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Svaz průmyslu a dopravy ČR

 Svaz je nejvýznamnějším seskupením svazů a členských firem 
zastupujících průmysl v ČR

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

 Jednáme s vládou a odbory na Tripartitě (rada hospodářské a 
sociální dohody) – prosazujeme zde klíčové požadavky 
zaměstnavatelů

 Reprezentujeme 11 000 členských subjektů reprezentujících 
1,3 mil. zaměstnanců, včetně 33 odvětvových a profesních 
asociací a svazů, 144 individuálních členů a 4 pozorovatelů

 Jsme členem evropské konfederace zaměstnavatelů 
BUSINESSEUROPE
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ZLEPŠUJEME
podmínky pro 

podnikání

OVLIVŇUJEME
hospodářskou a 
sociální politiku 

vlády

PŮSOBÍME 
v mezinárodních 
podnikatelských 

organizacích

ORGANIZUJEME
podnikatelské mise,

konference, 
semináře

HÁJÍME
společné zájmy 

našich členů

PŘIPOMÍNKUJEME
změny legislativy

SPOLUPRACUJEME 
s partnery ze státní 

správy, 
neziskového 
i komerčního 

sektoru



Role Svazu průmyslu a dopravy  v podpoře exportu

1. Podílíme se na  tvorbě koncepcí a  strategií 
 Exportní strategie 2012-2020

2. Poskytujeme  služby pro členy: 
 podnikatelské mise: od roku 1993 přes 190 podnikatelských 

delegací, převážně  do mimoevropských zemí
 incomingové mise a workshopy se zahraničními partnery
 katalogové výstavy a prezentace na veletrzích, Veletržní výbor 
 semináře a konference
 organizace každoročních konzultací s ekonomickými diplomaty a 

řediteli zahraničních zastoupení CzechTrade 
 organizace proexportně orientovaného doprovodného programu 

v rámci MSV Brno 
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Role Svazu průmyslu a dopravy  v podpoře exportu

• Podpora exportérů státem se v posledních letech výrazně 
zlepšila. Je nutné udržet koordinaci obou resortů (MPO a MZV) 
na nejlepší možné úrovni, nejdůležitější pro podnikatele je blízká 
kooperace všech složek podpory (ekonomičtí diplomaté, 
zahraniční kanceláře CzechTrade, CzechInvest, atd.)

• Svaz se podílí na přípravě dílčích změn Exportní strategie České 
republiky pro období 2012 až 2020. Jsme členy Řídící rady pro 
implementaci exportní strategie

• Díky ustanovení Koordinační rady CzechTrade máme možnost 
pozitivně ovlivňovat činnost této agentury zpětnou vazbou od 
podnikatelů.
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Role Svazu průmyslu a dopravy  v podpoře exportu

• Podařilo se prosadit otevření nebo znovuotevření 
zastupitelských úřadů a navýšení počtu ekonomických diplomatů

• Podařilo se prosadit personální posílení kanceláří CzechTrade v 
Číně a otevření nových kanceláří v zemích mimo EU

• Podpořili jsme vyslání nových zemědělských a vědeckých 
diplomatů

• Svaz se podílí na hodnocení zastupitelských úřadů CŘ v zahraničí 
z hlediska podpory exportérů
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Role Svazu průmyslu a dopravy  v podpoře exportu

• Svaz oceňuje, že je v programovém prohlášení vlády důraz na 
proaktivní ekonomickou diplomacii s cílem lépe prosazovat 
ekonomické zájmy ČR

• Stát by měl dále rozšiřovat diplomaticko-ekonomickou síť hlavně 
v zemích mimo EU

• Svaz podporuje přijetí Eura a od vlády očekává stanovení 
časového horizontu a podmínek, za kterých se to stane. Ideální 
stav by mohl být někdy ke konci volebního období vlády

• Financování exportu - reforma EGAP a ČEB. Stát musí zajistit 
dostatečnou pojistnou kapacitu a určit dostatečný objem 
prostředků pro širokou pojistnou angažovanost. Čistě finanční 
pohled MF musí být vyvažován gestory ekonomické diplomacie a 
zájmy skutečných uživatelů systému podpory exportu. 
Obnovujeme činnost Platformy exportérů
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Role Svazu průmyslu a dopravy  v podpoře exportu

• Podpora diverzifikace exportu mimo EU. České exporty do Číny a 
do Izraele stagnují. Českým exportérům se však daří v Rusku 
(meziroční nárůst o 10%), na Ukrajině (20 %), v Japonsku (10 %), 
v Jižní Africe (16 %), Brazílii (13%), v Maroku (17%), v Bělorusku 
(42%) a v Egyptě (48%). 

• Naše dlouholetá zkušenost potvrzuje, že podnikatelské mise 
doprovázející nejvyšší ústavní činitele na jejich zahraničních 
cestách patří mezi nejefektivnější nástroje podpory exportu. 
Větší důraz by proto měl být věnován na ekonomické a obchodní 
cíle při vybírání destinací zahraničních cest ústavních a státních 
činitelů a přivítali bychom větší zapojení podnikatelských 
reprezentací ve fázi přípravy plánů cest ústavních činitelů. 
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Podpora exportu – podnikatelské mise

Podnikatelské mise v roce 2019
• Singapur, Thajsko a Indie s předsedou vlády (58 účastníků)
• Jordánsko s ministryní průmyslu a obchodu (16 účastníků)
• Samostatná mise SP ČR na Tchaj-wan (20 účastníků)
• Srbsko a Makedonie s ministryní průmyslu a obchodu (28 

účastníků)
• Peru a Kolumbie s ministrem životního prostředí (33 účastníků)
• Uzbekistán a Kyrgyzstán s ministryní průmyslu a obchodu (24 

účastníků)
• Ázerbájdžán s předsedou PSP (22 účastníků)
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Podpora exportu – podnikatelské mise

Připravované mise v druhé polovině roku 2019
• Účast SP ČR na mezinárodním veletrhu v Erbílu, Irák
• Korea a Myanmar s předsedou vlády
• Mexiko a Kolumbie s ministrem zahraničních věcí
• Kazachstán (a Rusko) s předsedou PSP
• Čína a účast na mezinárodním importním veletrhu v Šanghaji s 

předsedou PSP
• Austrálie a Nový Zéland s NM zahraničních věcí
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Jednotný trh EU

• Jednotný evropský trh  s více než 500 milióny spotřebiteli je 
největší destinací pro české výrobky

• Potřebujeme zjednodušit administrativní postupy pro 
přeshraniční aktivity

• Pomáháme firmám využívat výhod preferenčních cel v rámci 
dohod o volném obchodu sjednávaných v rámci společné 
obchodní politiky EU

• Pomáháme firmám s dopady BREXITU
• Potřebujeme taková pravidla jednotného trhu, která reflektují 

nové generace výrobků propojujících zboží, služby a digitální 
technologie
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