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Dobrý den,
zdá se, že koronavirová krize změní natrvalo poměry na trhu práce. Naznačuje to třeba
rozsáhlá studie z osmi zemí od společnosti McKinsey. Výrazně ubude pracovních míst pro
málo kvalifikované zaměstnance. Pokud budou tito lidé chtít najít novou práci, budou
potřebovat lepší kvalifikaci. Výhodou je, že si pak i více vydělají. Jenže transformace trhu
práce bude vyžadovat účast státu. Je třeba, aby vytvořil programy reskillingu a upskillingu,
aby podpořil pracovníky, kteří si uprostřed své pracovní kariéry budou chtít měnit kvalifikaci.
Proto chceme, aby vláda dala na vzdělávání dospělých, včetně rekvalifikací a jejich
koordinace s potřebami zaměstnavatelů, mnohem více peněz z Národního plánu obnovy. V
něm bude mít 172 miliard korun na zvýšení odolnosti ekonomiky. Na trh práce by vláda
rozhodně neměla zapomenout.

SVAZ PRŮMYSLU NA TRIPARTITĚ BOJOVAL ZA DOSTATEČNÉ
PROSTŘEDKY PRO FIRMY Z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Svaz průmyslu a dopravy projednával na tripartitě dopady Zelené dohody pro Evropu. Svaz
také vyzval vládu, aby firmám přidala finance na prorůstové investice z Národního plánu
Č

obnovy. K výzvě SP ČR se už minulý týden přidaly i další zaměstnavatelské organizace,
konkrétně AMSP, KZPS a Hospodářská komora. Tripartita ale řešila i přípravu eGovernment
cloudu nebo aktuální protiepidemická opatření. „Chceme po státu, ať se zaručí, že bude v
Česku dostatek testů a testovacích kapacit. Požadujeme také, ať vláda zvýší efektivitu
očkování. Zprávy o tisících nevyužitých vakcín jsou alarmující. To je špatně, nezvládnutá
situace,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
KORONAVIRUS AKTUALITY

SP ČR: TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH BY USNADNILY
SAMOODBĚROVÉ TESTY
Firmy aktuálně můžou své zaměstnance každé 3 dny bezplatně testovat na Covid-19.
Testovat můžou u poskytovatelů zdravotnických služeb, kteří jsou zapsaní v garantované síti
antigenních odběrových center, případně u dalších poskytovatelů. Nicméně ani to nemůže
zajistit 100% plošnost testování ve firmách, protože na trhu není dostatek testovacích
kapacit. Jediný způsob, jak v podnicích zajistit plošné testování, je povolit samotestování
neinvazivními samoodběrovými a samovyhodnocujícími testy, na které by firmám přispíval
stát.

DEZINFORMACE O RESPIRÁTORECH ŠÍŘÍCÍ SE NA SOCIÁLNÍCH
SÍTÍCH
Jan Pavliš z firmy 3M Česko, spol. s r.o. uvádí na pravou míru některé dezinformace, které
se objevily, týkající se podobnosti, ekvivalence či rádoby shodných vlastností respirátorů
označených KN 95 či nanoroušek s certifikovanými respirátory FFP2 nebo FFP3 dle
evropské normy EN149:2001+A1:2009.

DOČASNÉ NAVÝŠENÍ LIMITU PRO ODPOČET DARŮ NA 30 %
Dobrá zpráva pro firmy, které pomáhají potřebným. Ve zdaňovacím období 2020 a 2021 si
dárci budou moci odečíst až 30 % ze základu daně z příjmu namísto původních 10 nebo 15
procent. Vítáme proto možnost, že bude darování výhodnější z pohledu daní.
Z HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

VLÁDA MUSÍ ZVÝŠIT ČÁSTKU NA DIGITALIZACI FIREM Z
NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Vláda nepřipravuje Národní plán obnovy jako nástroj pro podporu konkurenceschopnosti a
odolnosti ekonomiky. Hrozí, že 172 miliard korun z Evropské unie nevyužijeme chytře a
efektivně. Vláda například nepodporuje digitální transformaci firem a oslabuje tak potenciál
a konkurenceschopnost české ekonomiky. Svaz průmyslu proto požaduje, aby místo 1
miliardy korun na digitalizaci firem vláda vyčlenila na tento účel 10 miliard. Jinak české firmy
budou zaostávat za konkurenty ze zemí, které hodlají do digitalizace podniků investovat
řádově vyšší částky. Podívejte se na záznam tiskové konference SP ČR k Národnímu plánu
obnovy.

