
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR 

PRŮMYSL NENÍ JEN TRADICE

PRŮMYSL JE BUDOUCNOST

WWW.SPCR.CZ

PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, 13. 6. 2016



KDO JSME

16/06/16

 Jsme největším zaměstnavatelským 
svazem v České republice.

 Jsme organizací nezávislou na 
vládě, politických stranách a 
odborech.

 Ovlivňujeme hospodářskou a 
sociální politiku vlády a působíme 
na vytváření optimálních podmínek 
pro podnikání. 

 Jsme členem evropské konfederace 
zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE.
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 REPREZENTUJEME:

 11 000 členských 
subjektů 
reprezentujících 
1,3 mil. zaměstnanců

 31 odvětvových 
a profesních asociací 
a svazů

 126 individuálních 
členů 
a 6 pozorovatelů.



STAVÍME NA DLOUHODOBÉ TRADICI

16/06/16

 18. 6. 1918  založen Ústřední svaz československých 
průmyslníků

 1920  zakládajícím členem Mezinárodní organizace 
zaměstnavatelů – IOE

 1950  likvidace Ústředního svazu pro Čechy a Moravu

 5. 5. 1990  znovuzaložení Svazu průmyslu České republiky

 17. 3. 1994 rozšíření na Svaz průmyslu a dopravy ČR
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NAŠE PRIORITNÍ OBLASTI ČINNOSTÍ

16/06/16

 TRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ: Minimální mzda, karenční doba, novela 
Zákoníku práce,  nedostatek  kvalifikovaných technických 
pracovníků, zaměstnávání a integrace cizinců, novela školského 
zákona a zákona o VŠ,  reforma financování regionálního školství, 
duální vzdělávání, spolupráce firem a škol

 VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE: Národní politika pro výzkum, vývoj a 
inovace 2016-2020, věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, 
vývoje a inovací, Národní  výzkumná a inovační strategie pro 
inteligentní specializaci ČR (RIS3 strategie), spolupráce výzkumných 
institucí a škol s firmami v oblasti aplikovaného výzkumu

 ENERGETIKA: Státní energetická koncepce, surovinová politika, 
energetická účinnost, obchodování s povolenkami, podpora OZE

 EKOLOGIE: zákon o odpadech a výrobcích s ukončenou životností, 
návrh zákona o vodách 
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NAŠE PRIORITNÍ OBLASTI ČINNOSTÍ

16/06/16

 EU: evropské regulace, Národní program reforem, společná 
obchodní politika (TTIP, Čína)

 PODPORA EXPORTU: exportní financování a pojištění, 
ekonomická diplomacie, podnikatelské mise, podporované 
účasti na veletrzích v zahraničí

 FINANCE A DANĚ: kurs koruny, státní rozpočet, EET, kontrolní 
hlášení DPH, daňová uznatelnost výsledků výzkumu a vývoje

 DOPRAVA: dopravní infrastruktura

 DIGITÁLNÍ EKONOMIKA A PRŮMYSL 4.0: rozvoj sítí nové 
generace, vysokorychlostní internet, ochrana dat
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SOCIÁLNÍ DIALOG A LEGISLATIVNÍ PROCES

16/06/16

TRIPARTITA

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

 Prezident Svazu je místopředsedou RHSD

 Aktuálně řešíme: novela stavebního zákona, výstavba dopravní 
infrastruktury ve vazbě na platnost/neplatnot EIA, čerpání prostředků EU a 
programů 2014-2020, migrace, zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny, 
podpora výzkumu, vývoje a inovací ve vztahu ke konkurenceschopnosti, 
dopravní agenda, postup v oblasti insolvenčního práva, reforma financování 
regionálního školství

LEGISLATIVNÍ RADA VLÁDY - nevyřešené připomínky Svazu musí být vypořádány 
na Legislativní radě vlády

 Aktuálně:  novela zákoníku práce, úprava insolvenčních řízení,   novela 
stavebního zákona, EIA, novela zákona o specifických zdravotních službách, 
novela zákona o zaměstnanosti (agenturní zaměstnávání) 
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REFORMA VZDĚLÁVÁNÍ – CO JSME PROSADILI

16/06/16

 Daňové úlevy pro zaměstnavatele, kteří vzdělávají žáky (vyřešeno)

 Povinné přijímací zkoušky do maturitních oborů, povinná maturita z 
MAT (vyřešeno – novela školského zákona schválena 24.4.)

