
CO PRO VÁS DĚLÁME? 
 



DANĚ 
 Zabránili jsme předložení návrhu sektorové či 

progresivní daně.  

 Zamezili jsme tzv. dvojímu zdanění. 

 Požadujeme nový IT systém, který zajistí např. 
předvyplněná daňová přiznání, propojení 
veřejných registrů či samovyměření. 

 Zajistili jsme při rozšiřování položek v režimu 
přenesení daňové povinnosti delší čas pro firmy 
na přípravu oproti původním návrhům 
Ministerstva financí. 

 



DIGITÁLNÍ AGENDA I. 
 Prosadili jsme revizi všech vládních 

strategických materiálů s dopadem na digitální 
agendu a pracovních a poradních orgánů vlády  
v oblasti digitální agendy. 

 Iniciovali jsme kroky vlády v oblasti ochrany 
osobních údajů a rozjíždíme s partnery GDPR 
Akademii pro firmy. 

 Dosáhli jsme jmenování koordinátora digitální 
agendy ČR. 



DIGITÁLNÍ AGENDA II. 
 Aktivně jsme přispěli k tvorbě vládní Iniciativy 

Průmysl 4.0 a podílíme se na zavádění Průmyslu 
4.0 ve firmách. 

 Napomáháme splnění podmínek pro co 
nejrychlejší zahájení nové fáze výstavby rychlých 
internetových sítí. 

 Byli jsme u zrodu projektu Testbed Průmysl 4.0. 

 Prosazujeme rychlé zavedení povinného 
přijímání elektronických faktur ústředními 
orgány státní správy.  



DOPRAVA 
 Dlouhodobě vystupujeme proti 

neekonomickému rozšiřování mýtného 
systému. 

 Prosadili jsme systematické financování údržby 
silnic II. a III. třídy ze strany státu. Vláda schválila 
příspěvek ve výši 3 mld. Kč pro rok 2017. 

 Z naší iniciativy vláda vyjednala v Bruselu 
možnost výjimky ze zákona EIA pro 9 klíčových 
dopravních staveb. 

 



EKOLOGIE 
 Prosadili jsme redukci navrhovaných poplatků  

v novele vodního zákona.  

 Přispěli jsme ke schválení zákona o ovzduší ve 
znění, které neobsahuje pro průmysl rizikové 
úpravy regulace pachů. 

 Podíleli jsme na přípravě a projednávání zákonů 
o odpadech a o vybraných výrobcích  
s ukončenou životností. 

 Podpořili jsme navýšení prostředků v OP ŽP pro 
projekty na snižování emisí stacionárních zdrojů 
znečišťování. 



ENERGETIKA I. 
 Podporujeme celospolečenské téma 

energetických úspor a aktivnější roli státu  
v jejich dosahování a vykazování.  

 Prosadili jsme rozumné řešení notifikace 
podpory obnovitelných zdrojů (zajištění rychlé 
notifikace a odstranění investiční nejistoty). 

 Prosadili jsme všechny naše priority do Rámcové 
pozice ČR k rozsáhlému zimnímu energetickému 
balíčku vydaném Evropskou komisí, který má 
zásadním způsobem ovlivnit fungování 
energetického sektoru EU na desetiletí dopředu. 



ENERGETIKA II. 
 V souladu s platnou Státní energetickou koncepcí 

podporujeme výstavbu nových jaderných bloků 
v Dukovanech a Temelíně. 

 Náš vytrvalý odpor přispěl ke konci antifosilního 
zákona.  

 Aktivně přispíváme ke zmírnění dopadů 
směrnice o energetické účinnosti. 

 



EXPORT I. 
 V roce 2016 se 13 podnikatelských misí 

zúčastnilo přes 300 exportérů. 

 V roce 2017 proběhlo 5 podnikatelských misí 
pro 200 účastníků.  

 Prosadili jsme a jsme aktivně zapojeni do české 
účasti na EXPO ASTANA 2017 „Future energy“. 

 Podíleli jsme se na aktualizaci Exportní strategie 
ČR na roky 2012-2020.  



EXPORT II. 
 Napomohli jsme lepší koordinaci ekonomických 

diplomatů a zahraničních kanceláří CzechTrade 
a její posílení zejména v mimoevropských 
zemích. Prosadili jsme hodnocení kvality jejich 
služeb. 

 Desítkami uspořádaných incomingových akcí 
pomáháme rychlou a dostupnou formou našim 
firmám hledat nové trhy a dodavatele. 

 



EXPORT III. 
 Prosazujeme zájmy českých firem do 

vyjednávacích pozic k EU dohodám o volném 
obchodu a také při jednání v rámci BREXIT. 

 Podařilo se nám dostat do pozice 
BusinessEurope požadavek odložení data 
účinnosti a dobrovolnost u návrhu na společný 
základ daně z příjmu právnických osob (CCCTB). 



OP PIK 
 Prosadili jsme urychlení procesu hodnocení - 

přislíben maximální limit pět měsíců.  

 Prosadili jsme navýšení alokace v I. výzvě 
programu Potenciál.  

