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Úvodní slovo

Vážení čtenáři Spektra,
ohlédnutí za uplynulým rokem ve mně vyvolává radost a hrdost. 
Jsme svědky robustního, více jak čtyřprocentního růstu české 
ekonomiky, povzbuzované průmyslem. Pokud ve složitých 
časech recese dokázal svou odolnost a konkurenceschopnost, 
nyní prokazuje inovativnost a flexibilitu ve snaze hledat 
exportní trhy. Naše mezinárodní pozice sráží řada omezení, 
jednou z nich je chronický nedostatek kvalitních technicky 
vzdělaných pracovníků. Před krizí roku 2008 to byla větší 
bariéra růstu než poptávka, pomalu míříme k tomuto stavu. 
Považuji proto za moudré, že jsme rok 2015 vyhlásili Rokem 
průmyslu a technického vzdělávání a razantně rozproudili 
diskusi veřejnosti odborné i části laické o směřování 
vzdělávacího systému. 
V rámci letošní kampaně, kterou podpořila vláda a řada 
klíčových subjektů, se nám podařilo zorganizovat na čtyři 
stovky různých akcí ve prospěch technických oborů. 
Úspěšní jsme byli v některých námi požadovaných opatřeních, 
vzpomenu prosazení povinné matematiky pro maturitní 
zkoušky či vzorovou smlouvu mezi firmou a žákem. Je ale 
zřejmé, že reforma konzervativního školství vyžadující zejména 
změnu financování, je během na dlouhou trať. Jednoznačně 
se potvrzuje fakt, že školství nejen zaostalo za potřebami 
současného trhu práce, ale že není připraveno na nastupující 
kybernetickou revoluci nazývanou Průmysl 4.0. Proto budeme 
i v příštím roce „tlačit“ na legislativní úpravy a zviditelňovat 
naše požadavky.
Mám radost z toho, že jsme dokázali propojit zájmy mnoha 
našich členských svazů, asociací a firem, a že můžeme 
podpořit Asociaci malých a středních podniků a živnostníků 
a její aktivitu Rok řemesel 2016. Na závěrečné konferenci 
naší celoroční kampaně jsem předal jejímu předsedovi 
štafetový kolík. 
Příští rok chceme a budeme pokračovat v prosazování našich 
společných priorit. Situace bude o to složitější, že budeme 
svědky politických pnutí v souvislosti s krajskými volbami 
a blížícími se volbami – všeobecnými, prezidentskými 

a eurovolbami – přinášejícími obvykle více politikaření než 
skutečných reforem. Budeme však trvat na našich klíčových 
požadavcích předložených vládě na našem Sněmu v Brně, 
které by měla ještě ve svém funkčním období vyřešit nebo 
jejich řešení významně posunout. Ekonomický růst není 
samozřejmostí, musí se pro něj něco udělat. 
Trápí nás legislativa ovlivňující podmínky pro investice. 
Povolovací řízení je komplikované a zdlouhavé, přijatá novela 
EIA vše dále ztížila. Parlament projednává zákon o veřejných 
zakázkách, ale není dořešeno fungování ÚOHS při vyřizování 
stížností neúspěšných uchazečů. Insolvenční řízení probíhá 
prapodivně a vzbuzuje dojem, že nejsme právním státem. 
Přes veškeré naše silné urgence není zatím dosaženo potřebné 
míry podpory aplikovaného výzkumu a tolik potřebných inovací. 
Disproporce na českém trhu práce nebude možné řešit bez 
potřebné zahraniční migrace ze zemí nám blízkým. Musíme 
se intenzivně zabývat i vnitřní migrací. Nespokojeni jsme s tím, 
jak vláda chystá zemi na modernizaci v oblasti digitalizace. 
Stále nebyly v tomto ohledu vyřešeny kompetence a koordinace. 
Také rozhodnutí vlády o prolomení uhelných limitů považujeme 
za polovičaté, nesnižující nejistotu v podnikatelském sektoru, 
ale i u samotných obyvatel v regionu. Na tempu růstu 
HDP se významně podílelo intenzivní čerpání strukturální 
fondů. Stále více se však musíme připravovat na období, 
kdy prostředky nebudou k dispozici, a budeme řešit dopady 
na financování z domácích zdrojů. 
Musím vyzvednout dobrou spolupráci s vládní koalicí, zvláště 
i v rámci tripartity. Je ale patrné, že ačkoliv politici už myslí 
na volby, zůstává mnoho problémů, které musí být efektivně 
řešeny tak, aby pozitivní vývoj ekonomiky byl udržen. 
Přeji Vám, členům Svazu průmyslu a dopravy ČR, našim 
partnerům a příznivcům krásné vánoční svátky, úspěšný rok 
2016 v podnikání, práci i osobním životě.

Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR



Státní podpora aplikovaného 
výzkumu stále klesá
Akademická oblast je existenčně závislá na veřejných financích a přiláká jen mizivé 
procento soukromých zdrojů. Při hodnocení efektivity výzkumu se měří pouze 
vynaložené finance, reálný efekt pro konkurenceschopnost se nehodnotí.

Podpora aplikovaného výzkumu a inovací je základní podmínkou 
pro růst konkurenceschopnosti jakékoli země. Z četných 
politických prohlášení by bylo možné nabýt dojmu, že ČR 
v tomto ohledu funguje zcela příkladně. Stačí ale rychlý pohled 
do aktuálních čísel statistiků a celá představa se zhroutí jako 
domeček z karet.
Nedávno zveřejněná data Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
za minulý rok ukazují rekordní celkové výdaje na výzkum a vývoj 
ve výši 85 miliard korun. V ČR patří podíl soukromých zdrojů 
na výzkum a vývoj (vzhledem k HDP) k nejvyšším v rámci nových 
zemí EU. Celkové investice do výzkumu v ČR jako procento z HDP 
už dokonce překročily průměr EU. Stále ale platí, že akademická 
oblast je existenčně závislá na veřejných financích a přiláká 
pouze mizivé procento soukromých zdrojů. 
Bohužel je faktem, že se měří pouze vynaložené finanční 
prostředky a nikde se nevyhodnocuje reálný efekt pro 
konkurenceschopnost. To jsou prodané patenty či licence 
anebo daňový výnos z prodeje výrobků vzniklých výzkumnou 
a vývojovou činností firem a akademických pracovišť. 

Znepokojující v této souvislosti je, jak málo prostředků 
z rekordního finančního objemu vynakládaného státem směřuje 
do aplikovaného výzkumu. Navíc naprosto v rozporu s tím, 
co politická reprezentace veřejně komunikuje.

Za tři roky propad na polovinu
Při neobvykle silné vnější deklaraci podpory aplikovanému 
výzkumu se prostředky pro tuto oblast od roku 2012 setrvale 
snižují. V letošním roce jsme na pouhé polovině rozpočtu 
roku 2012. Při stávajícím vývoji bychom za tři roky mohli být 
zhruba na třetině. Letos poprvé za několik let nebyla vyhlášena 
žádná relevantní soutěž na podporu projektů aplikovaného 
výzkumu v rámci Technologické agentury ČR (TA ČR) a s velkým 
zpožděním byl konečně na konci listopadu vyhlášen program 
TRIO v gesci ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).
Alarmující není jen propad financování aplikovaného výzkumu, 
ale i celkový přístup státu k podpoře výzkumu, vývoje 
a investic (VaVaI). Zde se potvrzuje naše dřívější oprávněná 
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kritika udržitelnosti velkých infrastruktur a jejich schopnosti 
vydělat si alespoň část nutných prostředků komercializací 
svých výsledků. Zejména provoz velkých center excelence 
a některých ze 40 regionálních vědecko-výzkumných center 
vybudovaných za peníze ze strukturálních fondů EU představuje 
značnou rozpočtovou zátěž, která se navíc rok od roku zvyšuje. 
Při limitovaných zdrojích ze státního rozpočtu tato centra 
s vysokou pravděpodobností odčerpají zdroje, které by měly být 
rozumně použity pro podporu a motivaci k realizaci komerčně 
uplatnitelného aplikovaného výzkumu.

Psaní se vyplatí víc než skutečné výsledky
Akademickým výzkumníkům se stále více vyplatí psaní článků 
než práce na konkrétním výzkumném problému, která by 
dokázala přitáhnout peníze ze soukromého sektoru. Bohužel 
Úřad vlády ČR prostřednictvím Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
a Rady pro konkurenceschopnost a hospodářský růst řídí 
svěřený obor včetně způsobu hodnocení výsledků výzkumu 
a vývoje neefektivně. Zapomněl na vše, co už dobrého bylo 
v dané oblasti vykonáno a snaží se opět nastavovat nový systém. 
A tak se nikdo pořádně nezabýval vyhodnocením současně 
platné Národní politiky, Národních priorit orientovaného 
výzkumu, Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. 
Ani vznik připravovaných nových dokumentů s významnými 
stakeholdery, mezi něž Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) jistě 
patří, úřad vlády řádně nekonzultoval. 
SP ČR sestavil kvalitní expertní tým složený nejen ze zástupců 
expertů členských firem, ale i Asociace výzkumných organizací, 

Technologické agentury ČR, ČSÚ a Úřadu průmyslového 
vlastnictví. Kvalifikovaně připomínkuje relevantní zákony, 
vyhlášky a vytvořil v současnosti v parlamentu projednávaný 
komplexní pozměňovací návrh zákona č.130/2002 Sb. Tento 
zákon by měl mimo jiné vést k vyšší míře dlouhodobé spolupráce 
mezi akademickou a soukromou výzkumnou sférou. 

Partneři překonávají bariéry
I v této situaci ale lze najít zajímavé příklady, že podnikatelé 
a akademici dokáží překonat komunikační bariéry i vzájemnou 
nedůvěru. Třeba v rámci programů podpory TA ČR či MPO, kde 
je spolupráce bonifikována. Od minulého roku lze také využít 
daňové zvýhodnění na nákup služeb od výzkumných organizací. 
Vznikají rovněž centra pro transfer technologií při univerzitách. 
A tématy spolupráce v aplikovaném výzkumu se zabývá i nová 
strategie Akademie věd ČR.
Aby takovýchto příkladů mohlo v příštích letech přibývat, 
je klíčové zastavit propad financování aplikovaného výzkumu, 
především u malých a středních firem. Není to snadný úkol, 
protože hlavní roli při jeho plnění – i přes pravděpodobné 
využití prostředků z nového programového období – sehraje 
státní rozpočet. Stále ale věřím, že Česko má dobře nakročeno 
k prostředí s vhodnějšími podmínkami pro aplikovaný výzkum 
i díky kterému firmy ve spolupráci s výzkumnými organizacemi 
budou přispívat vysokou přidanou hodnotou k růstu 
hospodářství.

Zbyněk Frolík
viceprezident SP ČR
zfrolik@linet.cz

Přehled prostředků státního rozpočtu na aplikovaný výzkum 
od roku 2009

Velikost hlavních zdrojů použitých na financování VaV  
v ČR (mld. Kč)

Velikost hlavních zdrojů použitých na �nancování VaV v ČR (mld. Kč)

Bližší podrobnosti k tématu výzkumu a vývoje najdete na internetových stránkách:
www.vyzkum.cz / www.evropskyvyzkum.cz / www.tacr.cz / www.mpo.cz / www.msmt.cz / www.h2020.cz / www.tc.cz / 
www. inovace.cz / www.cas.cz / www.upv.cz / www.espacenet.com / https://avobloguje.wordpress.com.
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Aktuality v daňových odpočtech 
na výzkum a vývoj
Svaz letos ve spolupráci s partnerskými organizacemi podnikl celou řadu aktivit 
ve prospěch firem, které se věnují výzkumu a vývoji. Pomoci orientovat se v daňovém 
systému pomůže vypracovaná metodika.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se během roku 2015 snažil 
posunout problematiku nepřímé podpory výzkumu a vývoje 
a spolupracoval na odstranění nejistot pro podnikatele. Kromě 
prosazování akceptace odborného posouzení se SP ČR podílel 
na vypracování metodiky pro firmy, která by jim měla pomoci 
zorientovat se v předpisech a zvýšit jistotu při uplatňování 
daňového odpočtu.
Daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje je v ČR využíváno již 
deset let. Daňový poplatník si tak při splnění stanovených 
podmínek může snížit daňový základ a zaplatit nižší daň z příjmů. 
V roce 2013 soukromé podniky ušetřily díky tomuto daňovému 
nástroji 2,3 miliardy korun. Bohužel některé firmy zaznamenaly 
problémy s uplatněním tohoto zvýhodnění a dostaly se až 
k soudním sporům.
SP ČR se ve spolupráci s Asociací výzkumných organizací (AVO) 
snažil zmapovat daný problém a podniknout kroky k vyjasnění 
situace. Několikrát naši představitelé jednali s náměstkyní 
ministra financí Simonou Hornochovou. Zejména byla snaha 
na začlenění odborného posouzení při objasnění „prvku novosti“. 
Určitý posun nastal v červnu rozhodnutím Nejvyššího správního 
soudu, který rozhodl, že je na místě ustanovit znalce, neboť 
správce daně nedisponuje nezbytnou odborností. Generální 
finanční ředitelství ustavilo k této věci pracovní skupinu, která 
by měla vytvořit návrhy, jak dále postupovat. Svaz bude nadále 
věc sledovat a v případě nečinnosti urgovat posun u vedení 
ministerstva financí. 
V rámci koncentrace úsilí zástupci SP ČR pracovali v týmu 
Technologické agentury ČR (TA ČR), která se rovněž problémem 
intenzivně zabývá. Výsledkem práce této skupiny bylo školení 
cca 200 zaměstnanců finančních úřadů, vypracování několika 
doporučení pro ministerstvo financí a vypracování Metodiky 
daňových odpočtů na výzkum a vývoj (VaV) pro poplatníky. 
Mezi doporučení patří zejména: 

•	 zřízení institutu znalce v oblasti VaV
•	 zapracování vzorového formuláře projektu výzkumu a vývoje 

do Pokynu D-288
•	 zapracování textu do Pokynu D-288, který bude klást důraz 

na popis současného poznání
•	 úprava struktury finančních úřadů vytvořením 

specializovaných pracovišť
•	 zveřejňování dobré praxe daňových odpočtů v podobě 

anonymizovaných typových příkladů
•	 vybudování databáze úspěšných projektů
•	 další vzdělávání pracovníků finančních úřadů.
Vypracovaná metodika pro firmy obsahuje seznámení poplatníka 
s využitím daňových odpočtů na VaV. Měla by pomoci předejít 
případným problémům ve vztahu ke správci daně. V konečném 
důsledku by měla sloužit nejen firmám, ale také správci daně 
snížením jeho zátěže, která vychází z nedostatečné informovanosti 
firem. Je zde totiž kladen důraz na seznámení se s předpisy 
a ukázány problémy pramenící z nejasného rozhraní mezi VaV 
a inovacemi. Vybrané rady a doporučení seznamují zájemce 
rovněž pomocí modelového příkladu, jak by měl projekt vypadat. 
SP ČR materiál zveřejní v průběhu prosince na svých webových 
stránkách www.spcr.cz.
Další diskutovaný bod v této oblasti představuje opětovné zahrnutí 
certifikací do daňově uznatelných nákladů VaV. Touto otázkou se 
zabýval kromě expertního týmu pro VaVaI rovněž tým pro daně. 
V současné době je v Parlamentu ČR v rámci projednávání novely 
zákona o dani z příjmu předkládána úprava, která nově zařazuje 
také služby, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje 
a které spočívají v ověření nebo prokázání toho, že výsledek výzkumu 
a vývoje splňuje požadavky stanovené právními předpisy.  jp

Podrobnosti najdete na internetových stránkách www.spcr.cz.
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Novinky v oblasti patentové legislativy
Evropskou unii čeká nastavení jednotného patentového systému. Vzniká jednotný 
patentový soud a spolupráci středoevropských zemí v patentové oblasti bude pomáhat 
koordinovat nový Visegrádský patentový institut.