JAROSLAV HANÁK: JESTLI NĚKDO SHODÍ REKODIFIKACI
STAVEBNÍHO PRÁVA, JE PROTI RESTARTU NAŠÍ ZEMĚ
Svaz průmyslu reagoval na výzvu Svazu měst a obcí ČR, aby se stavební zákon projednal
až po volbách. „Přerušení projednávání stavebního zákona a přesunutí do dalšího
volebního období je naprosto nezodpovědné a nemožné. Čeká nás náročné období obnovy
po pandemii a jednodušší stavební zákon je jeden ze základních kamenů, na kterém
můžeme začít stavět při obnově našeho hospodářství a ekonomiky,“ uvádí ve
svém komentáři prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

PLATEBNÍ TERMINÁL LZE ZDARMA NA ROK ZÍSKAT DO KONCE
BŘEZNA 2021
Obchodníci mohou žádat o platební terminál na rok zdarma až do konce března 2021.
Projekt Česko platí kartou, kterého je Svaz průmyslu a dopravy partnerem, takto podpořil už
více než 4500 podnikatelů. Zapojit se mohou i e-shopy.

PROJEKT ELENA POMŮŽE PŘI PŘÍPRAVĚ ENERGETICKY
ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ
Českomoravská záruční a rozvojová banka nabídne podnikům kompletní pomoc při přípravě
energeticky úsporných projektů, a to za minimálních nákladů. ČMZRB v rámci projektu
ELENA nabídne podnikům, bez rozdílu velikosti, vypracovaní energetického posudku jejich
zamýšleného projektu. Podnikatel přitom uhradí jen 10 % z jeho zamýšlené ceny. Základní
podmínkou je, že se musí jednat o projekt, který přinese úsporu na energiích a bude se
vztahovat k nemovitosti.
STANOVISKA

NEPODAŘILO SE NAJÍT KOMPROMISNÍ ZNĚNÍ KRIZOVÉHO
Á O

ZÁKONA
SP ČR je přesvědčen, že připomínky odborného sektoru nebyly v této věci adekvátně
vypořádány, a to i přesto, že jsme s Ministerstvem vnitra aktivně komunikovali a snažili se o
nalezení kompromisu. Tento zákon umožňuje omezit ústavou zaručená práva občanů,
rozšiřuje pravomoci policie a navyšuje peněžité sankce. Omezuje také možnost náhrady
škody způsobené státem v průběhu mimořádných situací, a to v době, kdy ještě nebyla
přijata změna ústavního zákona, která definuje stav nebezpečí. Návrh tak snižuje právní
jistoty občanů a má negativní dopad na podnikatelský sektor v České republice.

DO KONCEPCE SMART CITIES JE NUTNÉ DOPLNIT DALŠÍ
OPATŘENÍ A AKTIVITY
Cílem Koncepce SMART Cities je využívat chytrá řešení v urbánním i venkovském prostoru
a rozpracovávat řadu dalších typových opatření této strategie na úroveň měst a obcí. SP ČR
navrhuje do Koncepce SMART Cities více podchytit potřebu digitálního vzdělávání pomocí
digitálního obsahu, přípravy obcí na přechod k čisté mobilitě, poskytování otevřených dat
obcí, carsharingu a další.

PRŮBĚŽNÉ VÝSTUPY A DOPORUČENÍ UHELNÉ KOMISE
Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje usnesení Uhelné komise přijaté většinou jejích
členů a nemá k průběžným výstupům a doporučením připomínky. S ohledem na předložené
analýzy a nákladovou efektivitu jednotlivých variant SP ČR považuje Uhelnou komisí
doporučený rok 2038 jako reálný pro útlum využití uhlí k výrobě elektřiny a tepla v ČR.
TRH PRÁCE

JSME ZNEPOKOJENÍ ZMĚNAMI V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Svaz průmyslu je znepokojen děním v Poslanecké sněmovně, která v poslední době
projednává návrhy z oblasti zaměstnávání. Prvním z nich je uzákonění pátého týdne
dovolené, které postoupilo už do třetího čtení. Poslanecká sněmovna také využila vládního
návrhu zákona o tzv. mimořádném karanténním příspěvku k tomu, aby přílepkem
zregulovala opětovné hlášení VPM a evidenci DPČ a DPP. Pozměňovací návrhy znovu
zavádí povinnost zaměstnavatelů hlásit veškerá volná pracovní místa Úřadu práce pod
pohrůžkou pokuty a navíc přináší novou povinnost oznamovat do 8 dnů nástup a ukončení
DPP či DPČ, a to opět pod pohrůžkou značné sankce.
Z ČLENSKÉ ZÁKLADNY

ŽIVÁ KNIHOVNA STUDIJNÍCH MOŽNOSTÍ V OSTRAVĚ
TENTOKRÁT ONLINE
Každoročně se do Velkého Světa Techniky v Ostravě sjíždí zástupci firem a středních škol,
aby žákům závěrečných ročníků představili vybrané profese v kombinaci s možností získání
vzdělání v těchto oborech. Populární akce je jedinečná svou interaktivitou. Žáci si na
jednotlivých stanovištích vyzkouší určitou profesi a mohou si popovídat se zaměstnavatelem
konkrétního oboru. Letošní ročník byl poznamenaný opatřeními souvisejícími s
pandemickou situací. Přesto akce proběhla, i když trochu netradičně – bez žáků. Se
zástupci středních škol a zaměstnavateli v jejich okolí ostravský Svět Techniky vše
zdokumentoval a natočil. Svaz průmyslu tuto akci opět spoluorganizoval.

