Vážení přátelé,
valná hromada Svaz průmyslu a dopravy bude tento
měsíc rozhodovat o tom, kdo bude svaz zastupovat
v dalším volebním období. Pro samotný svaz je to
důležitý mezník, jakkoli neznamená změnu poslání a
cílů naší organizace.
I když lze minulé období na základě dosažených
výsledků a realizovaných změn vyhodnotit jako velmi
úspěšné, na ohlížení do minulosti není čas. Svaz se
naopak musí jako zástupce zaměstnavatelů, tedy
těch, co vytváří hodnoty plně soustředit na změny,
které mohou významně ovlivnit podnikatelské prostředí. Na reformní kroky, které připravila a připravuje
nynější vláda.
Tou první a zatím nejvíc viditelnou je reforma daňové soustavy. Snížení daňového zatížení podnikatelských subjektů a zjednodušení daňové soustavy patří
mezi dlouhodobé priority svazu. K prosazení těchto požadavků jsme už v roce
2005 vypracovali a předložili svůj vlastní návrh daňové reformy. V něm se mimo
jiné poprvé objevil návrh na dvě sazby daní, což později vzaly za své i některé
politické strany.
Předložením vlastního návrhu reformy a účastí v expertní skupině ministerstva
financí jsme ovlivnili diskusi o vývoji daňového systému. Za přínos z naší strany
můžeme považovat fakt, že se nám v průběhu této diskuse podařilo přesvědčit
mnohé politiky i veřejnost o nutnosti větší transparentnosti a snížení daňového
zatížení.
Reforma, kterou nynější vláda představila veřejnosti začátkem tohoto měsíce,
má s naším předloňským návrhem mnoho společného. Když pomineme detaily,
vychází ze stejného konceptu a její základní sazby 9 a 19 procent přesně odpovídají tomu, s čím jsme přišli před dvěma lety.
Nicméně, pokud prezentovanou reformu hodnotíme jako celek, musíme konstatovat, že zdaleka neodpovídá tomu, co jsme si představovali. Uvítali bychom
razantnější kroky. Jen částečně se tak můžeme utěšovat tím, že jsme teprve na
začátku, že vláda musí respektovat nynější stav veřejných financí a politickou
realitu v poslanecké sněmovně. Cílem reformy je zastavit brutální zadlužování,
ale naplnění tohoto cíle je bohužel závislé také na tom, zda reforma projde.
Je i naší zásluhou, že vláda předložila reformu jako jeden balík. Po našem upozornění na škody, které vznikají únikem dílčích informací, se již další detaily ven
nedostaly.
Svaz neomezuje svou pozornost jen na reformu, v daňové oblasti dále prosazuje zakotvení rovnoprávného postavení daňového poplatníka vůči správci daní.
Návrh novely daňového řádu, která šla do připomínkového řízení letos v březnu,
tyto naše požadavky neobsahoval a proto jsme ho kategoricky odmítli.
Podobně se svaz nyní u tzv. ekologické daňové reformy brání proti snahám, že
by tyto daně šly nad minimální úroveň danou příslušnou směrnicí EU.
Uvedené příklady zahrnující jen jedinou z osmi strategických priorit svazu ukazují na široký záběr činnosti naší organizace. Je třeba připomenout, že mnohé
se podařilo prosadit i v dalších oblastech. Například při financování vědy a
výzkumu nebo pro posuzování dopadů zákonů na podnikatelské prostředí (RIA).
Velké úsilí jsme věnovali novému zákoníku práce a i když se nám ho nepodařilo
zastavit, prosadili jsme nutnost jeho okamžité novelizace a čekáme na rozhodnutí ústavního soudu.
Za veliký úspěch je možné považovat i zahájení konkrétních kroků k naplnění
dlouhodobé snahy šéfa Svazu dopravy a viceprezidenta SP ČR, pana Jaroslava
Hanáka ve věci zavedení „zelených“ karet.
Sekretariát svazu v uplynulých třech letech zorganizoval 17 podnikatelských
misí, stovky školení a seminářů. Vloni se přestěhoval do nového sídla, moderní
budovy odpovídající potřebám 21. století.
Zástupci svazu aktivně pracují v mezinárodních zaměstnavatelských organizacích i v EU, od loňského roku dokonce v předsednictvu EHSV. Svaz se rovněž
víc než dřív obrací k veřejnosti, prezentace stanovisek a požadavků zaměstnavatelů ve sdělovacích prostředcích může být významným nástrojem podpory
našich cílů.
Podařilo se i mnoho dalšího, za což bych rád poděkoval všem, kteří k tomu přispěli. Minulé volební období lze hodnotit jako velmi úspěšné. Volební valná hromada je nicméně příležitostí k diskusi o tom, jak můžeme vliv svazu dále posílit.
Jaroslav Míl,
prezident SP ČR
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SP ČR podpořil odložení účinnosti
zákona o úrazovém pojištění
Jednou z našich priorit je dosáhnout
stavu, že přijímaná legislativa bude
plně funkční. Skutečnost, že nebyly
vytvořeny podmínky pro aplikaci
zákona o úrazovém pojištění nás
vedla k podpoře vlády ve věci odložení účinnosti tohoto zákona. Chybějící
provádějící předpisy, nevyčlenění