V příštím roce by mělo být dokončeno finanční nastavení 
jednotného patentového systému v Evropě. Bude využit 
již existující systém evropských patentů podle Evropské 
patentové úmluvy z roku 1973. Majitelé evropských patentů 
budou mít možnost do jednoho měsíce po udělení patentu 
požádat Evropský patentový úřad (European Patent Office – 
EPO) o vyznačení jednotného účinku v těch členských státech 
EU, které se do tohoto režimu zapojí. 
Patent bude udělen v jednom z úředních jazyků EPO 
a patentové nároky zveřejněny i ve zbývajících dvou 
jazycích. Získání a udržování patentu v Evropě se zlevní. 
Přihlašovatelům odpadnou náklady na překlady patentů 
do úředních jazyků jednotlivých zemí. Udržovací poplatek 
za jednotné patenty bude stanoven poměrně nízký, půjde 
o souhrn výše poplatků ve čtyřech zemích, kde se v EU nejvíce 
patentuje (Německo, Francie, Velká Británie, Nizozemsko) – 
například za třetí rok činí poplatek pouhých 105 eur, za deset 
let zaplatí majitel patentu 4685 eur. 
Vytváří se rovněž Jednotný patentový soud pro projednávání 
sporů z porušení evropských patentů a patentů s jednotným 
účinkem. Dohoda o Jednotném patentovém soudu byla 
podepsána 25 členskými státy EU (nepodepsaly Polsko 
a Španělsko). Podmínkou začátku účinnosti patentového 
balíčku je ratifikace dohody v alespoň 13 státech včetně 
Německa, Francie a Velké Británie. 
Účinky na další území se pak budou rozšiřovat tak, jak budou 
jednotlivé státy ratifikační proces ukončovat. Zatím dohodu 
ratifikovalo osm států – Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, 
Lucembursko, Malta, Portugalsko a Švédsko. Soudní poplatky 
jsou však zatím navrženy tak vysoké, že prakticky neumožní 
řadě firem bránit svá práva. Základní poplatek při podání 
žaloby na porušení patentu činí 11.000 eur a může být zvýšen 
podle hodnoty sporu. 
Znepokojení vyvolává i vysoký poplatek za návrh na zrušení 
patentu – 22.000 eur. Počítá se sice s určitými slevami, ale 
pouze pro mikropodniky a malé podniky. V případě neúspěchu 

ve sporu zaplatí účastník náklady na zastoupení protistrany, 
a to až do výše 2,5 milionu eur, která může být zvýšena až 
na 4 miliony eur. To může být pro řadu podniků likvidační. 
Nepřekvapí proto, že ČR je jednou ze zemí, které se takto 
vysokým poplatkům brání. 
Mezi kritiky navržených podmínek patří také Svaz průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR), který se obává, že systém ochrany 
a vymáhání patentových práv v Evropě může poškodit české 
podniky a ekonomiku ČR. Navrhovaný sazebník poplatků 
prakticky znemožňuje subjektům z méně ekonomicky 
vyspělých zemí EU efektivní ochranu jejich práv. 
Visegrádský patentový institut (VPI) je výsledkem spolupráce 
národních úřadů průmyslového vlastnictví států Visegrádské 
skupiny. VPI bude působit jako orgán pro mezinárodní rešerši 
a mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové 
spolupráci (PCT). Činnost VPI pomůže českému průmyslu, 
výzkumu a vývoji s ochranou technických inovací v zahraničí 
a s patentováním. VPI zahájí činnost k 1. červenci příštího roku. 
Úřad průmyslového vlastnictví věnuje mimořádnou pozornost 
zlepšování povědomí o možnostech a nejvhodnějších 
způsobech ochrany průmyslového vlastnictví. 

Světlana Kopecká
Úřad průmyslového vlastnictví
skopecka@upv.cz

Úřad průmyslového vlastnictví na svých webových 
stránkách www.upv.cz vedle přehledu vzdělávacích akcí 
a dalších užitečných informací zpřístupňuje rešeršní 
databáze nabízející zdarma nejnovější technická řešení 
především ze zahraničí.
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Libor Kraus: 
Svaz je pro AVO 
přirozeným 
partnerem
Asociace výzkumných organizací 
nedávno oslavila 25 let své existence. 
Při této příležitosti jsme se zeptali jejího 
prezidenta Libora Krause, nejen jak vidí 
její vývoj a postavení, ale také na problémy 
aplikovaného výzkumu.

Jakým vývojem AVO za 25 let prošla? A jaká podpora byla 
věnována aplikovanému výzkumu ze strany státu?
Asociace výzkumných organizací byla založena v polovině 
roku 1990 jako reakce na první kroky firem a státní správy 
po sametové revoluci, kdy se jako první začínaly omezovat 
výdaje na výzkum a vývoj a začínalo se tvrdit, že všechno 
zařídí neviditelná ruka trhu. Pak nastalo období, kdy 
se konečně zjistilo, že všechny okolní vyspělé státy aplikovaný 
výzkum podporují, protože je významnou složkou podpory 
konkurenceschopnosti jejich hospodářství. Od konce 90. let 
tady začaly vznikat státní programy na podporu aplikovaného 
výzkumu, od roku 2003 byla prosazena i dlouhodobější 
podpora institucím aplikovaného výzkumu, zpočátku ve formě 
výzkumného záměru, posléze i institucionální podporou 
na dlouhodobý rozvoj. V roce 2010 byla po změnách zákona 
založena Technologická agentura ČR (TA ČR). Jenže od roku 
2012 zase převážil příklon k základnímu výzkumu a odklon 
od aplikovaného. Začalo se tvrdit, že firmy si aplikovaný 
výzkum mají platit pouze samy, což je obdobná hloupost, 
od které se v 90. letech upustilo. 
 
Co se za tu dobu podařilo prosadit?
AVO se za dobu své existence podílela na mnoha úpravách 
legislativy, na tvorbě a zaměření programů podpory 
aplikovaného výzkumu, na založení Technologické agentury 
ČR. AVO měla výrazný podíl na prosazení programu 
výzkumných záměrů pro organizace aplikovaného výzkumu 
a na daňových odpočtech na výzkum a vývoj od roku 2005. 
V poslední době se angažujeme v oblasti vyjasnění daňových 
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odpočtů na výzkum a vývoj, připomínkujeme legislativu 
výzkumu, vývoje a inovací, systém hodnocení výzkumných 
organizací a máme celkem jasnou představu, jak by mělo 
fungovat samostatné ministerstvo v oblasti VaV, o jehož 
zřízení se v roce 2017 reálně uvažuje. Jsme také členy 
expertních týmů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), 
Hospodářské komory ČR, ministerstev a dalších orgánů.

Jaké je nyní složení vašich členů, koho zastupujete?
AVO má v roce 2015 více než 80 členů. Jsou to jednak 
neakademické výzkumné organizace (jak privátní, tak i státní 
nebo v.v.i.), dále hlavně inovační firmy od malých a středních až 
po velké. Nesmím zapomenout ani na sedm členů – fyzických osob. 

Jak vidíte spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR?
Protože AVO je reprezentantem aplikovaného výzkumu 
a vývoje, SP ČR je jako reprezentant podnikatelské sféry 
pro AVO přirozeným partnerem. Zároveň je AVO i členskou 
organizací SP ČR. Několik kolegů z předsednictva AVO 
je i členy např. expertního týmu pro výzkum, vývoj a inovace 
SP ČR. Přes Svaz připomínkujeme legislativní dokumenty 
vztahující se k oblasti VaVaI, společně se snažíme o posílení 
pozice aplikovaného výzkumu v ČR tak, aby výzkumné 
organizace byly více otevřeny požadavkům firem a zároveň 
aby podpora výzkumného prostředí byla ovlivněna podporou 
konkurenceschopnosti českých aplikačních subjektů.

Jaké problémy považujete za aktuální, které by se měly 
nyní řešit ve VaVaI?
V oblasti VaVaI je mnoho dlouhodobě neřešených problémů, 
které, bohužel, postupně bobtnaly a nyní dostávají celý systém 
do velkých problémů. AVO na tyto problémy upozorňuje již 
několik let. Konkrétně jde o nesystémový vznik 40 nových 
center výzkumu, která měla ve své preambuli podporu 
konkurenceschopnosti českých firem. Postupně po jejich 
dokončení se ale od těchto cílů upouští a nové strukturální 
fondy pod MŠMT podporu spolupráce s firmami zcela pomíjejí. 
Další oblastí je snižování podpory kolaborativního výzkumu, 
protože TA ČR již druhým rokem nemůže pro nedostatek 
prostředků vypsat program podpory. Ani MŠMT v letošním 
roce po cca 20 letech podpory nepodpořilo mezinárodní 
spolupráci ve výzkumu (tedy ani programy spolupráce pro 
malé a střední firmy). V neposlední řadě se již třetím rokem 
snažíme společně se SP ČR o zvrácení trendu hodnocení 
výzkumných organizací, kde 82,5 procenta institucionální 
podpory je přidělováno pouze na základě publikací výsledků 
výzkumu. Situace došla tak daleko, že dokonce i Rada 
vysokých škol vydala stanovisko, že systému aplikovaného 
výzkumu v ČR hrozí kolaps. Jediným spokojeným je tedy 
zřejmě Akademie věd ČR, které v posledních pěti letech 

rostl každoročně rozpočet o cca jednu miliardu korun. 
To, že převážná většina těchto prostředků šla z veřejných 
zdrojů, asi není třeba zmiňovat. 

Kde vidíte AVO za 10 let a obecně podporu 
aplikovaného výzkumu?
„Vidím organizaci velikou, jejíž sláva….“ Tak vážně – rád bych, 
aby AVO za deset let mohla řešit systémové oborové zaměření 
aplikovaného výzkumu na základě solidních statistických 
údajů ve spolupráci s akademickými výzkumnými 
organizacemi na straně jedné a firemním a státním 
aplikačním sektorem na straně druhé. Chtěl bych, aby byla 
vedena solidní věcná diskuse bez podpásových argumentů 
a demagogických polopravd, ve které by se v prvé řadě 
akcentovala konkurenceschopnost a kvalita života v České 
republice. Protože pokud bude pokračovat pouze boj o peníze 
bez definování jasných cílů a závazné strategie, tak bude vždy 
vítězit pouze partikulární krátkodobé přidělování prostředků 
bez jakékoliv návratnosti a smysluplnosti.
Přeji si, aby podpora aplikovaného výzkumu dosahovala stejné 
váhy jako podpora výzkumu základního a aby zde fungoval 
stabilní systém podpory aplikačního výzkumného prostředí, 
jako je tomu např. u našich sousedů v Německu nebo 
v Rakousku. 

Jan Proksch
Sekce hospodářské politiky SP ČR
jproksch@spcr.cz

Bližší informace o Asociaci výzkumných organizací a jejích 
aktivitách najdete na internetové stránce www.avo.cz.

Libor Kraus vystoupil na listopadové konferenci k výročí 25 let od vzniku 
AVO v Praze.
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TA ČR se Svazem 
intenzivně spolupracuje
Technologická agentura ČR se podílela na řadě aktivit Roku průmyslu a technického 
vzdělávání. Vrcholem aktivit byl Den TA ČR spojený s udělením cen nejlepším projektům.

