištěna 
kontinuita administrace programů.  

Přes veškeré úsilí SP ČR a ostatních sociálních partnerů politická reprezentace selhala a ČR nevyčerpá 
evropské prostředky řádově v desítkách miliard korun. ČR tak přišla o důležité investiční zdroje.  

Na národní úrovni SP ČR posuzoval a dával připomínky k jednotlivým verzím Dohody o partnerství 
jako střešního dokumentu pro nové programové období. Jeho zástupci se aktivně zapojili i do 
přípravy nových operačních programů a tvorby Jednotného metodického prostředí. 

Pravidelnou součástí programu plenárních zasedání tripartity byla příprava Dohody o partnerství a 
jednotlivých operačních programů. Současně se představitelé Svazu vyjadřovali k problémům čerpání 
fondů dobíhajícího období a navrhovali nejvhodnější oblasti pro využití realokovaných prostředků 
tak, aby bylo možno využít zbývajících prostředků s maximální efektivitou, se zaměřením zejména na 
prorůstová opatření a zlepšování špatné situace na trhu práce. 

SP ČR a pravidla veřejné podpory 
Evropská komise zahájila v uvedeném období přípravu a jednání k úpravě pravidel pro veřejnou 
podporu. Jejich podoba má reálné důsledky pro systém investičních pobídek a čerpání strukturálních 
fondů. Šlo o poměrně složitou a rozsáhlou problematiku, při jejímž řešení SP ČR spolupracoval se 
státními institucemi, konkrétně s ÚOHS, MPO a MMR. Řešená problematika se setkala s obrovským 
zájmem členské základny. Proto SP ČR vytvořil expertní tým ze zástupců členských firem, jichž se 
problematika bezprostředně dotýkala. Tým konzultoval možné dopady na podporu 
konkurenceschopnosti, zejména velkých firem. Podílel se na formulaci konečného stanoviska. SP ČR 
požádal o spolupráci i další zaměstnavatelské svazy, které jsou členy Konfederace evropského 
podnikání BUSINESSEUROPE. Připravené stanovisko se poté stalo základem pro společný postoj zemí 
Středoevropské iniciativy.  

Přestože ve finálním znění základních pravidel veřejné podpory došlo ke zhoršení podmínek, podařilo 
se prosadit návrh SP ČR, aby termín zahájení prací byl určen od doby podání žádosti a nikoliv až po 
vydání závazného rozhodnutí, jak navrhovala původně Evropská komise (EK). 

Dalším dokumentem upravujícím pravidla veřejné podpory je tzv. „GBER“ formulující pravidla pro 
možnost uplatňování „blokové výjimky“, ke které byla ukončena veřejná konzultace v polovině února. 
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Hlavní kritická připomínka SP ČR spočívala v požadavku nutnosti notifikace schémat podpory tam, 
kde dojde k překročení limitu. Zavedení limitu může omezit stávající systémy podpor. 

SP ČR se zúčastnil i přípravy operačních programů a předkládal argumenty proti neodůvodněnému 
diskriminačnímu přístupu EK vůči velkým podnikům. Upozornil na to, že kritériem nesmí být velikost 
podniku, nýbrž jeho kvalita, udržitelnost, počet pracovních míst či příspěvek k růstu ekonomiky. 

Aktivity v oblasti podpory exportu a mezinárodních vztahů 
K významným cílům, které se za uplynulé období podařilo splnit, patřil podpis „Ujednání MZV a MPO 
o zásadách spolupráce při budování, provozování a řízení sítě zahraničních zastoupení“, k němuž SP 
ČR významně přispěl. Dařilo se rovněž působit na lepší koordinovanost zahraničních cest vládních a 
ústavních činitelů a na jejich angažmá směrem k prioritním a zájmovým zemím. 

Zástupci SP ČR byli zapojeni do činnosti 8 pracovních týmů Exportní strategie ČR 2012-2020 
(zpravodajství pro export, služby pro exportéry, globální diverzifikace exportu, exportní financování a 
pojištění, klastry a proexportní iniciativy samospráv, obchodní politika EU, optimalizace zahraniční 
sítě, mezinárodní zdroje financování a rozvojová spolupráce). Podařilo se také iniciovat jednání o 
zjednodušení a postupném zrušení vstupních víz pro podnikatele z Ruska, Číny a Turecka a zahájit 
kroky ke zlepšení vztahů a zejména ekonomické spolupráce s Čínou. 

SP ČR se výrazně angažoval v jednáních o podmínkách exportního financování a pojištění. V loňském 
roce z této snahy vznikla Platforma exportérů při SP ČR jako expertní skupina pro jednání s ČEB a 
EGAP. Ta výrazně přispěla k dokončení jednání o Všeobecných úvěrových podmínkách, o Smlouvě o 
úpravě vztahů mezi exportérem a EGAP, jednání o pravidlech pro hodnocení českého podílu atd.  

Zájmy členů SP ČR v oblasti veletrhů a výstav v zahraničí podporoval i v uplynulém období expertní 
tým Veletržního výboru SP ČR. I díky těmto aktivitám proběhla prostřednictvím SP ČR přímá 
prezentace českých firem na veletrzích EcoFair Bělehrad, Erbil Energy Irák a SmartCity Expo v 
Barceloně.  

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně SP ČR organizačně zajistil vedle své expozice také 
doprovodný program. Patřilo k němu úspěšné Česko-turecké business fórum. Podpora exportu byla 
tradičně jedním z témat Sněmu SP ČR. 

Prioritou SP ČR byla i oblast společné obchodní politiky EU, jejíž součástí bylo i zapojení zástupců SP 
ČR do jednání o dohodách o volném obchodu a zejména dohodě o transatlantickém obchodním a 
investičním partnerství (TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership) mezi EU a USA. 