finančních prostředků ve státním rozpočtu, celková materiálně technická a
personální nevybavenost České správy
sociálního zabezpečení, představují
dostatečné důvody k tomu, aby byl
tento zákon, resp. jeho účinnost odložena. Jde o situaci velmi podobnou té,
kterou známe v souvislosti se zákoní-

kem práce a jejíž opakování nechceme
dopustit. Řešení nedostatků a nedodělků
nových právních úprav „za pochodu“
nepředstavuje záruku námi požadované
stability v oblasti legislativy, naopak představuje riziko, že přechod na novou práv. ní úpravu bude pro uživatele problémový
JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
ředitelka sekce zaměstnavatelských vztahů

Co není zákázáno, je povoleno
Dotaz z Moravy: podle nového zákoníku práce (zákon č. 262/2006 SB.)
prý přestala platit zásada, že „co není
dovoleno, je zakázáno“, dosud tedy
podle původního zákoníku práce
z r. 1965 bylo dovoleno jen to, co bylo
regulováno příslušným předpisem.
Nyní od 1. ledna 2007 platí, že „co není
zakázáno, je povoleno“. Co to v praxi
pro zaměstnavatele znamená?
Odpověď: Naše odpověď zřejmě
tazatele z Moravy nepotěší, ale asi nic
jiného neočekával, vyplývá to i ze způsobu, jímž otázku položil. Podle nové
úpravy by mělo být možné sjednat
od zákoníku práce odchylné úpravy
(např. odstupné, různé příplatky apod.)
nejenom pracovní smlouvou, ale i jinou
smlouvou (např. v kolektivní smlouvě
mezi zaměstnavatelem a odborovou
organizací nebo vnitřním předpisem
tam, kde odborové organizace nepůsobí). Zákon preferuje úpravu práv a
povinností stran pracovněprávního
vztahu, tj. kolektivní smlouvu nebo
vnitřní předpis, v některých případech
pouze kolektivní smlouvou.
Samotná smluvní volnost – tedy proklamovaná liberálnost právní úpravy pracovněprávních vztahů – má ze zákona
významná a striktní omezení. Podle
nového zákoníku práce je možné se od
něj odchýlit pouze za předpokladu, že
se nejedná o následující případy:
»»
pokud toto odchýlení zákoník
práce nezakazuje a nebo ze samotné
povahy jeho ustanovení nevyplývá, že
odchýlení není možné,