Stěžejní pro Technologickou agenturu ČR (TA ČR) byla v letošním 
roce spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) 
na daňových odpočtech na výzkum a vývoj (VaV) a podpoře 
aplikovaného výzkumu a k tomu potřebné novele zákona 
č. 130/2002 Sb. TA ČR také se SP ČR spolupracovala na exportu 
výsledků výzkumu, jehož vyvrcholením byl podpis memoranda 
o spolupráci s EGAP, CzechTrade a dalšími významnými subjekty.
Další aktivity se týkaly seminářů zabývajících se problematikou 
genderu, jež byly součástí cyklu „Ženy ve výzkumu a podnikání“ 
v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání. Na seminářích 
se sešly zástupkyně akademické a podnikatelské sféry. Během 
letošního roku TA ČR ve spolupráci se SP ČR vyhlásila výtvarnou 
soutěž Propojený svět, kde se potkala žákovská a vysokoškolská 
díla. Během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně pořádala 
TA ČR seminář pod záštitou místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka 
na téma „Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce“. 
Vyvrcholením aktivit v rámci spolupráce se SP ČR byl 22. října 
Den TA ČR 2015. Zahájil jej dopolední seminář „Současné 
výzvy pro inovace“ v Národní technické knihovně, pokračoval 
vernisáží výtvarné soutěže Propojený svět a zakončilo jej 
slavnostní předávání prestižních Cen TA ČR za nejlepší projekty 
aplikovaného výzkumu na galavečeru v nové budově Národního 
muzea za účasti členů vlády, parlamentu, výzkumné i akademické 
obce a dalších významných osobností. 
Ceny TA ČR 2015 za aplikovaný výzkum získaly čtyři nové projekty. 
Cenu v kategorii Řešení pro kvalitu života získal projekt speciální 
vakcíny proti borelióze pro veterináře. V kategorii Ekonomický 
přínos zvítězil návrh na využití moderních technologií a materiálů 
při výrobě aerosolových nádobek. V třetí kategorii Užitečnost 
řešení nejvíce zabodoval projekt, který se zaměřil na rozšíření 
chovu čmeláků, coby alternativních opylovačů pro potřeby 
zemědělců a zahrádkářů. Tento projekt byl oceněn i v nové 

kategorii Cena budoucnosti, kterou obdržel po hlasování hostů 
galavečera přímo v sále. V poslední čtvrté kategorii s názvem 
Originalita řešení uspělo využití nových monokrystalických 
materiálů v hi-tech technologiích v elektronickém, optickém, 
optoelektronickém, strojírenském a šperkařském průmyslu. 
Výsledkem projektu budou zcela nové produkty na špičkové 
světové úrovni.
„Smyslem udělování prestižních Cen Technologické agentury 
České republiky je ukázat, že státní podpora aplikovaného 
výzkumu má smysl, nese zajímavé a užitečné výsledky. 
Ty vznikly ve spolupráci výzkumných organizací a firem – 
je zřejmé, že podpora smysluplné komunikace mezi výzkumnými 
organizacemi a soukromým sektorem a podpora jejich spolupráce 
v oblasti aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací, je důležitá a nese efekt,“ řekla předsedkyně TA ČR 
Rut Bízková, předsedkyně TA ČR. 
TA ČR plánuje na rok 2016 vyhlásit další veřejné soutěže a k nim 
patřící semináře pro uchazeče o podporu a také realizační 
semináře. První bude vyhlášená veřejná soutěž v programu 
GAMA (leden 2016), v průběhu roku pak další v programu DELTA 
(zaměřená na Česko-korejskou spolupráci) a v programu EPSILON. 
Podporu mladých výzkumných pracovníků, zejména žen, a jejich 
spolupráce s mladými lidmi ve firmách přinese již připravený nový 
program ZETA. Připraven je rovněž program BETA2 pro potřeby 
veřejné správy a program ETA – zaměřený na společenskovědní 
výzkum, který reaguje na některé nové společenské výzvy, 
zejména pak na Industry 4.0. Oba programy ZETA a BETA2 nyní 
čekají na projednání Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Ivana Drábková
tisková mluvčí TA ČR
drabkova@tacr.cz
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Průmyslníci a vědci se dohodli na spolupráci
Spolupráce Svazu průmyslu a dopravy ČR a Akademie věd ČR 
vstoupila do nové, vstřícnější a efektivnější fáze. Přelomovým 
momentem se po delší době vyjednávání stalo setkání vedení 
obou institucí. Jeho předmětem byla zejména snaha o zlepšení 
transferu poznatků do praxe.
Obě strany se sešly počátkem prosince, aby deklarovaly 
potřebu spolupráce pro zajištění konkurenceschopnosti ČR. 
Shoda panovala v tom, že obě nezávislé organizace musí 
vidět budoucnost výzkumu, vývoje a inovací a jejich trendů 
za horizontem delším než jedno politické volební období. Zájmem 
obou stran je zlepšení spolupráce průmyslové a výzkumné 
sféry. Podle účastníků schůzky je v ČR řada úspěšných firem 
a špičkových výzkumných pracovišť, na jejichž spolupráci je 
třeba stavět. 
Zástupci SP ČR a AV ČR se dohodli na následujících konkrétních 
bodech spolupráce:
•	 AV ČR nominuje svého zástupce do expertního týmu SP ČR 

pro výzkum, vývoj a inovace.
•	 Obě strany si budou vyměňovat informace, zejména týkající 

se připomínek zásadního charakteru k vládním materiálům.

•	 Spolupráce bude probíhat rovněž v analyzování prostředí 
výzkumu, vývoje a inovací s využitím expertní kapacity 
Národohospodářského ústavu AV ČR. 

•	 Vzájemnou snahou je podpořit transfer poznatků z výzkumné 
do aplikační sféry prostřednictvím medializace nabídky 
služeb ústavů AV ČR, které jsou prezentovány mimo jiné 
Centrem transferu technologií SSČ AV ČR a v publikaci 
Aplikační laboratoře AV ČR.

Delegaci Akademie věd ČR vedl její předseda Jiří Drahoš 
a setkání se zúčastnili členové Akademické rady AV ČR Karel 
Aim, Josef Lazar a Tomáš Kruml. Svaz průmyslu a dopravy ČR 
zastupoval jeho prezident Jaroslav Hanák a dále viceprezident 
Zbyněk Frolík, člen představenstva Eduard Palíšek, generální 
ředitelka Dagmar Kuchtová a manažer pro výzkum, vývoj 
a inovace Jan Proksch.  red

Český úspěch v programu Horizont 2020
Evropský program na podporu výzkumu, vývoje a inovací Horizont 
2020 je velkou výzvou pro potenciální uchazeče o financování 
inovativních řešení. Program usiluje o posílení postavení Evropy 
v oblasti inovací a z tohoto hlediska specificky podporuje inovační 
projekty velkých firem i malých a středních podniků.
ČR se už může pochlubit prvními úspěchy. V rámci nástroje 
Zrychlená cesta k inovacím – Fast Track to Innovation Pilot (FTI) 
se cíleně podporuje účast průmyslu včetně malých a středních 
podniků v programu H2020 formou projektů malých konsorcií 
o třech až pěti účastnících. Účelem schématu je poskytnout 
prostředky pro přechod nadějného inovačního řešení na trh, pro 
komercializaci. Očekává se, že daná inovace bude uvedena na trh 
do 36 měsíců od zahájení projektu. Proto je velmi důležité, aby 
řešení reflektovalo potřeby potenciálních zákazníků. Struktura 
projektu FTI je odlišná od žádostí výzkumně-vývojových projektů, 
jedná se o strukturu podnikatelského plánu. 
První uzávěrka proběhla už v dubnu letošního roku. Podáno bylo 
celkem 269 návrhů projektů, z nichž se 48 dostalo přes požadované 
prahové hodnocení. K financování jich nakonec bylo vybráno 16. 
V této obrovské konkurenci uspěl jeden ze členů Svazu průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR), konkrétně První brněnská strojírna Velká 
Bíteš a.s., jeden ze tří členů konsorcia projektu DISRUPT. 

Cílem projektu je výroba a komercializace inovativní a bezpečné 
ultralehké dvousedadlové helikoptéry určené jak ke komerčním 
tak rekreačním účelům. Koordinátorem projektu je italská 
společnost CURTI, rodinná firma založená v roce 1955. Třetím 
partnerem je německá firma JUNKERS Profly GmbH. 
Hlavním úkolem První brněnské strojírny Velká Bíteš a.s. 
v projektu je vývoj turbínového motoru přizpůsobeného 
potřebám produktu. Ostatní partneři se soustředí na samotný 
vývoj a výrobu helikoptéry a bezpečnostního mechanismu 
balistického padáku. Projekt získal podporu Evropské komise 
ve výši 2,92 milionu eur.

Veronika Korittová
Technologické centrum AV ČR
korittova@tc.cz

Michaela Vlková
Technologické centrum AV ČR
vlkovam@tc.cz 

Více informací najdete na internetových stránkách  
www.ssc.cas.cz a www.cas.cz.

Bližší informace můžete získat u příslušných národních 
kontaktů programu Horizont 2020, pracovníků 
Technologického centra AV ČR a na www.h2020.cz. 
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Inovační barometr ECB: 
prorazme skleněný strop
„Musíme být konkurenceschopní“ je věta, kterou se dušuje každý ekonom i politik. 
Je ale otázkou co v 21. století konkurenceschopnost vlastně znamená. Jak se pozná, 
že je jedna země konkurenceschopnější než jiná? 

Je Vietnam konkurenceschopnější než Švédsko? Na tuto 
otázku odpověď nenabídneme, nicméně jsme přesvědčeni, 
že primárním cílem českého businessu, politiky i občanského 
sektoru musí být konkurenceschopnost ve spíše švédském 
stylu než cenová konkurenceschopnost Vietnamu. EU Office 
České spořitelny proto nabízí nástroj, který ukáže, jak si Česká 
republika v „konkurenceschopnosti inovovat“ stojí. 
A jednoznačně se ukazuje, že máme co dohánět – Česká 
republika stojí na rozcestí. Buď zůstane skvělou výrobní 
ekonomikou na východě Evropy, nebo proboří „skleněný strop“ 
a dostane se mezi inovativní, vysokopříjmové ekonomiky 
na severozápadě Evropské unie. Vysoké příjmy se ale neobjevují 
jen tak – jsou odměnou za přidanou hodnotu, za nové nápady 
a technologie uvedené do praxe a jejich úspěšný prodej 
do zahraničí. Pokud chceme v mezinárodní konkurenci 
dlouhodobě uspět, musíme se soustředit na inovace, výzkum 
a vývoj, informační společnost, znalostní ekonomiku a výrobky 
s vysokou přidanou hodnotou. Jak je tato snaha úspěšná, 
měří právě tento barometr. Na výsledky se podívejte také 
v interaktivní aplikaci na webu Erste Corporate Banking 
na www.erstecorporatebanking.cz/barometr. 
Inovační barometr Erste Corporate Banking se skládá 
z devíti statistik, které determinují inovační potenciál, 
konkurenceschopnost a budoucí prosperitu země. Důležitou 
součástí inovačního barometru je i dynamický rozměr – 
na základě jeho výsledků se dá posoudit, zda se inovační 
potenciál v dané zemi vyvíjel pozitivním způsobem nebo 
naopak převažovaly negativní aspekty. Pro tyto účely byl index 
dopočítán zpětně až do roku 2010. 

Výsledky pro ČR
Vedeme si nejlépe ze všech zemí Visegrádské čtyřky a ze zemí 
bývalého sovětského bloku nás předstihlo pouze Slovinsko. 
Výsledky nejsou nikterak závratné – nadprůměrné hodnoty 
jsme získali pouze ve 4 ukazatelích a to spíše těsně. 
Více než 15 % našeho vývozu tvoří high-tech výrobky, což nás 
řadí na 8. místo v EU. V horní polovině žebříčku jsme se umístili 

také ve výdajích na výzkum a vývoj či v počtu vědeckých 
publikací per capita. Na 14. místě, tedy přesně v polovině 
žebříčku, jsme se umístili také v počtu absolventů univerzit 
technických směrů či v rozvinutosti internetové infrastruktury. 
Díky těmto výsledkům můžeme dojít ke klíčovým závěrům.

Nízká efektivita výzkumu a vývoje
V patentové aktivitě za průměrem EU velmi výrazně 
zaostáváme. Zatímco v ČR je přihlášeno přibližně 0,2 patentů 
na 1000 obyvatel, průměrem Evropské unie je pětinásobek 
– čeští vědci i firmy (nutno podotknout, že společně se svými 
souputníky z bývalého sovětského bloku) patentují málo. Český 
výzkum a vývoj proto musí projít transformací, která bude nutit 
vysoké školy, výzkumné ústavy i firmy k větší aktivitě v rámci 
aplikovaného výzkumu. Peněz v systému není nedostatek, 
ve výdajích na R&D jsme vůči zbytku EU nadprůměrní, 
je ale třeba zlepšit alokaci – musí se zlepšit spolupráce vědy 
a businessu, firmy musí být motivovány k investicím do vědy 
a publikaci svých vynálezů.
Z mezinárodního srovnání ale vyplývá, že investice do R&D 
podnikatelského sektoru jsou v České republice stále ještě 
podhodnoceny (i přesto, že navzdory krizi je na silně růstové 
trajektorii). Zatímco v České republice firmy investují 56 % 
z celkových výdajů na výzkum a vývoj, ve Skandinávských 
ekonomikách, které jsou na špici nejen v Inovačním barometru, 
se firmy na financování výzkumu podílí až 70 %. Z toho také 
vyplývá v evropském kontextu nezvykle vysoký podíl státních 
výdajů na vědu a výzkum – v západních ekonomikách nebývá 
zvykem tolik záviset na státních výzkumných institucích – spíše 
jsou podporovány investice firem nebo vysokých škol. 

Více technického vzdělávání
Česká ekonomika je do značné míry závislá na průmyslu, 
což vytváří na jednu stranu příležitost, ale na druhou stranu 
výzvu. Pokud budeme schopni se čelem postavit výzvám, 
které čeká moderní průmysl v podobě Průmyslu 4.0, může 

12     Výzkum a inovace



nám to výrazně pomoci s pokořením „skleněného stropu“. 
Pokud se nám ale nepodaří se s těmito změnami vypořádat 
se ctí, čekají nás obrovské strukturální problémy spojené 
s nekonkurenceschopným průmyslem. 
Podívejme se na vysokoškolské vzdělávání – které je pro vývoj 
inovativního myšlení klíčové, protože produkuje odborníky 
na nejrůznější témata. Počet absolventů technických univerzit 
není nízký – ve srovnání se zeměmi OECD je naprosto 
průměrný, ale jen do momentu, než si uvědomíme strukturu 
české ekonomiky – v průmyslu v České republice je zaměstnáno 
o 15 procentních bodů větší část pracovní síly než je zvykem 
v EU, tj. téměř 2x tolik. Za posledních 15 let se v ČR zpětinásobil 
počet studentů, ovšem počet studentů technických oborů rostl 
pomaleji než ostatní obory, takže jsme byli svědky relativního 
poklesu technických oborů. Podíl absolventů přírodních věd 
a technických oborů se snížil z 28 % v roce 1998 na 23 % v roce 
2012. Relativní propad se projevil zejména v technických 
vědách a oborech – kategorii, která zahrnuje Strojírenství 
a metalurgii, Elektrotechniku a automatizaci, Chemické 
výroby a Motorová vozidla, lodě a letadla. Technické univerzity 
proto musí zabrat a vychovávat výrazně více uchazečů. 
Pokračování trendu relativního poklesu absolventů technických 
univerzit by dále prohlubovalo nesoulad na trhu práce, kde již 
v současnosti je nedostatek vysoce kvalifikovaných inženýrů, 
strojařů, IT specialistů, apod. 

