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Naše priority v roce oslav 100 let republiky a Svazu

§TRH PRÁCE
§ŠKOLSTVÍ
§DIGITALIZACE PRŮMYSLU
§OMEZENÍ BYROKRACIE
§VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE
§PODPORA EXPORTU 
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Oslavy 100 let SP ČR

§ Realizováno
-Repre setkání členů a partnerů (Pražský hrad, červen)
-Odborná konference Budoucnost průmyslu (Veletržní palác, červen)
-MSV Brno (říjen)
-Setkání se členy Plzeň, Přerov, Ostrava, Děčín (září-říjen)
-Konference e15 Smart Future (říjen)

§ Ještě před námi
-Hlasování o 10 ikonách českého průmyslu v denících e15 a Blesk 

(listopad)
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CO AKTUÁLNĚ ŘEŠÍME 
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TRH PRÁCE

§ Zrušení karenční doby

§ Minimální mzda

§ Návrhy na novelu zákoníku práce

§ Zaměstnávání cizinců (požadavek 50.000, vláda 40.000)

§ Zákon o lobbyingu

§ Novela exekučního řádu a insolvenčního zákona
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ŠKOLSTVÍ
§ ZŠ: 
-Kvalitnější polytechnické vzdělávání
- Zvýšit kvalitu výuky MAT
-Vytvořit systém vyhledávání talentů, ale ne „cut-off score“!

§ SŠ: 
- Zavádění prvků duálního vzdělávání
-Reforma financování regionálního školství (od 1. 1. 2020)

§ VŠ:
-Profesně orientované studijní programy
-Praxe studentů ve firmách

§ Novela zákona o pedagogických pracovnících (větší zapojení odborníků 
z praxe)

§ Napříč: zlepšení úrovně jazykového vzdělávání
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DIGITALIZACE a PRŮMYSL 4.0
§ Implementace koncepce Digitální Česko do praxe

§Vysokorychlostní internet

§P 4.0 – ve spolupráci s ELA podpora firem při překlápění 

prvků 4.0 do firemních strategií

§„Vyškoleno – Vaše digitální akademie“  www.vyskoleno.cz

§Platforma pro AI – podpora rozvoje umělé inteligence

§Kybernetická bezpečnost

§Blockchain – Iniciativa Blockchain Republic
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VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE
§Odpočty na VaV
-Příprava PN ke zjednodušení plnění povinností
-Příprava seminářů a osvěty, cíl: změna vnímání a přístupu
-Požadavky Svazu - jednání s novým/ou ředitelem/kou GFŘ!

§ Podporujeme urychlené přijetí novely zákona 130/2002
§ Spolupráce s TAČR:
-Prosadili jsme 3 nominace do výzkumné rady a způsob narovnání počtu 

zástupců podnikatelské sféry.
- S novým předsedou chceme řešit kritický objem nespotřebovaných 

výdajů!
- Stále nevyřešeno, jak bude nastavena implementace programu MPO 

(TREND).
§ Program Horizon Europe – počítá se s účastí velkých podniků

8



PODPORA EXPORTU
§Dořešení transformace ČEB a EGAP a CzechTrade a 

CzechInvest

§Podnikatelské mise:  

-Letos ještě Uzbekistán, Maroko a RF Tatarstán

-2019 plánujeme: Indie, Myanmar, Tchaj-wan, Kolumbie,  

Peru, Chile, Irák, Írán, Vietnam, Malajsie

§Veletrhy s podpořenou účastí:

-INNOPROM, Jekatěrinburg

-POWER-GEN Europe, Paříž
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EVROPSKÁ TÉMATA
§BREXIT
§Dohody o volném obchodu mezi EU a třetími zeměmi
§Prověřování přímých zahraničních investic
§Snížení emisí CO2 u aut – spolu s partnerskými svazy SR, 

HU, SLO a AT jsme lobbovali v EP za rozumné cíle 
§Silniční balíček a vysílání pracovníků
§Směrnice o předvídatelných pracovních podmínkách
§Volný pohyb dat v EU jako 5.základní svoboda EU
§Návrh nařízení o ePrivacy
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CO SE POVEDLO
§ OPERAČNÍ PROGRAMY ESIF: 
- Podařilo se nám prosadit možnost podpory velkých podniků v programu 

Potenciál nad rámec limitu.