»»
odchýlení není dále možné od
úpravy účastníků pracovněprávních
vztahů,
»»
není možno se odchýlit od těch
ustanovení, která přikazují aplikovat
ustanovení občanského zákoníku,
»» nelze sjednat jinou než zákoníkem
stanovenou úpravu náhrady škody,
»» sjednat odchýlení od těch ustanovení, která ukládají povinnost s tím, že
je to možné tam, kde by toto odchýlení
bylo ve prospěch zaměstnance,
»»
odchýlení je vyloučené tam, kde
jsou do zákoníku práce zapracovány
předpisy EU nebo Evropských společenství, avšak i zde platí, že pokud by
se jednalo o prospěch zaměstnance, je
odchýlení možné
»» odchýlení není možné v případech,
vyjmenovaných v § 363 odst. 2, tj. ani
tam, kde by se jednalo o odchýlení
ve prospěch zaměstnance, jedná se o
ustanovení s neúplným výčtem (odkazem) takových případů,
»» odchylná úprava práv týkající se
mzdových, popřípadě platových práv
a ostatních práv v pracovněprávních
vztazích (§ 307) nemůže být nižší
nebo vyšší, než je právo, stanovené
zákoníkem práce a nebo kolektivní
smlouvou nebo vnitřní předpis jako
nejméně nebo nejvýše přípustné.
Z uvedeného vyplývá, že tolik proklamovaná smluvní volnost v novém zákoníku práce platí jen značně omezeně a
fakticky pouze tam, kde se jedná o
sjednání příznivějších podmínek pro
zaměstnance a i tak v poměrně nepodstatných záležitostech (odstupné se
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tak často nepoužívá). Z textu zákoníku práce je evidentní, že tato rádoby
liberální a moderní úprava obsahuje
z celkového počtu tří set devadesáti
šesti celkem jedno sto třicet čtyři paragrafů vylučujících možnost odchylné
úpravy, tedy téměř 34 % zákona něco
zakazuje či vylučuje.
A co zbývající dvě třetiny – o nic lepší,
co do vztahu k liberalizaci. Odborná
veřejnost zabývající se pracovním
právem a nejen personalisté firem
s napětím očekávají, jak se s výkladem (nejen) shora uvedených formulací popasují naše soudy, protože i
když pracovní spory nejsou tak časté,
jako spory obchodní, budou je muset
rozhodovat – nejsou všichni zaměstnanci v zaměstnání spokojení a ke
sporům bude docházet i díky bojovné
náladě některých účastníků pracovněprávních vztahů z různých stran
podporované, ale především díky
nekvalitnímu zákoníku práce častěji,
než tomu bylo dosud. A to ať úmyslně, tak z nepochopení či neznalosti.
Je dobré na závěr připomenout právní
teorii, že právo jedné strany je zároveň
i povinností strany druhé.
Tak tedy sečteno a podepsáno: podle
nového zákoníku práce není příliš
mnoho ustanovení, od nichž by se
zaměstnavatel a nebo zaměstnanec
vůbec mohl smlouvou odchýlit, protože jeho ustanovení buď zakládají
práva jedné straně, nebo povinnosti té
druhé. Smluvní svoboda v pracovním
právu – snad až v příštím zákonu.
kpetrzelka@spcr.cz
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SP ČR chce jednat ve věci
NAP 2008 – 2012
SP ČR ve svých stanoviscích jednoznačně vyjádřil nespokojenost s objemem povolenek na CO2 pro ČR přidělených Evropskou
komisí. V dané situaci považuje za nezbytné zúčastnit se jednání o rozdělení o rozpisu přiděleného objemu. V této věci zaslal
urgentní dopis náměstkyni ministra životního prostředí paní Rút Bízkové. Pro informaci dopis v plném znění zveřejňujeme.
Ing. Boris Dlouhý, CSc. ředitel sekce hospodářské a environmentální politiky

Vážená paní náměstkyně,
průmysl reprezentovaný Svazem průmyslu a dopravy ČR přijal s mimořádným znepokojením zprávu o schválení
NAP pro obchodovaní období 2008
– 2012 a pokládá schválenou alokaci
za nepřijatelně nízkou s ohledem na
předpokládaný rozvoj ekonomiky a na
možné snižování uhlíkové náročnosti
v odvětvích, zahrnutých do systému
obchodování. Jsme přesvědčeni, že

státní správa je povinna učinit nezbytné
kroky v zájmu hospodářského rozvoje
napravit tento neutěšený stav.
Současně pokládáme za nezbytné,
aby MŽP a MPO postupovaly v těsné
spolupráci s hospodářskou sférou,
reprezentovanou SP ČR a jeho rozhodujícími členskými organizacemi při
rozpisu NAP na jednotlivé provozovatele a to bez ohledu na kroky, které by
měla administrativa podniknout v zájmu

české ekonomiky. Pokládáme za zcela
nepřijatelné, aby byl rozpis proveden
administrativním způsobem a proto
očekáváme, že bude svoláno jednání
poradního orgánu ministra životního
prostředí, který pracoval na přípravě
národního alokačního plánu na podzim
loňského roku.
S ohledem na závažnost situace očekáváme, že k jednání dojde v co nejkratší
době.