Málo rizikového kapitálu 
Schopní a kvalitně vzdělaní obyvatelé jsou pro schopnost uspět 
v 21. století podmínkou nutnou, nicméně nikoliv dostačující. Proto 
je také zapotřebí, aby měli ti nejdynamičtější a nejpodnikavější 
z nás zázemí pro začátek – aby jejich ochota jít s kůží na trh 
nenarazila na finanční bariéru. Zde hrají klíčovou roli fondy 
rizikového kapitálu – venture kapitálové fondy. 
V kontextu České republiky je rizikového kapitálu pomálu – 
Podle údajů Evropské asociace venture kapitálu jde o méně než 
3 000 000 eur. V relativním vyjádření vůči HDP jde o pouhé 
tisíciny procenta. Rizikové fondy netvoří podstatnou část 
financování podnikové sféry nikde v Evropě, ale například 
ve Finsku jsou jejich investice vůči HDP nikoliv tisíciny procenta 
ale čtyři setiny – ve srovnání s Českou republikou vydávají 
na investice do start-upů více než dvacetkrát více peněz. 
Vytvořit vstřícné prostředí pro začínající podnikatele není 
drahé a navíc nám v tom může pomoci nový finanční rámec EU 
2014 – 2020. Měli bychom využít příležitosti a začít podporovat 
rizikové projekty. Jako inspirace nám k tomu může posloužit třeba 
velmi úspěšný program Yozma izraelské vlády, který napomohl 
k dnešnímu věhlasu Izraele jako centra světových technologií. 

Vít Macháček
EU Office České spořitelny 
vmachacek@csas.cz

Inovační Barometr (2015)
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Prezident republiky Miloš Zeman stejně jako v minulých letech také letos na Pražském hradě počátkem prosince přijal členy Klubu SP ČR.

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák (druhý zleva) podepsal 
2. prosince dohodu o vzájemné spolupráci SP ČR a Korea 
Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA).

Na podzimním Dni TA ČR 2015 prezentoval názory SP ČR na otázky 
výzkumu a vývoje poradce prezidenta SP ČR Boris Dlouhý.

Viceprezident SP ČR 
František Chaloupecký 
(vlevo) v listopadu 
předával cenu v jedné 
z kategorií ocenění 
Národní cena kvality.

Na semináři Obchodní a investiční 
příležitosti na Floridě, který SP ČR 
uspořádal 19. listopadu, vystoupil 

ministr obchodu Floridy Bill Johnson.

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák podepsal 11. prosince deklaraci o spolupráci 
s Byznysem pro společnost, největší odbornou platformou pro CSR 
a udržitelnost v ČR. Vlevo předsedkyně platformy Byznys pro společnost 
Pavlína Kalousová.
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Ohlédnutí představenstva za rokem 
2015 a očekávání od roku 2016
1.  Jak hodnotíte uplynulý rok 2015, který SP ČR vyhlásil Rokem průmyslu 

a technického vzdělávání?

2.  Jaká jsou Vaše očekávání do roku 2016 – z hlediska Vaší agendy v SP ČR, 
v pracovní i osobní rovině?

František Chaloupecký
viceprezident SP ČR

1. V letošním roce po volební 
valné hromadě a ustavení nového 
představenstva a viceprezidentů 
(a také samozřejmě dozorčí 
rady a smírčího výboru) byly 
ustaveny expertní týmy. Jejich 
činnost se zásadně promítá 
v příslušných oblastech a sférách. 
Kvalita materiálů, výstupů 

na jednání a tím i pozice SP ČR jsou na velmi vysoké úrovni 
a z mého pohledu se neustále zlepšují. Tím je také zásadně 
posilována pozice SP ČR, jak v tripartitě, tak samozřejmě při 
všech jednáních s orgány státní správy, odbory, či partnery 
byznysu jak z tuzemska, tak i zahraničí. K tomu přispívají 
zásadní měrou jak velmi dobře organizované zahraniční mise, 
tak akce pořádané v tuzemsku. Zde je třeba velmi kladně 
hodnotit letošní rok, co se týká akcí vyhlášených v rámci Roku 
průmyslu a technického vzdělávání. Protože rok je krátká 
doba a výsledky, které mají vyplynout z takovýchto programů 
a akcí, mají spíše delší odezvu, navrhujeme dále pokračovat 
v této agendě a z Roku průmyslu učinit program alespoň 
ve střednědobém, např. pětiletém horizontu.
2. Co se týká mého očekávání v roce 2016 a agend, které mám 
v gesci jako viceprezident, mohu pouze očekávat velký nápor 
v oblasti legislativy, což není specifikum roku 2016, ale trvale. 
Musím vyzdvihnout práci Sekce zaměstnavatelské SP ČR a chci 
všem jejím členům velmi poděkovat za spolupráci. V další 
oblasti, kterou mám ve své gesci, tj. členská základna, jsem 
velmi rád, že jak jednání Členských firem a Grémií členských 
firem, tak také jednání Rady členů (kolektivní členové) jsou 
na dobré úrovni a věřím, že plní svou roli. Toto je samozřejmě 
jenom jedna z částí spolupráce s členskou základnou a důležitá 
je především denní práce v oblasti informování členské 

základny ve všech stěžejních oblastech. Co se týká roku 2016, 
těším se na další spolupráci s kolegy ze sekretariátu ze SP ČR, 
se členy orgánů SP ČR a v tomto směru si lze přát především 
zdraví pro nás všechny, abychom byli schopni naplnit všechny 
naše cíle a plány, které nejsou zrovna lehké.
Čtenářům Spektra přeji krásné Vánoce, vše nejlepší do Nového 
roku a hodně zdraví a štěstí v roce 2016.

Zbyněk Frolík
viceprezident SP ČR

1. Myslím, že se jednalo 
o nejúspěšnější akci SP ČR 
za posledních řadu let. Povedlo 
se zapojit vládu, ministerstva 
a řadu podniků a celá tato akce 
vyznívá jako celonárodní aktivita. 
Stálo by za to z roku udělat 
Pětiletku průmyslu a technického 
vzdělávání, protože se v této 

oblasti mění věci velmi pomalu.
2. Pro mě byl rok velmi úspěšný. Byl jsem opětovně zvolen 
do představenstva SP ČR a navíc do funkce viceprezidenta 
pro výzkum, vývoj a inovace. Připravili jsme komplexní novelu 
zákona č. 130. Posílili jsme Expertní tým VaVaI a efektivně 
jsme se vyjadřovali k mnoha relevantním bodům v rámci 
připomínkového místa. V pracovní rovině Linet opět překonal 
dosavadní rekordy a rostl o 30 procent. A v osobní rovině moji 
rodinu nepotkala žádná katastrofa a tak celkově hodnotím 
letošní rok velmi pozitivně. 
V roce 2016 nás čeká tak jako každý rok boj s úředníkem 
za vyšší podporu aplikovaného výzkumu a inovací, podpora 
rozumného znění evropského patentu a pokračování 
v prosazování kolaborativního výzkumu mezi akademickou 
a soukromou sférou. 
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Daniel Beneš
viceprezident SP ČR

1. Končící rok byl pro energetiku 
plný důležitých mezníků. Vláda 
schválila Státní energetickou 
koncepci, Národní akční plán 
rozvoje jaderné energetiky 
a rozhodla o korekci limitů 
těžby hnědého uhlí. Pokračovaly 
i změny v energetice, které 
v důsledku znamenají růst 

decentralizované energetiky a obnovitelných zdrojů. Na tomto 
poli vidím hodně růstových příležitostí. Pro perspektivy 
českého průmyslu i technického vzdělávání jsou to vesměs 
dobré zprávy.
2. Hlavním cílem je pokračovat v úspěšně nastartované 
práci Expertního týmu pro energetiku a klimatickou 
změnu a jeho devíti pracovních skupin. Zároveň věřím, 
že první výsledky přinese Aliance českého energetického 
průmyslu, která vznikla v roce 2015 a jejímž cílem je zvýšit 
konkurenceschopnost a zajistit zakázky pro tuzemské podniky 
a tím pádem také práci pro naše zaměstnance a experty.

Stanislav Kázecký
viceprezident SP ČR

1. Rok 2015 pro SP ČR hodnotím 
jako úspěšný především z pohledu 
celkových aktivit. Pokud jde 
o Rok průmyslu a technického 
vzdělávání je třeba poděkovat 
všem zaměstnancům a členům 
SP ČR, kteří se na projektu 
podíleli. Šlo o mimořádně úspěšný, 
ale hlavně potřebný projekt. Bylo 

by dobré, kdyby tento projekt mohl ještě třeba i v menším 
rozsahu pokračovat.
2. Rok 2016 rozhodně nebude rokem jednoduchým. 
Jde především o problém migrace, která bezesporu bude mít 
dopad do sociálního prostředí a na ekonomiky evropských 
zemí. Důležitý pro EU bude rovněž úspěch jednání o dohodě 
TTIP. Složitá budou rovněž jednání o udělení statusu tržní 
ekonomiky Číně.
Z širšího pohledu bych rád věřil, že všichni rozhodující 
evropští politici zachovají chladnou hlavu a rozum a nepokazí 
úspěšný evropský projekt, který obyvatelům téměř celé 
Evropy zajistil 70 let života bez válek a blahobytu.

Radek Špicar
viceprezident SP ČR

1. Myslím, že více než 400 akcí, 
které jsme v rámci Roku průmyslu 
uspořádali, mělo svůj smysl a pomohlo 
zvýšit zájem o technické obory 
u nás. Každopádně je ale potřeba 
v podobných aktivitách pokračovat, 
protože situace na trhu práce, který 
trpí nedostatkem nízko i vysoce 
kvalifikované pracovní síly, představuje 

vážnou překážku pro další růst a modernizaci českého průmyslu.
2. Rok 2016 pro mne bude přechodem ze zaměstnaneckého 
poměru k vlastnímu podnikání, k čemuž přistupuji s velkým 
respektem, ale zároveň se na tuto změnu velmi těším. Ve Svazu 
se po skončení vyjednávání o finanční podpoře exportu chystám 
věnovat exportu i v širším kontextu. A také bych v příštím roce 
rád uskutečnil připravovanou road show po regionech, jejímž 
cílem bude představit naší členské základně zajímavé malé 
a středně velké technologické firmy a startupy s relevantními 
službami nebo produkty, které by ty velké mohly využít pro 
posílení své konkurenceschopnosti. 

Jiří Cienciala
viceprezident SP ČR

1. Vyhlášením Roku průmyslu 
a technického vzdělávání 
se povedlo nejen rozproudit 
veřejnou debatu o důležitosti 
průmyslu pro naše hospodářství 
a jeho budoucím směřování, ale 
také prosadit některá důležitá 
opatření v oblasti vzdělávání, 
například vzorové smlouvy mezi 

žákem a firmou nebo povinné přijímací zkoušky na SŠ. Nejvíc 
mě těší, že se podařilo do této iniciativy zapojit státní instituce, 
podniky i veřejnost a z projektu Svazu se tak asi poprvé stala 
celonárodní aktivita. Jeden rok ale nestačí, musíme pokračovat 
v našem úsilí, protože nedostatek technicky vzdělaných 
pracovníků omezuje konkurenceschopnost našich firem. 
2. Věnoval jsem se letos z velké části ještě také práci v Radě vlády 
pro vědu, výzkum a inovace. Tuto oblast postupně předávám 
kolegům a budu se soustředit na další zkvalitnění technického 
vzdělávání. Navázali jsme konstruktivní spolupráci s paní ministryní 
Valachovou, se kterou jsme dohodnuti na pravidelném čtvrtletním 
vyhodnocování našich požadavků. Je nezbytné, aby školy více 
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spolupracovaly s firmami, a to nejen na bázi společenské povinnosti, 
ale aby se skutečně podniky zapojovaly do vzdělání a výchovy mladé 
generace a určovaly hlavní směry technického vzdělávání. Je potřeba 
uskutečnit efektivní reformu financování regionálního školství 
a změny ve financování vysokých škol. Za důležité považuji také 
rychlé nastartování systému predikcí trhu práce.  
Osobně si přeji, aby se nám podařilo pozvednout společenskou 
prestiž průmyslu v ČR obecně na úroveň, jakou si zaslouží, a také 
vyzdvihnout význam malých a středních firem. Doufám, že drastický 
útlum těžby černého uhlí, který nás zřejmě v příštích letech postihne, 
nepokazí trend pozitivního vnímání českého průmyslu. 

Petr Cingr
člen představenstva SP ČR

1. Rok průmyslu a technického 
vzdělávání vnímám jako úspěšný 
a neopakovatelný. 
Podařilo se zrealizovat mnoho 
užitečných akcí (například 
konference SCHP ČR 
Konkurenceschopnost a lidské 
zdroje v chemickém průmyslu 
v září tohoto roku). Informovanost 

veřejnosti o průmyslu jako tahounu české ekonomiky a potřebě 
technicky vzdělaných mladých lidí byla nesmírně mnohotvará 
a přitom konkrétní. Krokem k systematické a udržitelné práci v této 
oblasti by měly být rovněž sektorové dohody a jejich realizace.
2. V rámci SP ČR vznikl nový expertní tým pro životní prostředí 
(ENVI tým), který se ihned po svém vzniku zapojil do „legislativní 
smršti“, která začala v září. V současné době je v plném proudu 
zejména projednávání zákonů o odpadech a vodách, které bude 
mít nepochybně přesah do roku 2016. Chci poděkovat všem 
členům envitýmu za jeho dosavadní práci. Přeji si, abychom 
v součinnosti s jednotlivými průmyslovými svazy a dalšími členy 
SP ČR přispěli k vytvoření takového prostoru pro podnikání, 
který přispěje k zachování konkurenceschopnosti českého 
průmyslu a udržitelnosti vývoje České republiky.

Eduard Palíšek
člen představenstva SP ČR

1. Předně jsem velmi rád, že priority 
Svazu průmyslu a dopravy ČR 
odrážejí aktuální potřeby a témata, 
která dnes hýbou světem průmyslu 
a že se s nimi česká průmyslová 
sféra může ztotožnit. Pro 

dlouhodobý udržitelný rozvoj celého českého hospodářství 
je zásadní podpora technologických inovací v průmyslové 
výrobě a rozvoj technického školství. Rok průmyslu 
a technického vzdělávání, který letos Svaz průmyslu a dopravy 
ČR vyhlásil, odstartoval důležitou diskuzi na všech úrovních 
společnosti. Musíme si uvědomit, že kvalitní technické 
vzdělávání a podpora vědy a výzkumu jsou základem pro 
konkurenceschopnost českých firem.
2. Podpora rozvoje digitalizace obzvlášť pak ve vztahu 
k problematice Průmysl 4.0 patří mezi jedno z hlavních témat, 
na které bych se, jako člen představenstva Svazu průmyslu 
a dopravy ČR, rád zaměřil. Právě digitalizace totiž otevírá 
nové možnosti k udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti 
českého průmyslu i celého českého hospodářství. Díky svému 
zapojení do správních a vědeckých rad předních českých 
univerzit a členství v Akademickém sněmu Akademie věd ČR 
jsem schopen napomoci propojování akademické a komerční 
sféry a tím významně působit v jedné z klíčových oblastí Svazu 
průmyslu a dopravy ČR, kterou letos bylo a i nadále bude 
technické vzdělávání.