V období duben 2013 – březen 2014 SP ČR zorganizoval 10 podnikatelských misí doprovázejících 
ústavní činitele, jichž se zúčastnilo více než 300 zástupců firem. Podnikatelé doprovázeli prezidenta 
republiky na jeho oficiálních návštěvách na Slovensku, v Rakousku, Německu, Izraeli a na Ukrajině. 
Předsedu vlády P. Nečase doprovázeli podnikatelé v Estonsku a Finsku a také v Ruské federaci. 
S ministrem zahraničních věcí se podnikatelé zúčastnili návštěvy Gruzie a Arménie a s ministrem 
životního prostředí jednali v Indonésii. U příležitosti 12. zasedání Česko-tchajwanského 
podnikatelského výboru pro ekonomickou spolupráci se konala mise na Tchajwan spolu s náměstkem 
ministra průmyslu a obchodu M. Hovorkou.  

K významným tuzemským exportně zaměřeným akcím organizovaným SP ČR patřily seminář „Dánské 
investice v dopravní infrastruktuře – příležitosti pro české firmy“, seminář o spolupráci v oblasti ICT 
se Slovinskem, o dodávkách pro civilní sektor pro Ministerstvo obrany USA, Česko-singapurské 
business fórum, business fórum s delegací z malajského státu Sarawak a další dvě desítky 
incomingových akcí s partnery z celého světa.   

Jako každý rok v závěru června SP ČR zorganizoval firemní konzultace s ekonomickými diplomaty 
z českých zastupitelských úřadů v zahraničí a řediteli zahraničních kanceláří MPO. Zúčastnilo se jich 
téměř 400 zástupců tuzemských firem.  
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SP ČR byl partnerem Exportního grantu banky HSBC a podílel se na organizaci několika exportně 
orientovaných seminářů v Praze i v regionech a na nominacích a výběru vítěze tohoto grantu.  

V souvislosti se ZOH Soči se SP ČR podílel na přípravě katalogu českých výrobců prezentovaného 
v Českém domě v Soči a na organizaci proexportních seminářů zaměřených na obchod s Ruskou 
federací v Olympijském parku na Letné. 

Aktivity při prosazování zájmů v EU 
U evropských témat zefektivnil SP ČR prosazování zájmů členské základy v Bruselu i na národní 
úrovni. Postup byl koordinován prostřednictvím pracovního týmu SP ČR pro EU, CEBRE a stálého 
delegáta u BUSINESSEUROPE (BE). Podstatné posílení možností nastalo právě příchodem stálého 
delegáta, který v této pozici pracuje v Bruselu na plný úvazek od 1. 4. 2013.  

V Bruselu se SP ČR aktivně účastnil veřejných konzultací. U nich se zaměřil na ty návrhy legislativ, 
které mohou mít dopad na naše podniky. Podařilo se dosáhnout změn některých návrhů (zejména v 
oblasti státní podpory). V úsilí prosazovat v EU zájmy firem a průmyslu SP ČR uspořádal setkání s 
europoslanci, diplomaty a představiteli institucí (v květnu 2013 mise v čele s viceprezidentem  
J. Rafajem, během níž proběhly schůzky v kabinetech komisařů zemí V4 i setkání se zástupci 
generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž). Pomáhal rovněž firmám v kontaktování institucí a 
získávání informací o konkrétních návrzích a problémech. 

V BE se činnost soustředila hlavně na práce výborů pro záležitosti průmyslu, vnitřní trh, sociální věci a 
vnější vztahy. Prioritami byly modernizace státní pomoci, energetika, evropské obchodování s 
emisemi, průmyslová politika, regulatorní reforma, digitální agenda, doprava, podpora odborného 
vzdělávání s duálními prvky a slaďování dovedností s potřebami podniků, dohody o volném obchodu 
(FTAs) či TTIP mezi EU a USA.  

SP ČR se aktivně podílel na vzniku pozic a akcí BE v řadě oblastí – např. u pravidel regionální státní 
podpory, blokových výjimek, ochrany dat, informování o nefinančních záležitostech, vysílání 
pracovníků nebo legislativy z oblasti energetiky a životního prostředí (EIA, reforma systému EU pro 
obchodování s emisními povolenkami (ETS)). Pro posílení vlivu se zaměřil i na zefektivnění koordinace 
aktivit v rámci BE s dalšími obdobně zaměřenými svazy. 

Na národní úrovni SP ČR důrazně upozorňoval na zásadní význam evropské agendy jak vládu 
premiéra J. Rusnoka, tak i B. Sobotky, kdy požadoval aktivnější přístup ČR při řešení evropských 
záležitostí, lepší koordinaci i tlak na obsazení postů vyšších úředníků v Evropské komisi. Téma zvedl i 
při jednáních s členy vlády a na tripartitě. 

SP ČR intenzivně spolupracoval s Úřadem vlády ČR a podílel se na přípravě mandátů na zasedání 
Evropské rady. Jeho zástupci pracovali i v resortních koordinačních skupinách (RKS) při MPSV, MŽP a 
MŠMT. Pravidla RKS ostatních ministerstev neumožňovala zaměstnavatelům účast na jednání. S MPO 
byla nalezena jiná forma spolupráce formou obchodních panelů a projektů na podporu vnitřního trhu 
EU. 

SP ČR byl zapojen do přípravy Národního programu reforem 2013 a poprvé i do procesu hodnocení 
implementace specifických doporučení (CSR) Evropské komise pro ČR směřujících do oblasti fiskální 
konsolidace, reformy penzijního systému, efektivnosti veřejné správy, modernizace veřejných služeb, 
zaměstnanosti a reformy vysokého školství. Výsledky národního reformního procesu z pohledu 
podnikatelů jsou součástí pravidelného Barometru reforem BUSINESSEUROPE, do jehož přípravy je 
SP ČR aktivně zapojen.  