 Zasloužili jsme se o navýšení alokace v I. výzvě 
programu Aplikace o 2 mld. Kč. 

 Prosadili jsme zmírnění hodnocení 
hospodárnosti. 

 Prosadili jsme zahájení jednání ČR s Evropskou 
komisí o zrušení 20% limitu čerpání evropských 
prostředků velkými podniky. 



REGIONY I. 
 Podporujeme dopravní obslužnost podniků  

a průmyslových zón v Ústeckém i Libereckém 
kraji. 

 S Generálním ředitelstvím vězeňské služby jsme 
uspořádali 10 workshopů k zaměstnávání 
odsouzených. 

 Podíleli jsme se na přípravě Strategického plánu 
restrukturalizace v Moravskoslezském  
a Ústeckém kraji. 



REGIONY II. 
 Proškolili jsme přes 400 zástupců firem na našich 

odborných akcích. 

 Spoluorganizujeme regionální Burzy práce.  
V roce 2016 se na burzách prezentovalo 122 
zaměstnavatelů a 70 škol. 

 Aktivně zapojujeme firmy do akcí Živé knihovny 
na podporu technického vzdělávání. Akcí se 
zúčastnilo přes 3700 návštěvníků. 



ŠKOLSTVÍ I. 
 V rámci novely školského zákona se podařilo 

prosadit povinné přijímací zkoušky do 
maturitních oborů (2017) a povinnou maturitu  
z matematiky od roku 2020 (gymnázia) resp. 
2021 (ostatní odborné školy). 

 V novelizaci zákona o vysokých školách jsme 
prosadili nový způsob akreditací, vyšší účast 
zástupců zaměstnavatelů v akademických 
orgánech a lepší profesní orientaci vzdělávacích 
programů. 



ŠKOLSTVÍ II. 
 Podporujeme zavádění prvků duálního 

vzdělávání ve školách. S Moravskoslezským 
krajem byla v únoru 2017 spuštěna pilotáž 
rozšířené spolupráce v duálním vzdělávání mezi 
vybranými školami a firmami Moravskoslezského 
kraje. 

 Prosadili jsme možnosti daňových odpočtů  
pro firmy investující do vzdělávání. To výrazně 
zlepšilo spolupráci firem a škol.   



TRH PRÁCE I. 
 Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované 

zaměstnance z Ukrajiny (Projekt Ukrajina) – 
jsme garantem posuzování splnění podmínek pro 
zařazení zaměstnavatelů do zrychleného režimu 
vyřizování žádostí o modrou/zaměstnaneckou 
kartu.  

 Režim Ukrajina – projekt pro středně-  
a nízkokvalifikované uchazeče o zaměstnání  
z Ukrajiny. Zpracovali jsme více než 500 žádostí  
o zařazení do Režimu. 



TRH PRÁCE II. 
 Zaškolování cizinců (tzv. zácvik) – jsme 

garantem, který posuzuje tyto odborné praxe 
cizinců ze třetích zemí. Za rok 2016 využilo tyto 
odborné stáže 429 zahraničních pracovníků.  

 Prosadili jsme nástroje pro mobilitu mezi regiony 
a program tzv. mezigeneračního tandemu.  

 Aktivně podporujeme zaměstnávání 
odsouzených, pořádáme pro firmy workshopy ve 
spolupráci s Generálním ředitelstvím věznic. 



TRH PRÁCE III. 
 Vybojovali jsme, aby novela zákona  

o zaměstnanosti neobsahovala zákaz řetězení 
pracovních poměrů na dobu určitou a kvóty 
(návrh je v Senátu). 

 Karenční doba – blokujeme zrušení prvních tří 
dnů neplacené nemocenské. 

 Exekuční srážky – prosadili jsme paušální 
náhrady zaměstnavatelům dle počtu exekucí  
na zaměstnance. 



TRH PRÁCE IV. 
 Usilovně se snažíme zabránit odborům prosadit 

do novely zákoníku práce řadu zásadních 
požadavků s významnými ekonomickými dopady 
na zaměstnavatele. 

 Jako zástupci zaměstnavatelů jsme striktně 
odmítli navýšení minimální mzdy navrhované 
odbory ve výši 1.500,- Kč.  



VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE I. 
 Zasadili jsme se o navýšení prostředků pro 

aplikovaný výzkum – programy EPSILON a TRIO. 

 Intenzivně jsme spolupracovali na přípravě 
Metodiky hodnocení výzkumných organizací  
a hodnocení programů účelové podpory 
výzkumu, vývoje a inovací. 

 Prosadili jsme možnost zahrnout certifikace  
do daňově uznatelných nákladů. 



VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE II. 
 Prosadili jsme novelu zákona 130/2002 Sb.,  

o podpoře VaVaI – snížení administrativní 
zátěže, zřízení seznamu výzkumných organizací  
a vyjasnění způsobilých nákladů. 

 Prosadili jsme vydání metodických pokynů 
MŠMT pro vykazování hospodářských činností 
výzkumných organizací.  

 Prohlubujeme spolupráci s Akademií věd ČR  
s cílem lepšího přenosu základního výzkumu  
do praxe. 
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