Bohdan Wojnar
člen představenstva SP ČR

1. Pro všechny zainteresované 
strany byla tato iniciativa 
mimořádně přínosná. Česká 
republika má dlouhou industriální 
tradici, přičemž s nedostatkem 
kvalitních technicky vzdělaných 
absolventů se potýkají takřka 
všechny firmy bez ohledu 
na svou velikost. Rok průmyslu 

a technického vzdělávání nám umožnil otevřít debatu o tomto 
problému na celonárodní úrovni a zároveň přejít od slov 
k činům. Svaz průmyslu a dopravy ČR, stejně jako řada jeho 
členů, například ŠKODA AUTO, vnímají nutnost podporovat 
technické vzdělávání a inovace, jako své poslání. Proto konec 
Roku průmyslu a technického vzdělávání nepovažujeme 
za konec všech aktivit, nýbrž začátek. Snahy o větší propojení 
forem a škol, celospolečenská diskuze i řada projektů bude 
pokračovat i v dalších letech. Velmi mě také potěšilo, že jsme 
pomyslnou štafetu mohli předat Roku řemesel Asociace malých 
a středních podniků. 
2. Jako Svaz průmyslu a dopravy ČR i já osobně se zaměříme 
na dotažení implementace výsledků projektu POSPOLU 
do české legislativy a další potřebné legislativní úpravy pro 
zkvalitnění českého odborného školství. Je důležité zahájené 
projekty důsledně dotáhnout až do konce.
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Rok průmyslu uzavřela konference
Svazem vyhlášená celoroční kampaň na podporu technického vzdělávání přinesla své 
ovoce. Shodli se na tom účastníci její závěrečné konference, jež se počátkem prosince 
uskutečnila v Praze za účasti zástupců vlády.

Na dvě stovky odborníků na oblast 
technického vzdělávání se 3. prosince 
sešly v Kongresovém centru v Prazeě, 
aby shrnuli aktivity celoroční kampaně 
Rok průmyslu a technického vzdělávání, 
kterou na letošní rok vyhlásil Svaz 
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se svými 
partnery. Shodli se na tom, že čtyři 
stovky akcí, jež se od ledna v rámci 
kampaně uskutečnily, výrazně zviditelnily 
její téma v očích široké veřejnosti. 
Přesto bude podle názoru diskutujících 

nezbytné v dalším prosazování podpory 
technického vzdělávání pokračovat.
„Bylo moudré, vyhlásit letošní rok Rokem 
průmyslu a technického vzdělávání. 
Vyvolali jsme zájem a diskusi odborné 
a částečně i laické veřejnosti. Podařilo se 
nám získat vládu k podpoře této aktivity, 
přihlásila se k ní řada významných 
subjektů. Nedostatek technicky 
vzdělaných pracovníků, vysokoškoláků, 
středoškoláků s maturitou i učňů, 
je chronickou a zvětšující se bariérou 

omezující konkurenceschopnost našich 
firem vůči světu. Proto budeme i v příštích 
letech pokračovat v našich snahách, 
jeden rok nestačí k systémové změně tak 
konzervativní oblastí jakou je vzdělávání,“ 
uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák 
(na snímku vlevo dole). 
Za řečnickým pultem se dále vystřídaly 
dvě desítky zástupců partnerů kampaně, 
reprezentantů státní sféry, firem 
i vysokých škol. V jednom z diskusních 
bloků se na pódiu potkali dokonce 
dva zástupci vlády – ministr průmyslu 
a obchodu Jan Mládek s ministryní 
školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou 
Valachovou (horní snímek na str. 19).
„Oceňuji spolupráci se Svazem průmyslu 
a dopravy ČR a aktivity Roku průmyslu 
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a technického vzdělávání. Osobně 
usiluji o podporu kvalitního technického 
vzdělávání i dalších oblastí vzdělávání, 
které jsou významné i pro uplatnění na trhu 
práce. Na MŠMT se snažíme i o podporu 
intenzivnější spolupráce firem a škol 
a principů duálního vzdělávání,“ uvedla 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
Kateřina Valachová. 
„V letošním roce se nám podařilo udělat 
pokrok a zorganizovat pro popularizaci 
technických oborů řadu prospěšných akcí. 
Pokud ale chceme, aby měl náš průmysl 
skutečně perspektivní budoucnost, byl 
konkurenceschopný a měl dostatek 
vzdělaných odborníků, měl by pro nás 
i každý další rok být v určitém smyslu 
rokem průmyslu a technického vzdělávání, 
ač jim tak již nebudeme říkat,“ řekl ministr 
průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Do kampaně se partnersky přihlásilo 
svými akcemi 150 významných subjektů 
včetně odvětvových svazů a asociací, 
firem, škol, státních organizací jako jsou 
TA ČR, CzechInvest, NÚV, NIDV a také 
jednotlivé kraje. Osobní záštitu převzal 
a v průběhu roku aktivitu podporoval 
předseda vlády Bohuslav Sobotka. 
Kromě ministerstev průmyslu a obchodu 
a školství, mládeže a tělovýchovy se 

do kampaně se zapojila také ministerstva 
práce a sociálních věcí i kultury. 
Generálním partnerem byla Česká 
spořitelna, a.s. a její Nadace Depositum 
Bonum, kterou na konferenci reprezentoval 
její ředitel Václav Kubata (na snímku 
na str. 18 vpravo). Nadace dlouhodobě 
spolupracuje s propagátorem matematiky 
a odborníkem na didaktiku matematiky 
prof. Milanem Hejným, jemuž na konferenci 
jako výraz poděkování za celoživotní přínos 
předal prezident SP ČR Jaroslav Hanák 
speciální ocenění (vpravo dole).
Mezi firmami, které spolupracují se 
středními školami, se výrazně profilovaly 
zejména ŠKODA Auto, Siemens, Microsoft, 
IBM, LINET, Vítkovice Machinery Group, 

TOS Vansdorf, Třinecké železárny, 
BRANO GROUP, Ostroj, Kovosvit MAS 
a řada dalších. Pomoci rodičům při 
rozhodování o tom, na jakou střední školu 
polytechnického zaměření mají poslat 
své děti, by měla sloužit elektronická 
publikace Almanach technického 
vzdělávání. V Almanachu se prezentuje 
bezmála 500 odborných středních škol 
technických oborů a více než 70 příkladů 
dobré praxe spolupráce s firmami. 
Informačně přehledná část publikace 
umožňuje vyhledávání podle skupin oborů, 
jednotlivých oborů či místa působení školy 
v konkrétním kraji/okrese. Informace 
o Almanachu budou k dispozici na webech 
www.spcr.cz a www.rokprumyslu.eu. red

ZáVěREČNá KONFERENCE ROKU PRůMYSLU A TECHNICKéHO VZDěLáVáNí V ČíSLECH: 
▪ 400 akcí Roku průmyslu a technického vzdělávání ▪ 220 účastníků konference ▪ 50 ředitelů středních škol ▪ 20 prezentací ▪ 
15 novinářů ▪ 8 členů představenstva ▪ 5 stánků s prezentacemi partnerů kampaně ▪ 3 náměstci ministra ▪ 2 ministři ▪ 2 děkani 
fakult vysokých škol ▪ 2 odboroví předáci ▪ 1 formule vyrobená studenty v předsálí ▪ 2/3 šéfů členských oborových svazů a asociací

<< Zleva moderátorka Zuzana Tvarůžková, 
generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová, 
prezident SP ČR Jaroslav Hanák, ředitel Nadace 
Depositum Bonum Václav Kubata a manažer 
kampaně David Vondrák.
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Ekonomická diplomacie v roce 2016
Dobře nastavená ekonomická diplomacie státu je důležitým aspektem 
konkurenceschopnosti českých firem v zahraničí.

Pokud vývoz z ČR letos vzroste na předpokládaných 3,8 bilionu 
korun, půjde o šestiprocentní nárůst oproti minulému roku. Bude 
se tak jednat o rekordní číslo hodnoty vývozu zboží a služeb 
z ČR. Ekonomičtí analytici se shodují, že tento dobrý výkon české 
ekonomiky je výrazně ovlivněn rozhodnutím České národní banky 
z listopadu 2013 o oslabení koruny na úroveň 27 korun za euro. 
Nicméně čeští exportéři potřebují k úspěšnému podnikání více 
než jen nízkou úroveň měny. 
Důležitou roli hraje ekonomická diplomacie státu, zejména 
pro ty exportéry, kteří se zaměřují na export mimo Evropskou 
unii. Podpora státu je důležitým předpokladem pro úspěšný 
vývoz českých výrobků a služeb. Na mnoha komplikovaných 
trzích a při obchodování se zahraničními státními subjekty 
se i konkurenceschopné výrobky často těžko uplatní bez 
takové pomoci. Proto je tedy zamyšlení o nastavení ekonomické 
diplomacie namístě. Do rozsahu pokrytí služeb ekonomické 
diplomacie ČR můžeme například řadit podporu českých firem 
na zahraničních podnikatelských misích, dotace na účast 
českých firem na mezinárodních výstavách a veletrzích, 
služby České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací 
společnosti (EGAP) při zajišťování exportních úvěrů a pojišťování 
rizik a v neposlední řadě zajištění dostatečně velké (a odborně 
vzdělané a profesně zkušené) diplomaticko-ekonomické 
a obchodní sítě v zahraničí. 
Ekonomická diplomacie má tu zvláštnost, že v ní mají výrazný 
vliv i nestátní aktéři. Několik dobře fungujících českých investic 
v určité zemi může pro značku „Český republika“ udělat často 
víc, než množství seminářů a kampaní. Naopak v opačném 
případě může tuto značku poškodit. Stejně tak přispívá svým 
dílem i Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Tvrdíme, že dobře 
nastavená ekonomická diplomacie státu je důležitým aspektem 
konkurenceschopnosti českých firem v zahraničí.
SP ČR si zdánlivě nemůže na současný stav české ekonomické 
diplomacie stěžovat. Je pravdou, že v poslední době se 
institucionální a finanční podpora státu exportérů významně 
vylepšila. Na ministerstvu zahraničních věcí (MZV) začal 
v letošním roce fungovat nový odbor ekonomické diplomacie 

pod vedením zkušeného diplomata Miloslava Staška, 
bývalého českého velvyslance v Indii. V roce 2015 také MZV 
zavedlo pilotní hodnocení úrovně práce zastupitelských 
úřadů. Za zmínku stojí i zlepšení koordinace s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu (MPO), pod jehož gesci spadají agentury 
CzechTrade a CzechInvest, jejichž zahraniční kanceláře se nyní 
o poznání lépe synchronizují se zastupitelskými úřady a jejich 
ekonomickými diplomaty. Po mnohaměsíčních složitých 
jednáních s EGAP, do kterých se zapojila Platforma exportérů 
SP ČR vedená viceprezidentem Radkem Špicarem, se podařilo 
přijmout změny, které dosavadní systém pojišťování exportů 
v několika ohledech zlepšují. 
Nicméně všechny tyto změny vycházejí z relativně nízkého 
základu a není žádným tajemstvím, že pro Černínský palác nebyl 
zahraniční obchod ještě nedávno velkou prioritou. 
SP ČR se problematice ekonomické diplomacie dlouhodobě 
věnuje a usiluje již mnoho let o její zkvalitnění s cílem dosáhnout 
srovnatelné podpory ekonomických zájmů českých firem, jaká je 
poskytována v ostatních podobně vyspělých zemích.
Stát by měl prioritně směrovat své proexportní aktivity 
hlavně do zemí mimo EU a zde také posílit a stabilizovat síť 
ekonomických diplomatů (ale i kanceláří CzechTrade, které 
spadají pod gesci MPO). Bylo by chybou si myslet, že vzhledem 
k tomu, že s některými zeměmi vykazujeme malou obchodní 
výměnu, není třeba v těchto zemích posilovat diplomaticko-
ekonomickou síť. Opak je pravdou. Nedostatečné zastoupení 
ČR v těchto zemích může být právě příčinou menšího zájmu 
exportérů o tyto destinace.
Otevření nebo plánované otevření nových kanceláří CzechTrade 
v Bangalore (Indie), Nigerii, Peru a Singapuru je rozhodně 
krok správným směrem. Oblastí, kde stále chybí zastupitelský 
úřad (např. Angola, Ekvádor a Turkmenistán) nebo zastoupení 
CzechTrade (např. Malajsie a Filipíny, západní pobřeží USA) 
je však mnoho. CzechTrade také od roku 2016 bude oslabovat 
své zastoupení v Argentině. Tamní kancelář se dle vyjádření 
generálního ředitele Radomila Doležala neruší, ale pouze 
se odpovědnost za její aktivity přesouvá na kancelář v Brazílii.
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Může se zdát, že přítomnost jednoho či dvou pracovníků 
v zahraniční kanceláři mnoho nezmění. Avšak právě tito lidé 
získají po čase dobrou místní znalost a mohou poskytnout 
přesně ty klíčové informace, které na počátku vstupu na nový trh 
rozhodnou zda ano či ne a jak. 
Hlavní prioritou by mělo být rozšíření zastoupení ČR ve světě 
a zavedení plně funkčního systému hodnocení práce jednotlivých 
úřadů, ale i jednotlivých pracovníků. Důležitý je rozhodně klientský 
přístup k exportérům, ale i k jejich zájmovým organizacím, 
aby firmy za své daně dostávaly od státu kvalitní služby. SP ČR 
a jemu podobné zaměstnavatelské svazy by měly dostat možnost 
poskytovat zpětnou vazbu na jednotlivé pracovníky systémově, 
a pokud možno anonymně, protože diplomaty, se kterými budeme 
spolupracovat v budoucnosti, si vybírat nemůžeme. Naopak 
naší rolí je pak postupovat věcně a poskytovat zpětnou vazbu 
pokud možno bez zbytečných emocí a jiných vlivů, které mohou 
poznamenat vztah konkrétního diplomata a pracovníka jednotlivé 
firmy. Věříme, že konstruktivní kritika a doporučení přispívají 
ke zkvalitňování propojení mezi zahraniční sítí státu a podniky.
Dlouhodobě bychom uvítali ještě lepší propojení mezi MPO 
a MZV v posilování jednotné zahraniční ekonomické sítě 
na zastupitelských úřadech České republiky a zahraničních 
kanceláří CzechTrade. Určitě bychom uvítali více kmenových 
zaměstnanců MPO na zastupitelských úřadech. V některých zemích 
si umíme představit přítomnost pouze kanceláří CzechTrade bez 
fungujícího zastupitelského úřadu, který je ve většině případů 
mnohem finančně náročnější na provoz. Zvláště v těch destinacích, 
kde ČR zastupitelský úřad otvírat neplánuje. Obecně platí, že čím 

složitější prostředí v zemi panuje a čím větší vliv zde má stát 
na ekonomiku, tím důležitější je přítomnost plnohodnotného 
zastupitelského úřadu. V rozlehlých zemích je pak potřeba, aby 
CzechTrade doplnil síť tam, kam vliv diplomatů z hlavního města 
nemusí dosáhnout.
Co se týká pojištění vývozních rizik, které v ČR zprostředkovává 
EGAP, nelíbí se nám, že některé země, které jsou z pohledu 
SP ČR prioritní, jsou zařazeny do nejrizikovějších kategorií. Tím 
se samozřejmě zvedají i náklady vývozců na riziku oproti jiným 
destinacím. To může vést k tomu, že tyto trhy zůstanou mimo 
zájem, ale i možnosti našich exportérů. Zde mluvíme o některých 
našich tradičních trzích jako jsou Srbsko, Bělorusko, Ukrajina 
nebo Egypt. 
Pevně věříme, že intenzivnější činnost státu v těchto oblastech 
povede ke konkrétním exportním úspěchům českých firem a jsme 
připraveni spolupracovat se všemi složkami státního systému 
podpory zahraničního obchodu.
Na přelomu roku tedy přejeme České republice a našim 
podnikatelům, aby i v roce 2016 pokračoval trend zlepšování služeb 
státu a povedlo se zachovat nastartovaný ekonomický růst.