Záležitosti EU a společné pozice byly koordinovány i v rámci Středoevropské (CEE) iniciativy zahrnující 
šest svazů střední a východní Evropy. V dubnu 2013 bylo na zasedání ve Visegrádu přijato společné 
Memorandum k novým pravidlům pro poskytování regionální podpory (RAG) a v dubnu 2013 
společné stanovisko k energetické politice. V lednu 2014 byly relevantním komisařům a hlavám států 
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a vlád adresovány společné dopisy CEE iniciativy k připravovanému klimaticko-energetickému rámci a 
podpoře doporučení BUSINESSEUROPE na posílení průmyslové politiky v EU.  

Pokračovala dobrá spolupráce se Stálým zastoupením ČR při EU, a to zejména v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních věcí, vnitřního trhu a energetiky. V rámci své návštěvy 27. – 28. ledna 
2014 v Bruselu navštívil prezident SP ČR oba velvyslance při EU a projednal s nimi priority českých 
podnikatelů ve sledovaných oblastech. 

Zlepšila se spolupráce s českými europoslanci. Od formálních zasedání se těžiště přesunulo 
k operativní spolupráci zejména v energetice, kohezní politice, politice státní podpory, vnitřním trhu, 
zaměstnanosti a sociálních věcech. V únoru byly zahájeny přípravy na volební kampaň do Evropského 
parlamentu a spolupráce s budoucími poslanci. SP ČR zahájil přípravu na připomenutí výročí 10 let ČR 
v EU a je spoluorganizátorem dubnové konference společně s Úřadem vlády ČR, partnerem je Česká 
spořitelna.  

V rámci Evropského sociálního dialogu (ESD) pokračovali Evropští sociální partneři (ESP) 
v implementaci společného víceletého pracovního programu na léta 2012-2014. Byl připraven 
sborník příkladů dobré praxe v oblasti rovnosti mužů a žen, kam přispěly některé členské podniky  
SP ČR. V období od listopadu 2013 do počátku dubna 2014 ESP intenzivně vyjednávali Akční rámec 
k zaměstnávání mladých, v němž se prioritně zaměřili na oblast učení, přechodů ze škol do praxe, 
zaměstnávání a podnikání mladých. 

V prosinci 2013 proběhla závěrečná konference k projektu o posílení sociálního dialogu a 
implementaci výsledků ESD na národních úrovních a v lednu 2014 byly zahájeny negociace ke 
společné hloubkové analýze zaměstnanosti.    

SP ČR je jako sociální partner zapojen do tripartitních delegací v rámci 5 poradních výborů a 3 agentur 
při Evropské komisi - Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek 
(EUROFOUND), Evropského centra pro rozvoj odborné přípravy (CEDEFOP) a Evropské agentury 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSH). SP ČR má dva zástupce v Evropském hospodářském 
a sociálním výboru (EHSV).  

Aktuální návrhy EK zásadní pro podnikatelskou a zaměstnavatelskou sféru: 
 Modernizace státní podpory: Pravidla pro všeobecné blokové výjimky (GBER) - dílčí úspěchy, 

intenzivní jednání prostřednictvím BUSINESSEUROPE, MPO a ÚOHS. Společné kroky s CEE 
iniciativou. 

 REFIT (Program EK pro účelnost a účinnost právních předpisů): výsledky a další kroky - velká 
podpora ze strany byznysu. 

 Evropský rámec pro kvalitu stáží - úspěch byznysu - jedná se pouze o doporučení a stáže na 
volném trhu. Nebezpečí dvojího právního základu a stejný statut pro stážistu jako pro pracovníka. 

 Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci - úspěch byznysu - jedná se jen o 
doporučení EK. Cílem je zabránit legislativní akci a revizi balíčku směrnic o „informování 
pracovníků a konzultacích s nimi“. 

 Modernizace EURES na podporu mobility - Modernizace Evropské sítě služeb zaměstnanosti 
(EURES) a rozšíření o nabídku stáží a učňovských míst. 

 Obnova průmyslové politiky - SP ČR podpořil stanovisko BUSINESSEUROPE a průmyslový pakt, 
spolupracoval na rámcové pozici (RP) ČR. 

 Rámec pro energetiku a klima - SP ČR aktivně spolupracoval na RP ČR a podpořil stanovisko 
BUSINESSEUROPE. Volá po stanovení jediného cíle a po dosažení globální dohody s hlavními 
emitenty. 

Nejcitlivější návrhy v procesu projednávání:  
 Návrh na prováděcí směrnici ke směrnici o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb - přes 

maximální snahu zaměstnavatelů se nepodařilo vyloučit ustanovení o povinnosti sdílené 
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odpovědnosti dodavatele za subdodavatele za dodržování práv pracovníků pro stavební průmysl. 
Úspěchem je, že se rozsah směrnice nerozšíří na všechny sektory. 

 Vnitropodnikové převody klíčového personálu a specialistů - problematický kompromis, ohledně 
mzdové preference pro ICT specialisty vzhledem k občanům EU. Svaz lobbuje u Ministerstva 
vnitra ČR a na Stálém zastoupení ČR při EU. 

 Návrh Komise na ochranu osobních dat - návrh nezaručuje rovnováhu mezi požadovanou 
ochranou osobních dat a potřebou hladkého toku dat potřebných pro podnikání. Svaz lobbuje 
v EP a Radě. 

 Návrh na povinné podávání informací z nefinančních oblastí (revize dvou účetních směrnic)  - 
otevřený je rozsah návrhu, podmínky auditu, rozsah a charakter zveřejňovaných informací. 