Informace z jednání představenstva SP ČR
Představenstvo projednalo přípravu valné hromady Svazu, která se
bude konat dne 25.4.2007 od 10,00
hod v Hotelu Svornost v Dolních
Počernicích a schválilo její program.
/viz strr.4/

Představenstvo schválilo i
kandidátku pro volby orgánů
Svazu .
Na jednání představenstva byla projednána stanoviska Svazu k některým
zásadním otázkám :

Prohlášení k problematice
klimatických změn
Svaz požaduje respektování národní
struktury energetických zdrojů, změnu
postoje k jaderné energetice, vyšší
účinnost při spotřebě energií ve zpracovatelském průmyslu a úpravu současného právního prostředí.
Svaz osloví srozumitelným způsobem
veřejnost tak, aby bylo jasné, že pokud
chceme levnou energii, tak normy přijaté evropskou komisí nejsou řešením.
Průmysl je pro zlepšování životního
prostředí a pro zlepšování je připraven
udělat vše, co umí a může.

Stanovisko k ekologickým daním
a daňové reformě
V prohlášení vlády je uvedeno, že ekologické daně budou aplikovány v minimální možné míře. Ze strany fisku je
však zájem daně zvýšit a využít jako
příjmový zdroj státního rozpočtu. MPO
má pozici stejnou jako Svaz. Svaz je
pro minimalistickou verzi ekologických
daní a bude za ni intervenovat.
Svaz podporuje budování vodní cesty
Pardubice-Přelouč.

Budování dopravní infrastruktury
Částka, kterou stát získá za akcie ČEZ
je jen záplata na to, co v rozpočtu
pro budování dopravní infrastruktury
chybí. Svaz bude deklarovat svoji
podporu budování evropské dopravní
infrastruktury s tím, že soukromé projekty jsou mnohem levnější než státní.
Na budování dopravní infrastruktury
nejsou finance, ale i kdyby se je podařilo opatřit, není stavební připravenost.

nizátorem podnikatelské mise do
Ruska. Na cestu do Moskvy, Kazaně a
Novgorodu, která započne 26.4.20207,
je přihlášeno 124 účastníků.
Předsedkyně dozorčí rady informovala
představenstvo, že výsledky dceřinných společností, tj. MSF a Institutu
– jsou mnohem lepší než v předchozích letech, finanční situace Svazu je
stabilizovaná a uzavírání smluv a placení členských příspěvků probíhá lépe
než v předchozích letech.
20. březen 2007
bkucera@spcr.cz

Svaz se nebude vyjadřovat
k prodeji půdy cizincům.
Představenstvo dále projednalo podporu projektu BOSMIP II a vzalo na
vědomí informaci, že Svaz je orga-
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SP ČR jednání Rady členů

Z jednání Rady členů Svazu průmyslu a dopravy ČR
konaného dne 21. března 2007
Představení programů CzechInvestu:
Trendy, Registr poradců
V rámci programu Poradenství vytvořil
CzechInvest Národní registr poradců.
Jedná se o výběrovou databázi podnikových poradců zaměřených zejména
na sektor malých a středních podniků.
Podrobnosti jsou na www.nrp.cz.
Program Trendy – příjemcem programu
je CzechInvest. V současné době je
navrhováno rozdělit program na 5 částí,
a to technologické trendy; obchodní
trendy; globální trendy; benchmark
sektorů a výhledy. Program bude
usměrňován řídícím výborem.
Generální ředitel Ing. Liška přivítal možnost spolupráce SP ČR na programu
a navrhl na základě diskuse, vytvoření
integrovaného projektu v rámci programu Trendy, na kterém by se podílely
i odvětvové a profesní svazy. Tím by
došlo k soustředění odborných kapacit
z jednotlivých odvětví v rámci řešení
programu.

