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INFORMACE PRO JEDNÁNÍ RADY ČLENŮ SP ČR 

16. KVĚTNA 2018 

SEKCE KOMUNIKACE 
Za období 16. 3. 2018 - 3. 5. 2018 

 

1. KOMUNIKACE SE ČLENSKÝMI SVAZY, FIRMAMI A POZOROVATELI 

▪ 15. 5. 2018 – jednání Grémia SP ČR 
▪ 22. 5. 2018 – uskuteční se valná hromada SP ČR v Kutné Hoře 

 

2. MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE 

Počty citací a zmínek v médiích 

▪ Za období od 16. 3. do 3. 5. 2018 bylo o SP ČR celkem 406 zmínek v médiích. 

Klíčová mediální témata 
▪ Průmysl 4.0 

TZ po mimořádném jednání tripartity – Proč Svaz průmyslu odmítá změny v karenční době 
TZ Odmítáme zrušení karenční doby 
Fact sheet o karenční době 
TZ po zaslání dopisu premiérovi – Zaměstnavatelé požadují zachování karenční doby  

 
▪ Energetika, životní prostředí 

TZ Energetika potřebuje rozhodnutí o financování výstavby jádra 
TZ Vláda zachovala zvýhodnění pro zemní plyn v dopravě 
 

▪ Pozastavení čerpání OP PIK 
  Komentář – MPO se musí prioritně věnovat obnovení čerpání 

Vstupy po jednání s ministrem dopravy D. Ťokem 

Největší iniciovaný ohlas v médiích 
▪  Karenční doba - Česká televize, ČTK, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, iHned.cz, Týden.cz...  
▪ OP PIK - ČTK, Právo, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, Týden.cz... 
▪ CNG - ČTK, Aktuálně.cz, Euro.cz, Týden.cz, Oenergetice.cz... 

Vydané tiskové materiály 
Od 16. 3. do 15. 3. 2018 bylo celkem publikováno 12 tiskových zpráv, informací a komentářů, které reagovaly 
na aktuální dění či mediálně podpořily postoje a aktivity SP ČR. 

Podnikatelské mise + export 
▪ 10. 4. 2018 - TZ – Podnikatelská mise SP ČR jedná ve Vietnamu 

Průmysl a ekonomika 
▪ 10. 4. 2018 - Komentář – pozastavení čerpání OP PIK  
▪ 3. 5. 2018 - Komentář – ČNB ponechala úrokové sazby nezměněné  
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Energetika a životní prostředí 
▪ 10. 4. 2018 - Komentář – pozastavení čerpání OP PIK  
▪ 3. 5. 2018 - Komentář – ČNB ponechala úrokové sazby nezměněné  

Tripartitní jednání 
▪ 20. 3. 2018 - TZ – Odmítáme zrušení karenční doby  
▪ 26. 3. 2018 - TI – Proč Svaz průmyslu odmítá změny v karenční době 
▪ 29. 3. 2018 - TZ – Zaměstnavatelé požadují zachování karenční doby  
▪ 20. 4. 2018 - TI – Svaz průmyslu bojuje proti nízkým mzdám  
▪ 30. 4. 2018 - TI – Svaz průmyslu nedoporučuje zkracovat pracovní dobu  

Legislativa 
▪ 4. 4. 2018 - TZ – Vláda připraví legislativní řešení hromadných žalob  

Ostatní 
▪ 3. 5. 2018 - TZ – SP ČR pořádá ve Věznici Rýnovice workshop k zaměstnávání osob po výkonu trestu  

Exkluzivní spolupráce 

Exkluzivní spolupráce s New York Times 
Zprostředkovali jsme vyjádření prezidenta Svazu průmyslu J. Hanáka do článku o růstu české ekonomiky, 
rekordně nízké nezaměstnanosti v ČR a modernizaci a robotizaci výroby. Zajistili jsme exkluzivní možnost 
vyjádřit se do článku i členským firmám: 

▪ Linet, 
▪ Škoda, 
▪ Elko EP, 
▪ Schneider Electric, 
▪ ABB – v článku je image fotografie robota s logem ABB, 
▪ a propagaci veletrhu Amper. 
▪ Odkaz na článek: https://www.nytimes.com/2018/04/16/business/labor-robots-jobs-eastern-

europe.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-
column-region&region=top-news&WT.nav=top-news 

Spolupráce s Českou televizí  
▪ 19. 3. 2018 - ČT24 – Oprava dálnice D1 se 

protahuje – Jaroslav Hanák 
▪ 21. 3. 2018 - ČT1 – Peníze za první tři dny 

nemoci – Jaroslav Hanák 
▪ 21. 3. 2018 - ČT24 – Proplácení nemocenské 

od prvního dne? - Jaroslav Hanák 
▪ 25. 3. 2018 - ČT1 – Cizinci jako zaměstnanci – 