Činnost České podnikatelské reprezentace při EU /CEBRE/ 
V návaznosti na priority zakladatelských organizací se pracovníci CEBRE zaměřili na sledování vývoje 
evropské legislativy zejména v těchto oblastech: Akt pro jednotný trh; Průmyslová politika; Program 
pro konkurenceschopnost podniků COSME; Program na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020; 
Víceletý finanční rámec 2014 – 2020; Strukturální fondy; Rámec pro klima a energetiku 2020 – 2030; 
Obchodní politika – zejména jednání o Dohodě o volném obchodě s Japonskem a Transatlantické 
obchodní a investiční partnerství mezi EU a USA (TTIP). 

CEBRE ve spolupráci s partnery v ČR i v Bruselu – Stálým zastoupením ČR při EU, Zastoupením 
Evropské komise v ČR a sítí EEN - připravilo pro podnikatele za účasti zástupců SP ČR desítku debat o 
vybraných evropských tématech. Pracovníci CEBRE poskytli konzultace několika českým firmám a 
zpracovali řadu zakázek týkajících se evropské legislativy, evropských programů a fondů a 
zastupování zájmů českých firem a sektorových asociací v Bruselu. 

Ve sledovaném období pokračovala spolupráce s poslanci Evropského parlamentu, zejména se členy 
Výboru pro průmysl a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Výboru pro 
mezinárodní obchod, Výboru pro dopravu a cestovní ruch.  

V souvislosti s květnovými volbami do Evropského parlamentu připravili zástupci CEBRE dvě setkání 
vedení SP ČR a dalších zakladatelů s kandidáty na europoslance.  

Působení SP ČR v mezinárodních organizacích 
Česká republika je členem Mezinárodní organizace práce - ILO, jejíž činnost se odvíjí od tripartitní 
účasti vlád, zaměstnavatelů a odborů. Nehledě na to, že SP ČR ukončil v roce 2012 členství v 
Mezinárodní organizaci zaměstnavatelů (IOE) působící při ILO, musí i nadále plnit závazky spojené 
s členstvím ČR v ILO v oblasti vstupů do pravidelných zpráv o ratifikovaných a neratifikovaných 
úmluvách a přípravy nových standardů ILO z pozice zaměstnavatelské organizace. Svaz je proto 
součástí Pracovního týmu RHSD pro spolupráci s ILO v garanci MPSV.  

SP ČR spolupracuje s  Poradním výborem pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Systematická činnost probíhá v rámci výborů pro 
zaměstnanost, pracovní a sociální věci a pro politiku v oblasti vzdělávání. Za účasti zástupců SP ČR 
proběhla v květnu 2013 Valná hromada BIAC a v lednu 2014 pravidelná výroční konzultace BIAC 
s generálním tajemníkem OECD, zástupci útvarů a velvyslanci při OECD.  

SP ČR se podílí na přípravě pravidelných ekonomických přehledů pro Českou republiku. V listopadu 
2013 se zástupci SP ČR setkali s delegací OECD k přípravě tohoto přehledu. SP ČR je zastoupen 
v Pracovní skupině pro spolupráci ČR s OECD při MZV ČR a Národním kontaktním místě pro 
implementaci směrnice OECD pro nadnárodní společnosti. 
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Další významné aktivity 
Součástí zvýšení efektu při zviditelnění aktivit SP ČR vůči relevantním společenským skupinám je 
medializace. Klíčovou oblastí činnosti je komunikace s členskou základnou, opírající se o Akční plán SP 
ČR. Jeho součástí je posilování značky SP ČR. Důležitou součástí činnosti SP ČR je budování vztahů k 
členské základně prostřednictvím regionálních zastoupení a také jeho projektové aktivity.  

Sněm SP ČR 
Jako každoročně stěžejní akcí SP ČR byl i v uplynulém roce Sněm, který již tradičně otevřel 
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Poprvé v historii se ho zúčastnila vláda v demisi. Nehledě na 
tuto skutečnost a díky razantnímu vystoupení prezidenta J. Hanáka na téma poklesu ČR 
v mezinárodním srovnání konkurenceschopnosti byl hodnocen účastníky i médii pozitivně a jako 
zásadní diskusní platforma podnikatelů a zaměstnavatelů s vládou. Požadavky SP ČR prezentované na 
Sněmu se staly základem tzv. Liberecké výzvy zveřejněné na podzimní valné hromadě SP ČR.   

Medializace činnosti SP ČR 
V uplynulém období nebyl žádný jiný zaměstnavatelský či podnikatelský svaz nebo komory tak 
mediálně viditelný, jako tomu bylo v případě SP ČR. Svou dominanci potvrdil v roce 2013 počtem více 
jak 3800 zmínek v médiích registrovaných v databázi Newtonit. Svou váhu z hlediska kvantitativního 
si udržoval i v prvních měsících letošního roku, kdy bylo zveřejněno již 500 citací. Přispělo k tomu 
zvýšení počtu vyjádření a tiskových zpráv. Jen ve sledovaném období jich bylo vydáno téměř 120. 
Navýšení jejich počtu odpovídalo záměru reagovat flexibilněji na aktuální dění, zejména na průběh a 
výsledky vyjednávání s politiky po volbách do Poslanecké sněmovny, na koaliční dohodu a 
programové prohlášení vlády a na schůzky s novými členy kabinetu B. Sobotky. K vyššímu počtu citací 
přispěla výrazná přítomnost SP ČR v médiích, a to nejen v případě prezidenta (čtvrtina veškerých 
citací) a některých viceprezidentů, ale i analytika a částečně i krajských zástupců. Zvýšil se i počet 
mediálních výstupů vzhledem k větší aktivitě při propagaci soutěže Manažer roku, jehož je SP ČR 
vyhlašovatelem.  

Na rozdíl od předchozích let se zástupci SP ČR častěji objevovali ve vysílání České televize, a to jak 
v ekonomickém zpravodajství, tak zejména v pořadech Otázky Václava Moravce či Hyde Park. Mezi 
tištěnými médii neformální partnerství se SP ČR potvrdily Hospodářské noviny, které poskytly 
vyjádřením představitelů SP ČR největší prostor. Vedle toho SP ČR pokračoval v posilování pozic 
v odborných médiích.  