Příprava na jednání valné hromady
Valná hromada Svazu průmyslu a
dopravy ČR se bude konat 25. dubna
2007 od 10.00 h v hotelu Svornost,
Praha 9 –Dolní Počernice.
Program jednání:
1.
Zahájení, schválení programu,
volba předsedajícího valné hromady a komisí
2.
Výroční zpráva představenstva o
plnění programového prohlášení
Svazu
3.
Zpráva o hospodaření Svazu a
účetní závěrce za rok 2006
4.
Zpráva dozorčí rady Svazu
5.
Volby do orgánů Svazu
6.
Usnesení
Rada členů byla seznámena se seznamem kandidátů do orgánů Svazu.

−

−

řízení a nevede ke zvýšení rovnoprávného postavení daňových
poplatníků, proto Svaz ve svém
stanovisku nedoporučil, aby byl
tento návrh předložen do dalšího legislativního procesu.
Poděkoval všem, kteří se podíleli
na připomínkách k návrhu zákonů o dani z elektřiny, zemního
plynu a pevných paliv.
Dále podal informace na téma
energetika a reforma daňových
financí.

−

−

Útvar zaměstnavatelských vztahů
– JUDr. Hejduková:
−

−

−

−

V rámci vnějšího připomínkového řízení jsme dnes obdrželi
návrh novely zákoníku práce,
která obsahuje pouze legislativně technické změny k ZP. Bude
rozeslána k připomínkám členské základně s prosbou o vyjádření nejpozději do 13.4.2007.
Poděkovala za zaslané připomínky, návrhy, problémy k ZP.
Nyní se zpracovává rozbor, po
jeho dokončení bude rozeslán
členské základně.
Bylo zaktualizováno složení
Pracovní skupiny RHSD ČR pro
koncepci důchodové reformy.
Na svém první zasedání komise
projednala předpokládaný průběh důchodové reformy.
V pracovních komisích Legislativní rady vlády se projednává
novela zákona o úrazovém
pojištění. Je požadováno odložení účinnosti o 2 roky.

Útvar mezinárodních organizací a EU
– Ing. Blízková:
−
Informace z jednání Summitu
Rady a Tripartitního sociálního
Informace ze sekretariátu
summitu (8.-9.3.2007). Závěry
Útvar hospodářské politiky –
jsou na webu a ve Spektru.
Ing. Dlouhý:
−
Zelená kniha EK k modernizaci
−
Svaz zpracoval stanovisko k návrpracovního práva EU: 31.3.2007
hu daňového řádu. Navrhovaný
veřejná
konzultace
končí,
daňový řád neobsahuje námi
21.3.2007 první slyšení v Evropdlouhodobě uplatňované požaském parlamentu – Výboru pro
davky, nezjednodušuje daňové
zaměstnanost a sociální věci.
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−

Stanovisko SP ČR jako příspěvek do diskuse obdrželi čeští
europoslanci, MPSV a Stálá
mise Brusel.
50. výročí založení Evropských
společenství (50. výročí Římských smluv; 25.3.2007) distribuována Deklarace BUSINESSEUROPE – pozice evropských
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů k podstatným
aspektům budoucnosti Evropy.
BOSMIP II – Projekt BUSINESSEUROPE pro Rumunsko, Bulharsko, Turecko a Chorvatsko
na zvýšení jejich kapacity a
prohloubení znalosti o acquis
communautaire. SP ČR má
poskytnout 4 experty (energetika, doprava, sociální věci
(BOZP)).
CEE-Iniciativa: setkání 6 zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů SVE (ČR, Maďarska,
Rakouska, Slovenska,
Slovinska; Chorvatska coby
přiruženého člena) v Praze
12.-13.4.2007. Agenda: aktuální
politická a ekonomická situace,
energetika, projekty TEN, inovace a jednotný konsolidovaný
základ podnikové daně.