 Smluvní vztah žák-škola-firma: stipendia a motivační příspěvek 
(vyřešeno)

 Úprava kapacit oborů na základě predikcí trhu práce (v řešení –
plánovaný projekt KOMPAS)

 Realizace praktické výuky SŠ na reálných pracovištích, vliv firem na 
obsah školních vzdělávacích programů, účast u závěrečných a 
maturitních zkoušek (v řešení – projekt POSPOLU)

 Vyřešení postavení instruktorů a odborníky z praxe ve školách (řeší 
částečně novela zákona o pedagogických pracovnících)
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VZDĚLÁVÁNÍ – CO DÁLE POŽADUJEME?
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 Zavést prvky polytechnické výuky v MŠ a ZŠ (stavebnice, dílny)

 Podpořit projekty zaměřené na MAT, FYZ a CHE na ZŠ a SŠ, vč. 
vzdělávání učitelů

 Oslabit vliv financování „na hlavu“ – nastavovat kapacity oborů 
podle predikce trhu práce

 Prosadit prvky duálního vzdělávání do odborných SŠ

 Vytvořit systém hodnocení VŠ podle úrovně absolventů, včetně 
jejich uplatnitelnosti 

 Úpravou bakalářských programů zvýšit jejich profesní zaměření
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TRH PRÁCE, ZAMĚSTNANOST – CO JSME PROSADILI?
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ZÁKONÍK PRÁCE

 Novela v legislativním plánu vlády

 Z návrhu vypuštěny úpravy a nezapracovány nové požadavky 
odborů s přímými ekonomickými dopady (5. týden 
dovolené,navýšení odstupného, příplatky)

PROJEKT „UKRAJINA“ - v krocích, těžká jednání s odbory   

 „A“ - vysoce specializovaní zaměstnanci – nevyužívá se (cca 70 
osob)

 Navýšení počtu pracovníků na ZÚ v Kyjevě a ve Lvově o 6 míst, 
zvýšení počtu zaměstnaneckých karet z 1.200 na 5.000 bez vazby na 
vybrané pozice  

 „B“ – kvalifikovaná PS s nižším vzděláním – 3. krok, argumenty k 
odsouhlasení silné! Krizové řešení kritické situace ve výrobních 
podnicích!
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TRH PRÁCE – ŘEŠENÍ PRO REGIONY? 
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OPATŘENÍ „REGIONÁLNÍ MOBILITA“ 

 Uchazeči/zájemci o zaměstnání – nábor do firem

 Příspěvek na dojíždění, bydlení, přestěhování, další opatření APZ 
(rekvalifikace, vytvoření a dotování pracovního místa)

 SP ČR vyzván k účasti na přípravě pilotního projektu – zapojení praxe 
do přípravy by mělo napomoci vzniku životaschopného modelu 
opatření na podporu zaměstnanosti (spuštění od 1.7.)
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REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ SP ČR

16/06/16

Pro Ústecký a Karlovarský kraj byla zřízena od ledna 2016 kancelář v Mostě - slouží 
jako kontaktní místo pro zaměstnavatele, ale také pro jednání s dalšími 
regionálními partnery.

Cílem regionálního zastoupení SP ČR pro Ústecký a Karlovarský kraj je:

 pečovat o členské firmy a současně přiblížit SP ČR i dalším firmám 
působícím ve svěřených regionech, navázat s nimi úzkou spolupráci,

 reflektovat aktuální potřeby a problémy zaměstnavatelů na příslušných 
místech, např. Krajských úřadech či jednotlivých ministerstvech,

 informovat zaměstnavatele o aktuálním dění v regionu i na národní úrovni,

 organizovat akce na podporu průmyslu a podnikání,

 propojovat firmy a školy při podpoře technického vzdělávání a posilování 
kvalifikované pracovní síly,

 spolupracovat a společně s dalšími regionálními organizacemi a institucemi 
přispívat k rozvoji a image kraje.
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REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ SP ČR
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 V Ústeckém kraji zastupujeme zájmy 83 členských firem. 
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REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ SP ČR PRO ÚSTECKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ

Ing. Radka Šplíchalová
Regionální manažerka pro Ústecký a Karlovarský kraj
Jaroslava Seiferta čp. 2179/9, Most 434 01
Tel.: +420 702 025 922
E-mail: rsplichalova@spcr.cz



SPOLUPRÁCE SP ČR S PARTNERY V REGIONU

16/06/16

 REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA pro Ústecký kraj pro obor
chemického průmyslu – dobrý příklad spolupráce SP ČR a sociálních
partnerů v krajích. Podpis Litvínov, 24. dubna 2015 při příležitosti
slavnostního otevření Univerzitního centra VŠCHT Praha – Unipetrol
v prostorách UniCRE Chemparku Záluží.

 KHK Ústeckého kraje

 HSR Ústeckého kraje

 Czechinvest
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DĚKUJI ZA POZORNOST
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