SP ČR podepsal dohodu o spolupráci se společností Studenta Media a pravidelnými rubrikami v 
časopisu Studenta.cz a prostřednictvím jeho webových stránek se začal dostávat mezi mladé lidi. 

Setkání s novináři 
Mezi hlavní události patřil křest brožury SP ČR „Kdo tu hájí podnikání“, který proběhl v srpnu za účasti 
premiéra J. Rusnoka a ekonomických novinářů, a „moravský“ křest brožury v rámci MSV v Brně. Vedle 
toho SP ČR zorganizoval tiskovou konferenci v srpnu loňského roku k projektu POSPOLU za účasti 
viceprezidenta P. Juříčka. Společně s ING Pojišťovnou prezentoval médiím šetření o zaměstnaneckých 
benefitech. Po skončení říjnové valné hromady v Liberci byla uspořádána tisková konference v 
souvislosti s přijetím tzv. Liberecké výzvy SP ČR. Součástí medializace výzvy bylo pořízení 
videozáznamu, který byl rozeslán do médií. Výzva byla zavěšena na webové stránky SP ČR i s 
upozorněním na možnost připojit se k ní prostřednictvím webu. 

Setkání s médii proběhlo v rámci grantu HSBC Bank, kde je SP ČR partnerem. Medializována byla 
Česko-turecká konference v rámci MSV v Brně, kterou SP ČR uspořádal spolu s týdeníkem EURO. SP 
ČR byl partnerem soutěže Firma roku a Živnostník roku a zejména díky zapojení regionálních 
manažerů do krajských kol v roli porotců byl mediálně zviditelněný. SP ČR zorganizoval u příležitosti 
návštěvy generálního ředitele BUSINESSEUROPE Markuse Beyrera v centrále SP ČR jeho individuální 
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rozhovory s novináři. Při návštěvě prezidenta SP ČR v Bruselu v rámci Dne BUSINESSEUROPE 
proběhlo jeho setkání s tamními zpravodaji českých médií. V březnu letošního roku se uskutečnilo 
setkání s kandidáty na europoslance pro květnové volby, po skončení proběhla tisková konference.  

Mediální témata 
Nejčastěji byl SP ČR v médiích zmiňován v souvislosti a ekonomickými aspekty politiky a vydobyl si u 
nich pozici subjektu, který je partnerem politiků pro vyjednávání. Často byly uváděny jeho požadavky 
vůči vládě a politickým stranám. Zejména byla zmiňována jeho snaha o zvýšení 
konkurenceschopnosti země. Vedle toho se na špici držela témata související s energetickou 
politikou, trhem práce a podporou technického vzdělávání, proexportními aktivitami a některá další. 
Mediálně nejvýznamnější událostí byl jako každoročně Sněm v rámci MSV v Brně. SP ČR se dokázal 
zviditelnit jako organizátor podnikatelských misí a byznysových fór. Lépe využita byla poptávka médií 
po dění kolem tripartity. 

Partneři SP ČR 
Česká spořitelna, a.s. se stala Partnerem SP ČR, k slavnostnímu podpisu smlouvy došlo v říjnu 
loňského roku. Současně se tím začal naplňovat plán realizace řady společných aktivit. Partnery SP ČR 
nadále zůstávají Česká pošta, s.p. a Kapsch Telematic Services, s.r.o.  

Vývoj členské základny 
SP ČR potvrdil pozici nejvýznamnějšího seskupení svazů a asociací a firem zastupujících průmysl v ČR. 
Z hlediska struktury doznala však členská základna významných změn. Mezi členské subjekty se po 
roční pauze vrátil Svaz chemického průmyslu ČR, SP ČR má tak nyní 29 členských svazů a asociací. 

O vstup do SP ČR projevilo zájem 23 individuálních členů. Sedm z nich má více než 250 zaměstnanců. 
Sídlo v Praze má 10 společností, 4 působí v Moravskoslezském kraji, v Plzeňském a Olomouckém po 
dvou společnostech. Zbylé kraje mimo Jihočeský mají jednoho nového zástupce. Celkově bylo 
individuálních členských firem ke konci března letošního roku 123. 

Změnou ve fungování SP ČR bylo odsouhlasení změny stanov, která se týkala úpravy počtu delegátů 
za členské firmy a rozšíření počtu členů představenstva. Rozhodla o tom valná hromada na svém 
jednání 31. října 2013. 

Naplňování akčního plánu komunikace 
V listopadu loňského roku bylo představenstvo informováno o Akčním plánu SP ČR, na jehož přípravu 
dohlížela skupina členů představenstva. Cílem bylo jasně stanovit komunikační priority pro závěr roku 
2013 a pro rok 1014. Hlavním směrem zůstává snaha o lepší komunikaci s členskou základnou. Jeho 
součástí bylo zejména intenzivnější informování členské základny o aktivitách prezidenta a 
viceprezidentů. Aktivní ve vztahu k členské základně byli také regionální manažeři. 

Ohledně nástrojů komunikace se obsahově zásadně změnila kvalita anglické mutace webu SP ČR. 
Pracovalo se na obsahovém i vizuálním zkvalitnění časopisu Spektrum. Obsahově byl upraven a 
doplněn o nové rubriky newsletter SP Info.  

Posilování značky SP ČR 
SP ČR pokračoval v posilování své značky, vycházel při tom z výsledků analýzy AMI Communications a 
požadavku na její další zviditelňování. Dobrá značka SP ČR jako nejsilnější zaměstnavatelské 
organizace se projevila četností žádostí o poskytnutí záštity nad významnými konferencemi a 
semináři. Počet žádostí oproti předešlému roku kvantitativně vzrostl na více jak 60 žádostí. 