- S MMR dohoda zajistit cca 10 mld. Kč pro zbývající programové období hl.pro 
programy Potenciál, Aplikace, Inovace, Nemovitosti, Technologie, ICT 
v podnicích s prvky 4.0.

- S MPO dohoda, že v rámci prioritní osy I (inovační aktivity) bude plně využit 
limit alokace pro velké podniky (zejména přes program Aplikace).

-OP PIK – bojujeme za obnovení certifikací. V současné výzvě programu 
Úspory energie se nám podařilo docílit odstranění hlavních administrativních 
bariér.

-OP PIK – výzva k rychlejšímu podávání žádostí o platbu! Při nevyčerpání 
hrozí snížení alokace!
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CO SE POVEDLO
§ VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE:
- Iniciovali jsme 4. veřejnou soutěž v programu TRIO na podporu klíčových 

technologií (KET), jako je fotonika, mikroelektronika, nanoelektronika, 
nanotechnologie, průmyslové biotechnologie a pokročilé materiály a výrobní 
technologie.

§ ENERGETIKA A KLIMA:
- Přispěli jsme k úpravě vyhlášky určující způsob výpočtu výše škody na lesích = 

roční úspora pro průmyslové emitenty v desítkách milionů Kč!
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ZA CO DÁLE BOJUJEME
§ ENERGETIKA
- Zavedení kompenzačního schématu za růst cen elektřiny kvůli EU ETS 
- Zohlednění technicko-klimatických možností ČR v Národním energeticko-

klimatickém plánu do 2030
§ LEGISLATIVA
- Exekuce – zahrnutí paušální náhrady zaměstnavatelů za provádění srážek ze mzdy 

do připravované novely 
- Snižování administrativní zátěže firem (1 in, 2 out, duplicitní povinnosti a hlášení 

atd.)
- Zákon o lobbyingu – vyjmutí organizací zaměstnavatelů a sociálního dialogu 

z regulace lobbování
§ ENVI
- Novela zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a zákona 

o obalech
- Odpady – odklon od skládkování a zvýšení skládkovacích poplatků
- Zjednodušení administrativy pro firmy  - statistika odpadů (ČSÚ a MŽP), využití dat 

z FS pro statistická zjišťování ČSÚ
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ZA CO DÁLE BOJUJEME
§ DANĚ
- Zjednodušení plnění daňových povinností
- Sledujeme a snažíme se pozitivně ovlivnit projekt MF „MOJE DANĚ“
- Daňové odpočty na VaV
-Nezadržovat nesporné části vratky DPH (od 2020) 

§ DOPRAVA
- Realizace klíčových dopravních staveb
- Liberalizace železničního trhu

§ CERTIFIKACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 
- zachování autorizovaných osob v ČR (EZÚ a ITC Zlín)
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PREDIKCE VÝVOJE EKONOMIKY V EU
PODZIMNÍ ODHAD BUSINESSEUROPE (BE) PRO VÝVOJ EKONOMIKY V EU:
§ Průměrný odhad růstu HDP za celou EU 28 v r. 2018: 2,2 %; pro r.  2019: 2,0 %. 

§ Předpověď inflace pro EU 28 na r. 2019 je 1,9 %, pro eurozónu je predikce vývoje inflace 
na r. 2019 1,8 %.

§ Odhad růstu HDP pro ČR (zpracovaný Svazem průmyslu pro BE): 
- V r. 2018 bude odhadovaný růst české ekonomiky mírně nad 3 % (3,4 %) a pro r. 2019

je předpověď 3,0 %.
§ Predikce okolních států 

- Slovenská ekonomika bude dle odhadu růst tempem cca 4 % letos a 4,2 % příští rok.

- Polsko letos vykáže odhadované tempo 4,3 % a pro příští rok je predikce 3,7 %. 

- Německo předpovídá letos růst 2 %, příští rok 1,8 %. 

§ Řada zemí letos dle BE předpovídá růst kolem 2 %, východnější země s nižší základnou 
rostou až tempy kolem 4 %. Je zde patrná tendence k nižšímu růstu v příštím roce, jde ale 
stále o růstové hodnoty. 
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DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST
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