Radek Špicar 
▪ 26. 3. 2018 - ČT1 – Postup robotizace nejen 

ve výrobě – Radek Špicar 
▪ 26. 3. 2018 - ČT1 – Spory o první tři dny 

nemoci – Jaroslav Hanák  
▪ 26. 3. 2018 - ČT24 – Nemocenská v prvních třech dnech (8:00, 8:30, 9:00) - Jaroslav Hanák 
▪ 26. 3. 2018 - ČT24 – Karenční doba – Jaroslav Hanák 

https://www.nytimes.com/2018/04/16/business/labor-robots-jobs-eastern-europe.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news
https://www.nytimes.com/2018/04/16/business/labor-robots-jobs-eastern-europe.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news
https://www.nytimes.com/2018/04/16/business/labor-robots-jobs-eastern-europe.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news
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▪ 27. 3. 2018 - ČT24 – Vyjednávání o Vládě ČR – Jaroslav Hanák 
▪ 1. 4. 2018 - ČT1 – Růst mezd v automobilovém průmyslu – Radek Špicar 
▪ 4. 4. 2018 - ČT24 – Spor o mzdy ve Škodě Auto – Radek Špicar 
▪ 9. 4. 2018 - ČT1 – Export Německa – Radek Špicar 
▪ 19. 4 .2018 - ČT1 – Česko zná nejlepší manažery v posledním čtvrtstoletí – Zbyněk Frolík 
▪ 26. 4. 2018 - ČT24 – Výhled české ekonomiky – Radek Špicar 

Spolupráce s Českým rozhlasem 
▪ Pravidelná rubrika úterý 16:15 na ČRo Plus – v období od 16.3. do 3.5. proběhlo 6 pořadů 

 Témata: Karenční doba, Exekuce, Ekonomická diplomacie, Výdaje na výzkum a vývoj, GDPR, 
Zkracování pracovní doby 

3. DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE – SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

Počty příspěvků a zásah na jednotlivých sítích 
Počty příspěvků a zásah jednotlivých sítí (16. 3. – 3. 5. 2018) 

▪ Twitter - 91 příspěvků, celkový dosah cca 106.000 uživatelů 
▪ Facebook - 6 příspěvků, celkový dosah cca 1.500 uživatelů 
▪ LinkedIn - 7 příspěvků, celkový počet zobrazení 4.300 
▪ Instagram - 8 příspěvků, celkový dosah cca 500 uživatelů 

TOP 5 nejúspěšnějších příspěvků na Twitteru 

 

1. Při zrušení karenční doby nemůže ani plánovaná sleva na pojistném 0,2 % zdaleka pokrýt 
odhadované zvýšené náklady firem. J. Hejduková pro @CRoPlus ke karenční době. 
http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2018-03-20/16 … Začátek v 16. minutě záznamu 

2. S americkou obchodní delegací jsme diskutovali aktivity firem i vlád v oblasti Smart Cities, 
telekomunikační infrastruktury či eGovernmentu. Vyměnili jsme si příklady dobré praxe a pohled na 
další vývoj v těchto oblastech 
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3. Vítáme plán vlády na Digitální Česko. Stojí na 3 základních pilířích: eGovernmentu – jako službě 
občanům a firmám, stavbě Jednotného digitální trhu EU a na vytváření české Společnosti 4.0. Plán 
představil premiér na dnešní konferenci @issscz v Hradci Králové 

4. Podnikatelská mise ve Vietnamu dnes odstartovala B2B fórem v Hanoji. České firmy měly možnost 
jednat s rekordními 120 vietnamskými společnostmi 

5. V ČR chybí přes 200 tisíc zaměstnanců. Dovoz zahraničních pracovníků je v tuto chvíli tím jediným 

rychlým řešením, které může české ekonomice pomoci. @R_Spicar_SP_CR pro @CT24zive.  

Web SP ČR 
Na webu www.spcr.cz bylo od 16. 3. do 3. 5. 2018 publikováno přes 170 článků (např. tiskové zprávy, 
stanoviska SP ČR k projednávané legislativě a ekonomickým výsledkům, zprávy z regionů, informace z 
podnikatelských misí a Evropské unie apod.).  

Za uvedené období web zaznamenal přes 16 300 návštěv.  

4. INTERNÍ KOMUNIKACE 

Časopis SPEKTRUM 
▪ Připravujeme druhé číslo roku 2018 (vyjde 4. 7.) 
▪ Hlavní témata: 100 let Svazu průmyslu a dopravy, trh práce, export 

 
Elektronický newsletter SP Info  
SP Info (č. 10-16/2018) bylo pravidelně rozesíláno na cca 1400 kontaktů. Každé vydání si v podobě PDF stáhlo 
cca 200 adresátů. Příspěvky lze zasílat na spinfo@spcr.cz  nebo ogbelec@spcr.cz. 

Záštity a partnerství udělené SP ČR 
Ze strany SP ČR byly uděleny tyto záštity/partnerství: 

▪ Business Navigation Days – INEKON SYSTEMS s.r.o. - 26. – 27. dubna 2018  
▪ Nanoden v Bruselu 2018 - Asociace nanotechnologického průmyslu ČR - 3. 5. 2018 

5. KOMUNIKACE 100 LET VÝROČÍ SVAZU 

Aktivity: 

▪ Probíhá příprava oslav na Hradě (18.6.) - odeslali jsme první a druhou vlnu pozvánek hostům 

▪ Probíhá příprava mezinárodní odborné konference na téma Budoucnost průmyslu ve Veletržním 

paláci (18.6.) 

Mediální spolupráce 

▪ Druhá spolupráce s CNC – článek o spolupráci firem a škol ve speciálu E15, inzerát na zadní straně 

E15 

▪ Schůzka s ředitelem zpravodajství ČT kvůli mediálnímu partnerství odborné konference 

Zapojení firem do oslav 

▪ Uzavíráme licenční smlouvy s firmami, které chtějí poskytnout své fotografie/příběhy/videa do 
oslav 100 let  

▪ Pokud se chcete zapojit, pošlete e-mail na: ikony@spcr.cz. 

mailto:spinfo@spcr.cz
mailto:ogbelec@spcr.cz
mailto:ikony@spcr.cz