Podstatné je, že SP ČR oslovují pravidelně renomované instituce, které organizují akce nejen 
regionálního, ale i mezinárodního charakteru.  
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Z hlediska zaměření se jedná o fóra, konference či kongresy, které se zaměřují na aktuální témata, jež 
patří k prioritám SP ČR. Zejména se jednalo o energetiku, podporu exportu, dopravu, ICT či technické 
vzdělávání. Stranou nezůstalo ani téma nového občanského zákoníku. Roste i počet akcí, na kterých 
představitelé Svazu patří k hlavním řečníkům. Na akce pořádané od dubna 2013 do konce roku 
poskytl SP ČR 33 záštit, na akce v letošním roce již 22. 

Novou skutečností je, že o záštitu začali žádat organizátoři akcí v regionech, i když samotné akce mají 
celostátní význam: finále 63. ročníku Matematické olympiády v Ostravě, 2. ročník celostátní soutěže 
"O zlatou kuklu společnosti SIAD"; Trendy-design-produkce - Mezinárodní trienále Jablonec 2014. 

Standardně Svaz převzal záštitu nad 13. reprezentačním plesem podnikatelů a manažerů v Obecním 
domě v Praze. Nově podpořil projekt Ostravsko – nová golfová destinace. 

Soutěže, ocenění 
Nově SP ČR při příležitosti konání říjnového Sněmu v rámci Brně dne 7. října 2013 za účasti předsedy 
vlády udělil ocenění Počin roku a otevřel Galerii osobností průmyslu. Na MSV uděloval i vlastní Zlatou 
medaili v rámci soutěže o nejlepší exponáty. 

SP ČR se zapojil různými formami spolupráce do více jak 15 celostátních soutěží. Klíčovou zůstává 
soutěž Manažer roku, jejímž spoluvyhlašovatelem je spolu s ČMA a KZPS. Její součástí se stalo 
vyhlášení soutěže o nejlepší studentskou esej.  

SP ČR se angažoval v soutěži Firma roku, jedné z mála soutěží s regionální působností a s vyhlášením 
vítězů za jednotlivé kraje, kde má své zástupce v krajských porotách i celostátní porotě.  

SP ČR se zapojil do soutěží Absurdita roku, Best Inovator, Studentská esej, Česká dopravní stavba 
roku a technologie roku, Grantová soutěž HSBC na podporu exportu, Marketér roku, Národní cena 
kvality ČR, Podnikový právník 2014, Safety Culture Award, CZECH TOP 100. Většinou se nejedná 
pouze o formální zapojení, nýbrž SP ČR má svého zástupce v porotě. 

SP ČR se zapojil i do několika projektů. Nově podpořil projekty Projektový manažer roku 2013, 
Festival projektového řízení, Projekt Věda má budoucnost, Česká inovace, soutěž webtop100 v 
kategorii průmysl a energetika. Spolupracuje s Univerzitou v St. Gallen, která každoročně pořádá 
mezinárodní konferenci za účasti více jak 600 zástupců byznysu a studentů z celého světa. 

Šetření SP ČR a ČNB 
V uplynulém období pokračovala spolupráce SP ČR a ČNB ve společných kvartálních dotazníkových 
šetřeních. Struktura oslovených respondentů a výpočty jsou nastaveny tak, aby bylo možné sledovat 
signály za oblast nefinančních podniků v české ekonomice. Výsledky šetření byly využívány při 
sestavování ekonomických predikcí a komentářů využívaných mediálně či jako podklady a argumenty 
pro jednání a stanoviska. Očekávání SP ČR byla poskytnuta do kolokvia Ministerstva financí ČR, 
makroekonomických predikcí BUSINESSEUROPE či při jednání s Bankovní radou ČNB, které proběhlo 
v závěru loňského roku. SP ČR sledoval i vývoj problematiky státní statistické služby a dostupnosti 
dat. Uspořádal schůzku odborových svazů s ČSU ohledně možnosti získání detailnějších oborových 
dat. 

Činnost regionálních zastoupení SP ČR 
Sedm regionálních zastoupení SP ČR, působících jako kontaktní místo pro členské subjekty ze všech 
krajů ČR vyjma hl. města Prahy, uskutečnilo v uplynulém období přibližně 450 individuálních setkání 
se zástupci členských firem a plnilo funkci spojnice mezi sekretariátem SP ČR a firmami v krajích. 
Regionální zastoupení pokračovala i v navázané spolupráci a udržování strategických partnerství s  
krajskými úřady, pobočkami Úřadu práce ČR, vzdělávacími, výzkumnými institucemi a neziskovými 
organizacemi.  

http://www.uppcr.cz/cs/o-unii/podnikovy-pravnik/�
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Regionální zástupci SP ČR se aktivně zapojovali do krajských tripartit, v šesti z nich získali statut člena 
nebo hosta. Vedle toho působili v poradních sborech při krajských pobočkách Úřadu práce ČR či 
pracovních skupinách pro rozvoj lidských zdrojů v krajích.  

Zastoupení byla stejně jako v předchozích obdobích realizátory projektových aktivit SP ČR v 
regionech. Pro členskou základnu uspořádala 10 seminářů k tématům pracovně-právních vztahů a 
bezpečnosti práce a 10 diskusních setkání, významným tématem byl dopad nového občanského 
zákoníku na zákoník práce.  

Příklady úspěšné činnosti regionálních zastoupení: 

 Regionální zastoupení se aktivně účastnila spolupráce na přípravách RIS3 strategie (Strategie pro 
inteligentní specializaci) pro jednotlivé kraje, jejichž dokončení je jedním s požadavků pro čerpání 
strukturálních fondů v období 2014-2020 pro oblast VaVaI.  