Lukáš Martin
ředitel Sekce mezinárodních vztahů SP ČR 
lmartin@spcr.cz

Pavel Fára
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
pfara@spcr.cz

Budování prodejních týmů v zahraničí 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) v listopadu uspořádal 
ve spolupráci s poradenskou firmou Catro spol. s r.o. panelovou 
diskuzi na téma Budování prodejních týmů v zahraničí. Diskusi 
moderoval Martin Vosecký, ředitel a vlastník firmy Catro spol. 
s r.o., který má s hledáním lidí v zahraničí dvacetileté zkušenosti.
Markéta Main ze společnosti Home Credit International 
představila základní principy náboru a udržení zaměstnanců 
v zahraničních pobočkách firmy. Její doporučení vyslechli zástupci 
více než 25 firem. Během diskuze se dotkla mnoha zajímavých 
aspektů práce a vysílání zaměstnanců do zahraničí a uvedla 
několik příkladů ze své vlastní praxe.
Společnost Home Credit International se pohybuje v zemích, 
jako jsou například Čína a Indie, kde je v případě obchodování 
kladen velký důraz na osobní kontakt a osobní vazby, které jsou 
často kulturně velmi rozdílné. „ Je extrémně důležité předávat 
svojí filosofii, svůj business model a své know-how přes výsadky 

v nové zemi.“, uvedla Markéta Main. Jak dále vysvětlila, není 
možné předat poslání firmy bez toho, aby jej předávali vlastní 
zaměstnanci přímo na místě.
Spolupráce s kvalitními místními headhuntery je naprosto 
klíčová, protože sebezkušenější manažer z Česka jinak selže 
pří výběru lidí. Myslet si, že to zvládne, je prostě naivní. V dané 
oblasti a kultuře se nemůže vyznat, proto potřebuje spolehlivého 
místního poradce. Správná personální politika a přístup k lidským 
zdrojům ve finále šetří i další náklady, přestože na začátku mohou 
tyto personální náklady působit jako zbytečně velkorysé.
Dále je důležité, nepřeceňovat vliv moderních komunikačních 
technologií. „Jsou to skvělé nástroje, ale pro existující kontakty“, 
uvedla Markéta Main. Jak se ukazuje, osobní kontakt stále zůstává 
nejsilnějším nástrojem ať už při pohovorech a přijímání nových 
zaměstnanců, při spouštění samotného zahraničního týmu, tak při 
přenášení základní myšlenky společnosti na dané pobočky.  red

Podpora exportu     21



Průzkum –  
status tržního hospodářství Číny 

V souvislosti s právě probíhající debatou k udělení statusu tržního hospodářství Číně jsme 
se koncem října obrátili na členskou základnu a na některé spřátelené české exportéry 
s anketou, která měla za úkol zjistit názory a postoje odborné veřejnosti k tomuto tématu.

Z ankety vyplynulo, že nadpoloviční většina respondentů 
se přiklání k tomu status Číně udělit. Mezi těmi členy Svazu 
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), kteří se průzkumu zúčastnili, 
byl rozdíl v poměru 60 ku 40 procentům na straně proti 
přidělení statusu. Pouze několik z 39 firem, které odpověděly 
na náš průzkum, využilo v minulosti antidumpingová 
opatření EU v souvislosti s dovozem z Číny. Další firmy pak 
z Číny dovážejí část vstupního materiálu, který je zatížen 
antidumpingovými cly. Většina firem však celý proces 
antidumpingových opatření blízce monitoruje.
Antidumpingová opatření by podle těch, kteří se přikláněli 
k udělení statusu, mohla být například nahrazena novým 
požadavkem na evropskou certifikaci dovozu, podporou 
evropských výrobců v rámci oficiálních pomocných programů 
EU, větším důrazem na plnění zbylých norem platných v EU 
nebo využitím antidumpingových mechanismů používaných 
World Trade Organisation (WTO).
I když firmy udělení statusu spíše podporují, pouze necelých 30 
procent respondentů očekává po jeho udělení Číně větší zájem 
o své služby a výrobky. Přes 30 procent respondentů očekává 
menší nebo žádný rozdíl v zájmu a přes 40 procent zatím 
nemá dost informací k tomu, aby mohli případný zájem o své 
služby a výrobky odhadnout. Jako možné důvody zvýšeného 
zájmu o služby a výrobky respondenti jmenovali především 
lepší přístup k evropským službám a výrobkům po odbourání 
restriktivních opatření na dovoz a odstranění zvýhodnění 

domácích výrobců stran Číny a klesající ceny vstupních 
materiálů vyrobených v Číně. V poslední řadě by podle 
některých respondentů udělení statusu Číně mohlo být 
impulsem pro větší zájem o evropské výrobky. Na druhé straně 
respondenti uváděli jako možné důvody sníženého zájmu 
o své služby a výrobky nízké ceny konkurenčních výrobků, 
snížení konkurenceschopnosti českých firem, vstup čínských 
investorů na evropský trh, který by mohl znamenat levné 
financování a vlastní subdodavatele a následný odliv zakázek 
od místních výrobců. 
Na otázku, jaký by měl být oficiální postoj ČR k udělení 
statusu, někteří z respondentů odpověděli, že by měla 
především akceptovat realitu stále větší liberalizace 
světového obchodu, jehož je Čína nedílnou součástí. 
Na druhé straně podle pracně získaných zkušeností jiných 
respondentů však v Číně nefungují standardní principy běžné 
v tržních ekonomikách a Čína tak v dohledné době tržním 
hospodářstvím nebude, ať jí bude status udělen nebo ne. 
Také kvalita a cena řady čínských výrobků je podle dalších 
respondentů alarmující a EU by si tak měla zachovat možnost 
antidumpingových opatření pro ty obory, kde to bude třeba. 
Téma udělení statusu tržního hospodářství Číně se dostalo 
do popředí pozornosti zejména díky tomu, že příští rok 
dojde k dovršení lhůty 15 let, na kterou Čína přijala status 
netržního hospodářství při svém vstupu do WTO v roce 2001. 
Kromě otázky legislativní, tedy zda status může být udělen, 
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Konference: ekologizace spalin z energetických zdrojů
Závažným problémem současnosti v oblasti životního 
prostředí a kvality životních podmínek obyvatel je jeho 
znečištění a negativní dopad na obyvatele. Mezi hlavní 
zdroje znečištění kromě emisí automobilů patří bezesporu 
energetické a tepelné zdroje. Tématu Technologie pro 
ekologizaci spalin z energetických zdrojů se v listopadu 
v Ostravici věnovala stejnojmenná mezinárodní odborná 
konference, kterou podpořil Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR).
Cílem konference, které se zúčastnilo více než 70 specialistů 
z ČR, SR, Polska a Rakouska, byla výměna zkušeností 
z projektování, výstavby, implementace a provozování 
technologií čištění spalin z energetických zdrojů s ohledem 
na vývoj revidovaných předpisů BAT.
Efektivní řešení je proto v oblasti zavádění nových technologií 
a know – how pro snižování škodlivosti spalin. Jedná 
se o časově i investičně dlouhodobý program, který neustále 
vyžaduje hledání nových cest k dosažení uspokojivých 
výsledků, které zásadním způsobem zlepší životní podmínky 
obyvatel.
Konferenci pořádala společnost Envir & Power Ostrava a.s., 
která je aktivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR 
(SP ČR), ve spolupráci s polskou společností Rafako S.A. 
a Akreditovaným pracovištěm pro diagnostiku a provoz 
tepelně – energetických zařízení / Centrum ENET / VŠB – 

Technická univerzita Ostrava. Konferenci finančně podpořil 
Moravskoslezský kraj a organizačně SP ČR.
Účastníci konference vyjádřili zájem i nadále pokračovat 
v zahájené výměně zkušeností s tím, že na podzim příštího 
roku se uskuteční další ročník konference.

red

nebo zda ho Čína nabude automaticky, další otázky spojené 
s tímto tématem jsou pak již převážně ekonomické a politické. 
Například jak toto rozhodnutí ovlivní vztah mezi EU a Čínou 
a jaký bude mít dopad na evropský byznys a pracovní místa. 
Jaký by měl být postoj SP ČR? Základ oficiální pozice bude 
vycházet ze čtyř nejdůležitějších bodů. 
V první řadě bude třeba oddělit dvě témata: ochranu trhu 
a udělení statusu. Podle BUSINESSEUROPE se o udělení 
statusu může jednat odděleně a není závislé na expiraci článku 
15. přístupového protokolu Číny do WTO. 
Zadruhé má EU striktní kritéria, komu může status udělit, 
a ještě v roce 2011 Čína tato kritéria plně nesplňovala. To bylo 
také naposledy, kdy se plnění těchto kritérií hodnotilo. Čína 
se již dalšího hodnocení nezúčastnila. Evropská komise tak 
bude muset jasně definovat, jakým způsobem hodlá hodnotit, 
zda Čína splňuje požadavky EU k udělení statusu.
Zatřetí bude nutné, aby EU vyhodnotila veškeré možné 
dopady na evropský průmysl, pokud status Číně udělí. Již 
nyní je evidentní, že by si EU měla ponechat možnost nadále 

aplikovat obranné mechanizmy, zejména u těch oborů, které 
by odbouráním antidumpingových mechanizmů nejvíce utrpěly 
(hutní průmysl, sklářství, papírnictví, atd.).
V poslední řadě bude nutné sledovat a koordinovat vývoj 
situace okolo udělení statusu tržního hospodářství u ostatních 
obchodních a politických světových velmocí, aby nedošlo 
k přesměrování levných čínských exportů do Evropy z důvodů 
neudělení statusu Číně v jiných zemích. Některé země (např. 
Austrálie a Rusko) již status Číně udělily. Brazílie a Japonsko 
o udělení statusu uvažují. Důležité tak budou reakce ostatních 
velmocí, zejména USA a Indie.
Čína je náš stále významnější obchodní partner, udělení 
statusu by bylo logickým završením jejího patnáctiletého 
členství ve WTO, ale jeho přijetí bude také spojeno s vysokými 
riziky pro klíčová odvětví průmyslu v Evropě.

Lukáš Martin
ředitel Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
lmartin@spcr.cz

SP ČR na konferenci zastupovali jeho generální ředitelka Dagmar 
Kuchtová (třetí zleva) a regionální manažer Petr Holica (třetí zprava).
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Aktuality z oblasti zlepšování 
internetového pokrytí
Dotace na rozvoj internetových sítí váznou na neexistenci potřebných dokumentů. 
Svaz se zapojuje do pracovních jednání expertů. 