SPOTŘEBA ELEKTŘINY V ČR PŘEKONALA 15. ÚNORA REKORD
Zatížení elektrizační soustavy ČR neboli okamžitá spotřeba elektřiny má od 15. února
2021 nové historické maximum 12 226 MW. Stávající maximum z roku 2018 tak bylo
překonáno o více než 150 MW. Vysoké zatížení je způsobeno zejména přetrvávajícím
extrémně chladným počasím.
PODPORA EXPORTU

PŘIHLASTE SE NA SEMINÁŘ K PORTÁLU ACCESS2MARKETS S
INFORMACEMI K VÝVOZU A DOVOZU Z/DO EU
Evropská komise spustila nový portál Access2Markets, jehož cílem je pomoci společnostem
v mezinárodním obchodu prostřednictvím poskytování různých užitečných informací, jako
jsou například obchodní dohody, cla, pravidla původu, obchodní překážky a obchodní
formality. Chtěli byste zjistit, jak používat portál Access2Markets tak, aby co nejlépe
vyhovoval vašim obchodním potřebám? Nejste si jisti postupy při dovozu nebo vývozu
vašeho zboží nebo služeb do zahraničí? Přihlaste se na webinář konaný 25. února 2021.

POZOR NA SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI
VÝVOZU DO BRITÁNIE
Mezi dočasné úlevy při exportu do Velké Británie po brexitu patří upuštění od kontrol
čerstvých živočišných a rostlinných produktů. Tato úleva však v dubnu končí. Využijte
nabízené webináře a připravte se.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS ONLINE FÓRUM A B2B ZAMĚŘENÉ
NA KOLUMBII. ZAPOJTE SE DO JEHO PŘÍPRAVY
Chystáme proto pro Vás několik online podnikatelských fór spojených s B2B, abyste se i
nyní mohli věnovat vyhledávání nových exportních příležitostí a zahraničních partnerů v
teritoriích s velkým potenciálem ke spolupráci. Jedním z nich je Kolumbie. Rádi bychom
připravovanou akci co nejvíce přizpůsobili vašim potřebám a zacílili na aktuálně relevantní
obory. Proto vás žádáme o vyplnění krátkého dotazníku ohledně vašich priorit, jehož
výsledky nám v tom pomohou. Dotazník prosím vyplňte do středy 3. března 2021.

NOTIFIKACE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ WTO
Pro vaši informaci a k případným připomínkám zveřejňujeme notifikace technických
předpisů Světové obchodní organizace (WTO). Ty by v budoucnu mohly ovlivnit obchodní
vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. Technické předpisy pro 6. týden 2021
EVROPSKÝ PROSTOR

PRAXE EVROPSKÉ KOMISE V OBLASTI HARMONIZOVANÝCH
NOREM SE MUSÍ ZMĚNIT
Svaz průmyslu aktivně vystupuje proti extenzivnímu způsobu, kterým si Evropská komise
(EK) vykládá svou roli plynoucí z Nařízení o standardizaci (1052/2012). Nadměrně
normativní způsob a to, že EK nahlíží normy jako rozšíření evropského práva, zmenšuje
prostor pro působení trhu a uvádění nových produktů na trh se prodlužuje a prodražuje. To
podkopává konkurenceschopnost. Podívejte se na naše argumenty a další informace.
MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

ABRA GEN READY2GO POMÁHÁ FIRMÁM RYCHLE REAGOVAT
NA ZMĚNY NA TRHU. PRO ČLENY SP ČR SE SLEVOU
Současná situace stále častěji vyžaduje rychlou reakci a řízení všech firemních procesů
online s možností pracovat odkudkoliv. Společnost ABRA Software proto připravila
informační systém ABRA Gen Ready2Go, který je možné okamžitě nasadit do firmy, bez
nákladné analýzy a složité implementace. Jeho provoz běží v cloudu, pokrývá klíčové části
firemní agendy a díky e-shopu otevírá nové možnosti nepřetržitého prodejního
kanálu. Členům Svazu nabízí navíc zvýhodněnou nabídku.
Víme, že i ve vašich firmách se toho děje spoustu zajímavého. Budeme rádi, když budete
své novinky sdílet s námi.
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