 Regionální manažeři byli opět porotci krajských kol soutěže Firma roku, která probíhala od září do 
listopadu, a napomáhali mediálnímu zviditelnění SP ČR. 

 V Ústeckém kraji se podařilo navázat spolupráci s tamní pobočkou ČVUT a středními technickými 
školami. Regionální zastoupení pro Ústecký kraj a Karlovarský kraj zaštiťovalo soutěž ve svařování 
„O zlatou kuklu společnosti SIAD“, kterou pořádala Střední technická škola Most. 

 Regionální zastoupení pro Olomoucký a Zlínský kraj nastartovalo spolupráci s Vědecko-
technickým parkem Univerzity Palackého v Olomouci, která vyústí v podpis memoranda o 
vzájemné spolupráci. Zájmy členských firem v oblasti směřování rozvoje Olomouckého kraje měl 
Svaz možnost uplatňovat díky spolupráci regionálního zastoupení s platformou OK4Inovace. 

 Regionální zastoupení v Plzni stálo u zrodu Komise pro odborné školství v Plzeňském kraji, která 
je pod patronací náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, sportu, kultury a 
cestovního ruchu. Posláním komise je napomoci zvýšení zájmu o technické obory.  

 V Jihočeském kraji regionální manažer inicioval založení poradního sboru při Oblastním 
inspektorátu práce v Českých Budějovicích. Cílem poradního sboru je poskytovat 
zaměstnavatelům informace týkající se činnosti inspektorátu práce, kontrol a zodpovídat 
relevantní dotazy. 

 Regionální manažer v Moravskoslezském kraji působil jako aktivní člen v pracovní skupině MPSV, 
která řešila problematiku nezaměstnanosti v souvislosti se situací v OKD. V květnu minulého roku 
uspořádalo regionální zastoupení v Ostravě již pátý ročník setkání ke spolupráci univerzit 
s průmyslem a odběrateli, tentokrát s podtitulem „Kvalitní lidské zdroje jako klíč ke 
konkurenceschopnosti“. Regionální zastoupení se zapojilo do projektu Matematika s chutí a 
podpořilo matematickou olympiádu. V únoru v kraji proběhlo setkání s členskými firmami. 

 V říjnu loňského roku zorganizovalo regionální zastoupení v Liberci druhý ročník úspěšného 
diskusního setkání na podporu sklářského a bižuterního průmyslu v ČR, a to i za účasti novinářů. 
Hlavním bodem programu byla prezentace analýzy „Ekonomický, sociální a kulturní význam 
sklářského a bižuterního průmyslu v ČR“, kterou nechal SP ČR zpracovat. 

 Regionální zastoupení pro Středočeský kraj participovalo na tvorbě Sektorové dohody pro 
strojírenství. Zástupce SP ČR byl v odborné porotě soutěže Společnost přátelská rodině. 

Projektové aktivity SP ČR 
Projekt Udržitelnost sociálního dialogu 
V květnu 2013 ukončil SP ČR realizaci tříletého projektu „Udržitelnost sociálního dialogu – rozvoj 
kvality služeb zástupců zaměstnavatelů". Projekt byl financován z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Za dobu trvání projekt umožnil zorganizovat přes 360 
seminářů pro více než 8600 účastníků a 90 kulatých stolů pro 1800 diskutujících. Organizační zajištění 
akcí zabezpečovala regionální zastoupení SP ČR. Na základě požadavků odborných sekcí sekretariátu 
SP ČR bylo externě zpracováno přes 30 analýz z oblastí systémů sociálního dialogu v zemích EU, 
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pracovně – právních vztahů, odborného školství, environmentální problematiky nebo postavení SP 
ČR v očích laické i odborné veřejnosti. 

Na podporu sociálního partnerství byly připraveny publikace ke společenské odpovědnosti firem, 
zaměstnávání zdravotně postižených, spolupráce mezi zaměstnavateli, úřady práce či vzdělávacími 
institucemi a řešením individuálních sporů na pracovišti. Projektové aktivity doplňoval provoz 
informačního portálu www.socialnidialog.cz a e-learningové kurzy zaměřené na kolektivní 
vyjednávání. 

Projekt Regiony v centru dění 
SP ČR se od 1. 6. 2013 zapojil v roli partnera do realizace projektu „Podpora sociálního dialogu se 
zaměřením na rozvoj a kvalitu služeb sociálních partnerů v regionálních strukturách a regionálních 
odvětvových svazech ČMKOS a SP ČR“ zkráceně nazývaného „Regiony v centru dění“. Projekt 
koordinuje ČMKOS a je financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR.  

Bipartitní dialog na odvětvové úrovni 
Do konce roku 2013 probíhaly přípravné práce na ustavení pracovní skupiny pro bipartitní dialog na 
odvětvové úrovni, která se bude scházet v průběhu celého roku 2014. Do konce března 2014 se 
uskutečnila 3 diskusní setkání pracovní skupiny, v jejichž průběhu byla diskutována průřezová témata 
aktuální pro vybraná odvětví. Týkala se kolektivního vyjednávání, překážek sociálního dialogu, 
minimální mzdy, nárůstu mezd, problematiky příplatků a dalších témat.  

Vzdělávání a pracovní skupiny tripartitního charakteru 
Regionální zastoupení SP ČR na počátku roku 2014 zahájila realizaci bezplatných seminářů pro 
zaměstnance a zaměstnavatele zaměřených na pracovněprávní vztahy, diskriminaci na pracovišti, 
finanční gramotnost a na problematiku BOZP. SP ČR zorganizuje do konce projektu v červnu 2015 cca 
140 seminářů.  

Aktivity regionálních zastoupení, týkající se krajských tripartit, budou v průběhu roku 2014 rozšířeny 
o jednání pracovních skupin, které se za účasti zaměstnavatelů, odborů a zástupců veřejné správy 
zaměří na řešení konkrétních problémů regionů (v prvním čtvrtletí 2014 probíhala přípravná fáze). 