Na podzim letošního roku se podařilo vyřešit nejhořlavější 
ohnisko kompetenčního sporu ministerstva průmyslu a obchodu 
(MPO) a ministerstva vnitra (MV) v oblasti rozvoje internetových 
sítí. Ačkoli záměr MV čerpat na rozvoj vysokorychlostních 
internetových sítí dotace z OP PIK se v této fázi nenaplnil, mimo jiné 
i pro ostrý odpor oborových asociací vedených Svazem průmyslu 
a obchodu ČR (SP ČR) a Hospodářskou komorou ČR, situace 
má přesto daleko ke standardnímu rozložení gescí v souladu 
s kompetenčním zákonem: ministerstvo vnitra má stále snahy 
ingerovat do všech nových legislativních i strategických materiálů, 
které v této oblasti vznikají se zjevným cílem získat co nejvíce 
kompetencí a s nimi spojených finančních prostředků, ať už ze 
státního rozpočtu či z evropských fondů. SP ČR situaci bedlivě 
monitoruje a zapojuje se jak do expertních jednání na pracovní 
úrovni, tak i do připomínkových řízení k souvisejícím materiálům. 
Po formální stránce nejdůležitějším materiálem, na jehož schválení 
váznou evropské dotace na rozvoj internetových sítí, je strategický 
Národní plán rozvoje sítí nové generace, který tvoří jednu 
z předběžných podmínek pro čerpání z OP PIK v období 2014–2020. 
Připomeňme, že k materiálu již na počátku léta 2015 proběhlo jedno 
připomínkové řízení, které ovšem skončilo krachem – Národní 
plán tehdy obsahoval z odborného hlediska nepřípustnou vazbu 
na MV a jeho nově vznikající státní podnik Národní agentura pro 
komunikační a informační technologie (NAKIT) a počítal s čerpáním 
z dotací z OP PIK určených výlučně podnikatelům i pro tento nově 
vznikající subjekt. Proti obsahu této verze se vzbouřila odborná 

veřejnost i část vládních resortů a MPO s MV se po několik měsíců 
snažily své požadavky vyjednávat k všestranné spokojenosti, 
což ovšem byla snaha marná. Konec této přetahované udělal 
až premiér Bohuslav Sobotka, který na schůzce před koncem 
října 2015 rozhodl o tom, že OP PIK se dělit nebude a MV má 
s ingerencemi do oblasti veřejných internetových sítí přestat 
a nadále se věnovat pouze sítím neveřejným. 
Na počátku prosince pak přišlo MPO s novým Národním plánem, 
který je sice již očištěn od implikací s činností státního podniku 
NAKIT a role MV, avšak jeho odborná úroveň není dle našich 
předběžných soudů o nic lepší, než materiál v létě předložený. 
Připomínkové řízení končí v polovině prosince; ačkoli SP ČR 
kladně hodnotí zájem MPO postupovat, byť malými krůčky, 
ke splnění předběžné podmínky, kterou představuje Národní 
plán, bude zcela jistě uplatňovat své zásadní připomínky. Světlo 
světa by tak na počátku příštího roku měla spatřit snad určitá 
„základní“ verze Národního plánu, která bude obsahovat vymezení 
terminologie a rolí aktérů a představovat základ k dalšímu 
doplňování a aktualizaci. Pokud MPO s ČTÚ dodrží plánovaný 
harmonogram, kompletní Národní plán by mohla vláda schválit 
asi v polovině příštího roku a prvních výzev z OP PIK na výstavbu 
nových internetových přípojek by se tak firmy mohly dočkat 
ve třetím čtvrtletí 2016.
Druhým, a po obsahové a věcné stránce ještě důležitějším 
materiálem v oblasti zlepšování internetového pokrytí, je zákon 
o opatřeních k usnadnění výstavby vysokorychlostních 
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internetových sítí. Jde o úkol, který MPO před sebou již „tlačí“ 
od roku 2013, kdy byl zakotven do strategie Digitální Česko 
2.0. V mezidobí pak tento tlak ještě zesílil přijetím směrnice 
č. 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, kterou jsou 
členské státy povinny zakomponovat do národních právních řádů 
již do konce tohoto roku. MPO však natolik váhalo se zpracováním 
transpozičního zákona, že ČR zcela jistě tuto lhůtu nestihne, 
čímž si zadělává na perspektivní sankce Evropské komise. Návrh 
zákona se právě nyní nachází v druhém připomínkovém řízení 
a SP ČR doufá, že tentokrát již půjde o pokus platný – a to i přesto, 
že zákon obsahuje např. takové nelogičnosti, jako je přidělení 
role tzv. jednotného informačního místa ministerstvu vnitra, 
které na jeho výkon ani v náznaku není co do infrastruktury 
a obsahu své rozpočtové kapitoly připraveno. Jelikož tato jeho 
nová role si žádá navýšení státního rozpočtu, bude SP ČR 
požadovat vysvětlení, proč při zachování principu ekonomie 
tvorby legislativy bylo zvoleno právě toto řešení. Pokud legislativní 
proces poběží hladce, zákon by měl nabýt účinnosti od druhé půle 
roku 2016 a zakotvit tak nejen transpozici evropské směrnice, 
ale i dlouho očekávaná opatření odstraňující některé praktické 
překážky výstavby internetových sítí.

Posledním z trojice materiálů, které v poslední době hýbou 
světem internetových providerů, je již zmiňovaný návrh 
na založení státního podniku NAKIT: proběhlo připomínkové 
řízení, SP ČR vznesl zásadní připomínky a MV přislíbilo, 
že materiál, který byl v průběhu vypořádání velmi podstatně 
přepracován, dá znovu k dispozici k připomínkám. To se však 
nestalo, pročež pokud vláda návrh MV schválí, vznikne tu státní 
podnik, jehož cílem nebude podnikání jako výdělečná činnost, 
nýbrž který bude žít výlučně ze zakázek MV ČR a de facto tak 
spotřebovávat prostředky ze státního rozpočtu. Ministerstvo 
vnitra argumentuje tím, že státní podnik bude levnější než 
poskytovatelé na volném trhu služeb s internetovým připojením 
a že jeho prostřednictvím vnitro současně jak zabezpečí 
všechny činnosti potřebné pro výstavbu, správu a kontrolu 
bezpečnosti internetových sítí státu, tak i ušetří na výdajích 
za poskytované služby. SP ČR s tím však nesouhlasí a do vlády 
tak jde materiál s naším rozporem; jeho vývoj budeme dále 
sledovat. 

Tereza Šamanová
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR
tsamanova@spcr.cz

Rok průmyslu  
a technického vzdělávání 2015

Současná tvář průmyslu je jiná, než ji pamatujete…
•  moderní průmysl potřebuje jazykově vybavené techniky i další profese

•  znalost odborného cizího jazyka je předpokladem dobrého uplatnění

•  kvalitní jazyková výuka není oddělena od reality výrobní praxe

•  učte se více jazyků, angličtina nemusí stačit

www.rokprumyslu.eu

 Vyhlašovatel: Generální partner:  Pod záštitou:



Na co se připravit  
po Novém roce v Evropské unii

Evropská unie (EU) i pod silným migračním tlakem a v bezprostředním ohrožení své 
bezpečnosti musí pokračovat na cestě k udržení ekonomického oživení, zaměstnanosti a růstu.

Členské státy EU i sociální partneři mají nyní k ruce celou řadu 
strategických materiálů pro přípravu svých nových národních 
programů reforem 2016. Letos v říjnu vydala Evropská komise 
(EK) svůj pracovní program na příští rok a navázala tak 
na svou agendu nového začátku. Na základě politických směrů 
definovala priority a zavázala se, že se zaměří na významné 
věci, ve kterých občané očekávají, že Evropa přinese změnu. 
EK se rozhodla změnit způsob práce, bude otevřenější a ponese 
větší odpovědnost za své činy. Vyzvala také Evropský parlament 
a Evropskou radu, aby s ní na uskutečnění této změny 
spolupracovaly. V rychlém sledu následovaly balík opatření 
k první fázi prohlubování a dokončování hospodářské a měnové 
unie, strategie pro jednotný trh zboží a služeb a nová strategie 
investiční a obchodní politiky EU.
Impuls k zahájení nového inovovaného cyklu evropského 
semestru však dala až Roční analýza růstu na rok 2016 „Posílení 
hospodářského oživení a podpora konvergence“, zveřejněná 
26. listopadu. Ekonomické oživení je stále křehké. Zaměstnanost 
mírně vzrostla a stále zůstává na historicky nejvyšším 
maximu. Objevily se první výsledky strukturálních reforem 
provedených v posledních několika letech. Současně se však 
obavy o bezpečnost a geopolitické napětí staly intenzivnějšími 
a globální ekonomický výhled se stává stále větší výzvou, 
zejména pokud jde o rychle se rozvíjející ekonomiky. 
Roční analýza růstu definuje tyto priority:
•	 Znovu nastartovat investice: pokročit v mobilizaci 

soukromých a veřejných investic.

•	 Pokračovat ve strukturálních reformách: Proces musí 
být založen na 1) efektivní koordinaci mezi členskými 
státy s cílem zvýšit produktivitu a urychlit konvergenci, 
2) rovnováze mezi flexibilitou a ochranou na pracovních 
trzích a 3) konkurenceschopných trzích se zbožím a službami 
stimulujících inovace a tvorbu pracovních míst.

•	 Odpovědné fiskální politiky: 1) provádět fiskální konsolidaci 
podporující růst, 2) daňový systém, který odstraní překážky 
v tvorbě pracovních míst a bude spravedlivější a účinnější, 
3) modernizovat sociální systémy tak, aby byly spravedlivější 
a efektivnější a reagovaly na rizika v průběhu celého 
životního cyklu.

Priority z hlediska podnikatelů
Podnikatelé vítají iniciativy EK v řadě oblastí. Základním 
předpokladem zůstává stabilita eurozóny a dobudování 
hospodářské a měnové unie. Byznys podporuje snahu 
EK o odbourání překážek na jednotném trhu, úsilí o větší 
transparentnost a efektivnost veřejných zakázek, test 
fungování principu vzájemného uznávání, snižování počtu 
regulovaných profesí, definování potřeb sdílené ekonomiky, 
podporu začínajících podniků, vytvoření jednotného digitálního 
informačního portálu a pasu pro poskytovatele služeb. 
Byznys vítá změnu postoje k investiční a obchodní politice, jako 
zdroji růstu a konkurenceschopnosti, i druhý pokus EK představit 
balíček oběhového hospodářství, který by lépe odpovídal realitě 
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jednotlivých odvětví. Naděje vkládají podnikatelé i do nových 
opatření na zlepšení kvality regulace a program sledování 
účinnosti a účelnosti existující legislativy (REFIT).
S obavami hledí na návrhy, které naopak mohou podkopat 
konkurenceschopnost podniků a tím omezit jejich schopnost 
udržet a vytvářet nová pracovní místa. Jedná se například 
o návrhy týkající se změny systému obchodování s emisemi 
ETS, návrhy spojené s tzv. sociálním pilířem EU nebo zvyšující 
se požadavky na transparentnost podniků a podávání zpráv 
z nefinančních oblastí. 
Nejvíce znepokojující jsou však legislativní aktivity některých 
členských států, které pod praporem boje se sociálním 
dumpingem akcelerují protekcionistická opatření bez ohledu 
na dopady na jednotný trh.

Byznys na národní i evropské úrovni bude tak nadále 
i v nastávajícím roce 2016 přes všechny proklamace 
usnadňování podnikání, inteligentní regulace, zjednodušování 
přeshraničních aktivit, rozvoje elektronického obchodu 
a podpory přístupu na třetí trhy čelit přetrvávajícím 
administrativním překážkám, narůstající byrokracii, 
nedostatku kapitálu, nedostatku kvalifikované a mobilní 
pracovní síly, neefektivní politice ekonomické migrace, 
vysokým cenám energií, rigidním trhům práce a mnoha  
dalším výzvám.

Vladimíra Drbalová
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR – Evropské záležitosti 
vdrbalova@spcr.cz 

Kaleidoskop EU

Rada prezidentů BUSINESSEUROPE 19. – 20. 11. v Lucemburku projednala budoucnost Evropy a stanovisko BUSINESSEUROPE 
ke zprávě pěti prezidentů k dokončení hospodářské a měnové unie, schválila mandát na vyjednávání autonomní dohody Evropských 
sociálních partnerů k aktivnímu stárnutí a mezigenerační obměně, diskutovala nad obsahem strategie Evropské komise pro jednotný 
trh, balíčkem EU k mobilitě a perspektivami konference ke klimatickým změnám COP21 v Paříži. Hostem byl ministr hospodářství 
Lucemburska pan Etienne Schneider. Více na www.businesseurope.eu.

Evropští sociální partneři (ESP) – BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC – zveřejnili druhou zprávu o realizaci Akčního rámce 
k zaměstnávání mladých, v níž informují o svých aktivitách v oblasti zaměstnávání mladých na národní, odvětvové a firemní 
úrovni a popisují hlavní trendy a přijatá opatření v oblasti vzdělávání, přechodů ze vzdělávání do zaměstnání, zaměstnání 
a podnikání mladých. Zprávu v září schválil Výbor pro sociální dialog při Evropské komisi. Více na www.spcr.cz v rubrice Evropské 
a mezinárodní vztahy. 

První zpráva o stavu energetické unie zveřejněná 18. listopadu před pařížskou konferencí konstatuje značný pokrok od přijetí rámcové 
strategie pro energetickou unii, identifikuje klíčové oblasti pro činnost v roce 2016 a formuluje politické závěry na úrovni členských 
států, regionální a evropské úrovni. Společně se zprávou bylo zveřejněno dalších 9 dokumentů týkajících se různých aspektů v oblasti 
energetiky a klima. Více na http://ec.europa.eu.

Rada pro konkurenceschopnost 30. 11. – 1. 12. vedla orientační diskusi o nové strategii jednotného trhu a procesu implementace 
opatření na zkvalitnění regulace ve světle mezinárodní konkurenceschopnosti. BUSINESSEUROPE adresovala předsednickému 
Lucembursku své tradiční poselství, v němž vyjádřila obavy podnikatelské komunity. Více na www.spcr.cz v rubrice Evropské 
a mezinárodní vztahy. 

Evropská komise zveřejnila 2. vydání Srovnávacího přehledu o dopravě v EU, který porovnává výsledky členských států v této 
oblasti v hlavních kategoriích vnitřní trh, investice a infrastruktura, energetická unie a inovace, a lidské zdroje. Přehled je dostupný 
na stránkách Generálního ředitelství pro dopravu http://ec.europa.eu.

Evropský parlament schválil 25. listopadu návrh unijního rozpočtu na rok 2016, který má hodnotu 155 miliard eur v závazcích 
a 143,9 miliard eur v platbách. Největší část připadne na migrační krizi, podporu malých a středních podniků, zvýšení zaměstnanosti 
mladých a program EU na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020. Více na http://www.europarl.europa.eu. 

Marta Blízková, Sekce mezinárodních vztahů SP ČR – Evropské záležitosti 
Tomáš Hartman, CEBRE
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Zástupci Svazu se setkali s bankovní radou ČNB

Na programu bylo hodnocení hospodářské politiky vlády z pohledu odborníků SP ČR 
a informace o makroekonomické situaci a vývoji v podnikovém sektoru.

Průzkum uspořádaný mezi členskými 
firmami Svazu průmyslu a dopravy ČR 
(SP ČR) představili jeho zástupci členům 
bankovní rady České národní banky (ČNB) 
na tradičním podzimním setkání, které 
se v sídle ČNB uskutečnilo 30. listopadu.
Na setkání bankovní rady s představiteli 
zaměstnavatelské a podnikatelské sféry 

SP ČR reprezentovali jeho prezident Jaroslav 
Hanák (na snímku vlevo), viceprezident 
František Chaloupecký a generální ředitelka 
Dagmar Kuchtová. ČNB zastupovali její 
guvernér Miroslav Singer (na snímku 
vpravo), viceguvernér Mojmír Hampl a řada 
členů bankovní rady. 
Z prezentovaného šetření vyplývá, že tři 
čtvrtiny českých firem očekávají, že za rok 
kurz koruny k euru posílí na 26 korun 
za euro nebo i k silnějším hodnotám, 
pokud ČNB ukončí užívání kurzového 
nástroje v závěru příštího roku. Anketu 
ke kurzovému riziku a související politice 
ČNB uspořádal SP ČR v polovině listopadu 
mezi svými členskými firmami.
Na zaslané anketní otázky odpověděli 
zástupci bezmála 150 členských firem SP ČR. 

