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SPČR STRATEGII 
PODPORUJE

V obecné rovině Svaz, 
jako zástupce podnikatelů 
v České republice, 
vyjadřuje této strategii 
podporu a považuje ji za 
přínosnou.

OCEŇUJEME
- zvýraznění významu 
obchodní a investiční 
politiky pro růst a 
zaměstnanost

- důraz na podporu MSP

Rozumný přístup k FTAs

- zkvalitnění systému 
ISDS

APELUJEME
Nositeli společenské 
odpovědnosti jsou firmy 
na bázi dobrovolnosti. 

OCEŇUJEME
Zaměření na klíčová 
témata  jako je digitální 
obchod, uznávání 
kvalifikací, mobilita 
pracovní síly, vízová 

RIZIKA A VÝZVY
- zvýšené zasahování do 
podnikání, 
administrativní a finanční 
nároky na reporting 
informací o firmě
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na bázi dobrovolnosti. 
Transparentnost je 
dobrovolnou součástí 
jejich podnikatelských 
modelů.

pracovní síly, vízová 
politika, rozvoj služeb, 
regulace a celní politika 
přístup k energiím a 
surovinám, podpora 
inovací a podpora 
ekonomické diplomacie.

informací o firmě

- zveřejňování mzdových 
informací

- zveřejňování 
podrobnějších informací 
o strategii podniku

APELUJEME
Obchodní dohody si mají 
udržet ekonomický 
rozměr a nerozšiřovat se 
o závazky k nástrojům, 
které jsou např. primárně 
v mandátu ILO.
Při nastavení 
protikorupčních 
mechanizmů je třeba 
„nevylít s vaničkou i 
dítě“.

APELUJEME
Při vyjednávání nových 
dohod o volném obchodu 
dbát na kvalitu a ne na 
kvantitu.

Odstranit co nejvíce 
tarifních i netarifních 
překážek.

Dokončit co nejdříve 
vyjednávání o TTIP.



Dohody o volném obchodu s pohledu našich členů

 Kromě již zmíněné dohody TTIP, kterou považujeme za velmi důležitou, by se EU měla 
soustředit na jednání se zeměmi , kterou tvoří Transpacifické partnerství (TPP)

 Výrazně podporujeme dohodu s ASEAN

 Evropská komise musí zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků pro agendu této 
politiky

 Pokud komise deklaruje snížení počtu pracovníků a zároveň nárůst agendy, hrozí, že se 
dohody budou „sekat jako Baťa cvičky“ . 

 Nekopírovat obchodní dohody „podle jednoho vzoru“ – nelze aplikovat ustanovení a 
řešení např. z TTIP na oblasti se zcela odlišnou mentalitou, státním systémem a mírou 
celkového rozvoje. (např. ISDS mechanizmus dobrý pro TTIP si nepřejí naši členové 
přenášet automaticky do jiných odlišných dohod – např. do FTA s Japonskem)
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Děkuji za pozornost

PAVEL FÁRA
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
SEKCE MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

E-mail: pfara@spcr.czE-mail: pfara@spcr.cz
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