Informační kampaň na podporu sociálního dialogu 
Od června 2013 probíhala informační kampaň na podporu sociálního dialogu prostřednictvím 
webového portálu www.socialnidialog.cz a od podzimu 2013 byla doplněna o čtvrtletně vydávaný 
elektronický bulletin. Koncem roku 2013 a v prvním čtvrtletí 2014 bylo k posílení pozic sociálních 
partnerů v regionech realizováno 6 kulatých stolů. Webový portál socialnidialog.cz, který provozuje 
SP ČR, poskytuje zpravodajství z oblasti trhu práce a sociální politiky. Na webu je možné najít analýzy, 
přehled vzdělávacích akcí v regionech či e-learningové kurzy. Zájem návštěvníků je o on-line poradnu 
ohledně pracovně-právních problémů. Na webových stránkách je možné se přihlásit k odběru 
elektronického bulletinu. Na podporu propagace portálu jsou v provozu profily „Sociální dialog“, na 
sociálních sítích pak Facebook (www.facebook.com/socialnidialog) a Twitter 
(https://twitter.com/socialnidialog). 

Projekt Pracovnělékařské služby 
Na základě řady dotazů z členské základny k nové úpravě pracovnělékařských služeb byl SP ČR 
zpracován projekt „Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy 
pracovnělékařských služeb“. Projekt byl zahájen v prvních měsících letošního roku a jeho cílem je ve 
spolupráci s externími odborníky a členskou základnou mapovat a identifikovat problémy a v rámci 
sociálního dialogu s odbory navrhnout způsoby jejich řešení. Na straně zaměstnavatelů je jasný 
akcent na snížení nákladů v důsledku racionalizace pracovnělékařské péče.  

http://www.socialnidialog.cz/�
http://www.facebook.com/socialnidialog�
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Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na 
volném trhu práce  
SP ČR pokračoval v tomto projektu, jehož cílem je vytvořit manuál pro sociální pilíř CSR modifikovaný 
pro podmínky českého trhu práce a pilotně ho ověřit. Následně se navrhnou legislativní úpravy pro 
jeho implementaci vč. podmínek certifikace pro ocenění firem s příkladným přístupem v oblasti 
standardů diverzitní komunikace a sociálního pilíře CSR.  

Projekt Nový občanský zákoník 
SP ČR se od listopadu 2013 zapojil do projektu „Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a 
úpravu pracovněprávních vztahů“. Od února probíhají diskusní fóra, jejichž cílem je zmapování 
výkladových a aplikačních nejasností nové právní úpravy, výměna zkušeností a příkladů a iniciování 
změn v rámci revize soukromoprávní úpravy, ke které se nová vláda zavázala ve svém Programovém 
prohlášení. 

Projekt Sektorové dohody – řešení RLZ 
V únoru 2014 byl schválen projekt „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení 
dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, zkráceně „Sektorové dohody – řešení 
RLZ“. SP ČR je koordinátorem projektu a ČMKOS vystupuje v roli partnera. Projekt bude ukončen 
v červnu 2015. Cílem projektu je nalezení řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských 
zdrojů v ČR, a to za účasti zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších aktérů (např. úřadů státní 
správy a samosprávy, vzdělávacích institucí) prostřednictvím sociálního dialogu mezi aktéry. V rámci 
projektu budou vytvořeny tři typy sektorových dohod – celorepublikové a regionální sektorové 
dohody a národní dohoda. 

Zapojení SP ČR do veřejných zakázek 
Od listopadu 2013 se Svaz zapojil do realizace veřejné zakázky „Zajištění spolupráce se 
zaměstnavateli při realizaci programů dalšího vzdělávání a pilotního ověřování – II" v rámci projektu 
UNIV 3. Zakázka bude ukončena 31. července 2014.  

Úkolem SP ČR je zajistit odborníky z řad zástupců zaměstnavatelů podílejících se na tvorbě NSK, kteří 
posoudí kvalitu a zpracování 350 programů dalšího vzdělávání sloužících pro rekvalifikace a zúčastní 
se 600 pilotáží zkoušek z profesních kvalifikací. Na nich ověří, zda zkoušky probíhají tak, jak zamýšleli 
při tvorbě hodnotících standardů.  Cílená příprava pracovníků vzdělávacích institucí participujících na 
projektu v oblasti realizace pilotního ověřování procesů uznávání výsledků předchozího učení ve 
spolupráci se zaměstnavateli následně umožní kvalitnější realizaci uznávání podle zákona 179/2006 
Sb. 

K 13. 3. 2014 se do  posouzení programů dalšího vzdělávání zapojilo 155 zástupců zaměstnavatelů, 
kteří posoudí 288 programů. Odevzdáno již bylo 197 posudků. Dále byla domluvena účast zástupců 
 zaměstnavatelů na 107 pilotáží zkoušek. Odevzdáno bylo 48 posudků. 

SP ČR pokračoval společně s Hospodářskou komorou ČR a společností TREXIMA v realizaci veřejné 
zakázky „Zajištění zapojování zaměstnavatelů do tvorby a aktualizace NSK a provozu SR" v rámci 
projektu NSK2. SP ČR a realizující konsorcium průběžně zajišťovali zapojení zástupců zaměstnavatelů 
do tvorby a aktualizace Národní soustavy kvalifikací a provozu sektorových rad. Konsorcium partnerů 
zajišťovalo pokrytí všech hospodářských odvětví profesními kvalifikacemi ve smyslu zákona  
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Realizace zakázky byla zahájena 
v roce 2010 a bude ukončena v březnu 2015. 

 

 

V Českém Krumlově dne 29. dubna 2014 
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