Posílení kurzu koruny k hodnotám kolem 
26 korun za euro očekává téměř třetina 
firem, ještě vyšší posílení k hodnotám okolo 
25 korun za euro očekává dokonce přes 
35 procent firem. 
Pouze necelá šestina firem je přesvědčena, 
že i po ukončení intervencí ČNB setrvá 
kurz na nynějších asi 27 korunách za euro, 
vyplývá z průzkumu. Jeho autoři ovšem 
upozorňují, že z předběžných výsledků nelze 
činit žádné definitivní závěry.
Na programu setkání bylo kromě prezentace 
šetření a hodnocení hospodářské politiky 
vlády z pohledu odborníků SP ČR také 
hodnocení makroekonomické situace a její 
výhled a vývoj v podnikovém sektoru, které 
představil ředitel sekce měnové ČNB 
Tomáš Holub. red

Již teď probíhá nominační období
23. ročníku prestižní soutěže.

INSPIRACE, ÚSPĚCH, PRESTIŽ 
Objevte příběhy, vzory, talenty!

Soutěž oceňuje nejlepší manažery 
bez ohledu na velikost firmy či organizace. 

Hledáme nejlepší manažerské osobnosti!

MANAŽER ROKU
2015

21. duben 2016, palác Žofín praha

Informace s přihláškou  
najdete na www.MANAzERROKU.cz 
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Projekt přináší informace 
zaměstnancům i zaměstnavatelům

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se od září zapojil společně 
s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 
(KZPS), Asociací samostatných odborů (ASO) a Českomoravskou 
konfederací odborových svazů (ČMKOS) do projektu Realizace 
vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního 
dialogu na všech jeho úrovních, který trvá do počátku prosince.
Cílem je informovat zaměstnance i zaměstnavatele o aktuálních 
změnách v pracovním právu formou vzdělávacích seminářů 
zaměřených na poskytnutí podrobných informací o technické 
i koncepční novele zákoníku práce, připravované úpravě evidence 
odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a dlouho 
připravované novele občanského zákoníku. 
Realizátoři projektu chtějí podpořit kvalitu a další rozvoj sociálního 
dialogu v oblasti pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti 
a usměrňovat aplikaci nové pracovněprávní legislativy v praxi 
zaměstnanců a zaměstnavatelů a přispívat k formování společných 
postojů sociálních partnerů k připravovaným změnám právní 
úpravy v těchto oblastech.
SP ČR se ujal koordinace 36 seminářů. První z nich se konal již 
koncem října a k počátku prosince jich zbývá uskutečnit už jen 9.
Předpokladem projektu bylo proškolit na každé akci 20 účastníků 
a tohoto cíle se v naprosté většině případů podařilo dosáhnout. 
Každý z účastníků obdržel kromě prezentace školeného tématu 
také tři učební manuály, na jejichž obsahu se vedle dalších 
odborníků na danou problematiku podílely i odbornice SP ČR. 

Manuály nazvané Pracovní právo po novele ZP pro zaměstnance 
a zaměstnavatele, Aktuální problémy zaměstnanosti z pohledu 
zaměstnavatelů a zaměstnanců a Nová úprava evidence 
odborových organizací a organizací zaměstnavatelů jsou 
koncipovány tak, aby i v budoucnu pomohly najít odpovědi na 
dotazy vzniklé v souvislosti s novou právní úpravou. Elektronická 
verze manuálů je k dispozici i dalším zájemcům v podrobné 
informaci o probíhajícím projektu na stránce www.spcr.cz. 
Největší zájem byl o pracovně-právní témata shodná s názvy 
manuálů. Těchto seminářů se účastní vrcholoví pracovníci firem, 
střední a nižší management, zaměstnanci personálních útvarů 
i běžní zaměstnanci. Účastníci vždy o daných tématech diskutovali, 
zejména o jejich budoucích dopadech na firmy a zaměstnance 
a o případném dalším vývoji legislativy, a bylo vidět, že se 
v problematice orientují a jsou schopni vznášet kvalifikované 
dotazy i podněty. 

Nora Šejdová
Sekce zaměstnavatelská SP ČR
nsejdova@spcr.cz

Bližší informace o projektu Realizace vzdělávacích seminářů 
naleznete na internetových stránkách www.spcr.cz.

DOPORUČENí K SMLUVNíM VZTAHůM MEZI ŽáKEM A ZAMěSTNAVATELEM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo 6. listopadu doporučení k zabezpečení jednotného postupu při 
uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy, kteří se připravují 
pro potřeby konkrétního zaměstnavatele.
Vznik souboru dokumentů, obsahujícího návrhy smluvních vztahů, vychází z dlouhodobých požadavků Svazu průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR). Cílem je podpořit motivaci zaměstnavatelů poskytovat žákům a studentům, kteří se připravují pro jejich 
potřeby, kvalitní personální a materiálně-technické podmínky pro realizaci praktického vyučování a také motivační příspěvek. 
Doporučení obsahuje vzory dohod o poskytnutí motivačního příspěvku, a také metodický postup při uzavírání smluvního vztahu 
mezi zaměstnavatelem a žákem nebo studentem. Doporučení sice není právně závazné a zaměstnavatelé jej tak mohou upravit podle 
svých aktuálních možností a potřeb, nicméně vzory garantují minimální úroveň právní jistoty jak pro firmu, tak i pro žáka. red

Podrobnosti a vzory dokumentů (dohoda nezletilého žáka a zaměstnavatele, dohoda plnoletého žáka a zaměstnavatele) naleznete 
na internetových stránkách www.rokprumyslu.eu a www.msmt.cz.
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Sociální dialog je kontinuální proces, 
nese ovoce až po delší době
Projekt Regiony v centru dění po třech letech skončil. Zástupci odvětvových a odborových 
svazů hodlají pořádat společná setkání i po jeho skončení.

Zvýšit spolupráci zaměstnanců a zaměstnavatelů 
prostřednictvím rozvoje sociálního dialogu na regionální 
a odvětvové úrovni, jak na straně odborů, tak na straně zástupců 
zaměstnavatelů. Takový cíl si společně stanovili Českomoravská 
konference odborových svazů (ČMKOS) a Svaz průmyslu 
a dopravy ČR (SP ČR) v projektu Regiony v centru dění. 
Projekt se po třech letech realizace dostal do cílové rovinky 
a 30. listopadu skončil. Jeho smyslem bylo zkvalitnit 
a prohloubit sociální dialog v regionech, s důrazem 
na odvětvový regionální dialog. Povedlo se? Alice Čechová, 
manažerka projektu za SP ČR, k tomu říká: „Sociální dialog je 
kontinuální proces, nese ovoce až po delší době a také dost 
záleží na způsobu jeho vedení.“ 
První klíčová aktivita projektu podpořila sociální dialog 
na regionální úrovni a bipartitní dialog na úrovni odvětví. 
Dělo se tak prostřednictvím setkávání vybraných sociálních 
partnerů z odvětvových a odborových svazů. Jejich společná 
setkání probíhala jednou měsíčně v prostorách SP ČR. Jednání 
vycházela z praxe sociálního dialogu a odrážela aktuální témata 
týkající se legislativních, ekonomických či sociálních změn 
(např. kolektivní vyjednávání, minimální mzda, agenturní 
zaměstnávání, zrušení karenční doby nebo zaměstnanecké 
benefity). Výsledkem aktivity je SWOT analýza bipartitního 
dialogu na odvětvové úrovni.
Za velký úspěch lze považovat spontánní rozhodnutí zástupců 
odvětvových a odborových svazů, kteří se v rámci aktivity scházeli 
a diskutovali, v setkávání pokračovat i po skončení projektu.

Partnerství v regionech 
Druhá klíčová aktivita přispěla k budování účelových partnerství 
v regionech. V rámci ní vznikl dokument definující obecné 
zásady pro činnost sociálních partnerů s názvem Regionální 
kodex spolupráce mezi sociálními partnery.
Další z klíčových aktivit se zaměřila na vzdělávání v oblasti 
sociálního dialogu. Pro zaměstnance a zaměstnavatele 
v regionech zorganizovala regionální zastoupení SP ČR 
140 seminářů pro více než 2500 účastníků na témata z oblasti 
pracovněprávních vztahů, rozvoje lidských zdrojů nebo BOZP. 

Čtvrtá klíčová aktivita napomohla propagaci sociálního dialogu. 
K pravidelné prezentaci sociálních partnerů docházelo díky 
kulatým stolům přímo v regionech. Významným nástrojem 
pro plošnou prezentaci sociálního dialogu byl webový portál 
www. socialnidialog.cz, který každodenně přinášel zpravodajství 
z oblasti trhu práce a jiných oblastí. K šíření informací 
ze sociálního dialogu přispěl i bulletin vydávaný čtvrtletně 
v elektronické podobě. V rámci aktivity vznikla brožura 
k problematice age managementu se zaměřením na starší 
pracovníky.

Poskytování poradenských služeb 
Stěžejní aktivitou projektu bylo bezesporu poradenství. 
Odbory poskytovaly poradenské služby prostřednictvím 
specializovaných právníků, on-line a po telefonu. Tímto 
způsobem se dostalo pomoci více než 6000 klientům. SP ČR 
zprostředkovával poradenství díky on-line poradně na webu 
socialnidialog.cz.
Jelikož byl projekt pro jeho účastníky skutečně přínosný, nabízí 
se otázka, co bude dál. „V tuto chvíli je připraveno pokračování 
projektu, a pokud vše půjde podle plánu, od Nového roku 
začneme s realizací. SP ČR opět ve spolupráci s ČMKOS naváže 
na osvědčené aktivity a nově se více zaměří na propojení 
jednotlivých úrovní sociálního dialogu – národní, odvětvovou 
a regionální,“ dodala projektová manažerka SP ČR Alice Čechová. 

Lucie Hennebergová
Úsek Projektová kancelář SP ČR
lhennebergova@spcr.cz

Podrobné informace o projektu a jeho výstupy naleznete 
na webových stránkách www.spcr.cz v rubrice Projekty.
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Akademie řemesel pro žáky základních škol
Akce uspořádaná v rámci kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání v Rokycanech 
školákům pomohla při úvahách o budoucím zaměstnání. Představili se na ní i významní 
zaměstnavatelé v kraji.

Zástupci 17 středních škol z Plzeňského kraje a desítky významných 
zaměstnavatelů z Rokycanska se v říjnu v Rokycanech představili 
na 10. ročníku Akademie řemesel. Celkem 635 žáků z deseti 
základních škol tak dostalo po čtyřleté přestávce šanci seznámit 
se s učebními a studijními obory, zhlédnout práce středoškolských 
studentů nebo si udělat představu o tom, jaké jsou požadavky 
zaměstnavatelů. Akademii řemesel organizovalo v rámci Roku 
průmyslu a technického vzdělávání Kontaktní pracoviště Úřadu 
práce ČR (ÚP ČR) v Rokycanech. 
Akademie řemesel je určena především žákům 8. a 9. tříd 
základních škol, kteří stojí před rozhodnutím, jaký obor si vybrat. 
Stejně jako v předchozích letech i letos se v Rokycanech představily 
jednotlivé střední školy a odborná učiliště a nabídly žákům 
i rodičům širokou paletu možností výběru vhodného studijního 
či učebního oboru a následného uplatnění na trhu práce. 
Významní zaměstnavatelé z Rokycanska zase návštěvníkům 
představili svoji produkci a vazbu na jednotlivé vzdělávací programy 
středních škol. Novinkou pak byla atraktivní venkovní ukázka 

práce studentů – manipulace s motorovou pilou nebo zručné 
ovládání traktoru. 
„Mysleli jsme i na ty, kteří se chtějí bavit a zároveň poučit,“ řekla 
ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Rokycanech Iveta 
Šimanová. „Návštěvníci tak mohli shlédnout přitažlivou módní 
přehlídku, barmanskou show nebo ukázku bojového umění. 
A nechyběla ani soutěž o hodnotné ceny, které do soutěže věnovaly 
Svaz průmyslu a dopravy ČR a Nadace Depositum Bonum,“ uvedla. 
Vědomostní soutěž se skládala z kvízových otázek z fyziky, 
matematiky a historie týkajících se průmyslu. „Byl jsem velmi 
příjemně překvapen úrovní znalostí žáků, protože některé z otázek 
nebyly úplně jednoduché. Většina soutěžících je však vyřešila 
se ctí,“ zhodnotil regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR 
pro Plzeňský kraj Michal Lehký.
Součástí výstavy byl také doprovodný program pro významné hosty, 
v jehož rámci proběhly prezentace na téma technického vzdělávání. 
Na toto téma proběhlo v rámci výstavy mnoho diskusí. 

red

Symposium St. Gallen –  
v květnu se zde setkají stovky lídrů
Svaz je neformálním partnerem nejvýznamnějšího setkání 
světových byznysmenů a studentů ve Švýcarsku.

V hlavním sále University of St. Gallen, kde 
sotva dohlédnete z jednoho konce na druhý, 
sedí vedle sebe zkušení CEO globálních 
korporací, úspěšní bankéři, manažeři 
velkých firem z celého světa jako je 
například šéf ABB, OMV, Singapore Airlines 
či prezident Německého svazu průmyslu 
a politici jako maltský či irský premiér. 
Tu a tam zahlédnete lidi z Evropské komise. 
A mezi těmito šesti stovkami zástupci 
světa byznysu a politiky jsou vysokoškolští 
studenti ze všech koutů světa, mnozí 
z asijských zemí. Všichni během tří 

květnových dnů (11.–13. 5. 2016) mají jediný 
cíl: otevřeně debatovat o věcech z různých 
pohledů a společně hledat řešení. Příští, 
v pořadí již 46. Symposium St. Gallen, se 
zaměří na souvislosti ekonomického růstu 
ve světě pod příznačným názvem „Growth – 
the good, the bad, and the ugly“. 
Možnost zúčastnit se symposia mají 
i zástupci českého byznysu. Ostatně minulé 
ročníky zaujaly řadu tuzemských osobností 
počínaje bývalým prezidentem Václavem 
Klausem přes podnikatele a představitele 
ČNB až po ekonoma Tomáše Sedláčka. red

Bližší informace najdete na internetové 
adrese www.symposium.org.

Kontaktní osoba pro ČR:
Philipp Ding
philipp.ding@symposium.org
St. Gallen Symposium
Postfach 1045
9001 St. Gallen, Schweiz
Telefon +41 71 227 20 20
Fax +41 71 227 20 30
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