Rada členů byla dále seznámena se
závěry z jednání představenstva a s
programem jednání Pléna RHSD ČR
dne 29. března 2007.
Stanoviska Svazu viz http://www.spcr.cz/
cz/infoservis/rhsd/rhsd070402.doc
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Barometr evropských reforem

Podnikatelé v EU i ČR
vzkazují Komisi a vládám –
polojasno až zataženo
Před dvěma lety se na Summitu
Evropské unie shodly členské státy na
potřebě reforem pro zvýšení ekonomického růstu a zaměstnanosti, revizi
takzvané Lisabonské strategie. Podle
průzkumu, který nedávno zveřejnila
evropská konfederace zaměstnavatelských svazů Businesseurope, se však
potřebné reformy ve většině členských
zemí prosazují těžko a ztuha.
Za příliš pomalé a málo efektivní je
považují zejména zástupci evropského
byznysu.
I když jde o pohled jedné skupiny
evropských obyvatel, její názor o
mnohém vypovídá. Závěr průzkumu
s názvem „Evropský barometr reforem“
bohužel není příliš povzbudivý. Podle
provedeného šetření nemůže současné tempo reforem a jejich rozsah zajistit Evropě do budoucna dlouhodobé
zvýšení konkurenceschopnosti.
Tento závěr je třeba brát vážně
– „Barometr“ obsahuje hodnocení
postupu ekonomických reforem v
jednotlivých zemích EU, dosažené
výsledky porovnává cíli Lisabonské
strategie růstu a zaměstnanosti revidované na jaře roku 2005. Jde o analýzu,
kterou BUSINESSEUROPE zpracovala
na základě údajů Eurostatu a podle
informací a dílčích hodnocení od 39
národních zaměstnavatelských svazů.
Za Českou republiku to byl Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Hodnocení se zaměřilo na pokrok reforem v šesti oblastech: veřejné finance,
podnikatelské prostředí, výzkum a
vývoj, jednotný trh, podmínky pracovního trhu, vzdělávání. Česká republika

vykázala velké nedostatky u reformy
veřejných financí a v úrovni vzdělávání
hodnoceného podle počtu absolventů.
V celkovém hodnocení „pokroku reforem“ se zařadila mezi průměr, celkem
14 zemí. Ještě menší pokrok v reformách (známku neuspokojivý) vykázaly Německo, Polsko a Portugalsko.
Nejlepších výsledků dosáhly skandinávské země a Irsko, významný posun
zaznamenaly také například Rakousko
nebo Nizozemsko.

Výchozí situace
Zaměstnavatelé vesměs hodnotí
výchozí, tedy nynější podmínky
růstu jako velmi příznivé.
Prognóza hospodářského růstu pro
příští rok založená na pozitivním očekávání vývoje vnější i domácí poptávky
předpokládá dosažení hospodářského růstu 2% v eurozóně a 2,4% v EU.
Cíl tříprocentního růstu v roce 2010
obsažený v Lisabonské agendě však
zůstává zatím vzdálenou perspektivou.
Problémem zůstává především neuspokojivý vývoj produktivity práce. Její
růst zřejmě v roce 2006 kulminoval.
Dosáhl úrovně 1,9 %, letos a v příštím
roce se očekává přírůstek jen ve výši
1,5 procenta.
Dosažené výsledky by nicméně neměly vést k sebeuspokojení vlád obdobně
jako v případě oživení ekonomiky na
konci devadesátých let. Kdyby vlády
jednotlivých zemí realizovaly reformní
agendu zaměřenou na dosažení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí

2006

2007

2008

EURO

EU

EURO

EU

EURO

EU

2.7

3.0

2.2

2.6

2.0

2.4

Jaro 2007 prognóza
HDP reálný růst

Zdroj:Businesseurope

Barometrem evropských
reforem jsme se zabývali také
v čísle 3

poru ekonomického růstu s větším
důrazem, mohly by být dle podnikové
sféry v nejbližší budoucnosti dosaženy
lepší výsledky ekonomického růstu.

Vysvědčení pro vlády
Vlády vyvodily z minulého vývoje poučení, že je třeba přijmout opatření ke
zlepšení stavu veřejných financí, aby
tak připravily podmínky pro rozvoj
ekonomiky jednotlivých zemí v budoucnu, a snaží se o lepší zhodnocení
současné fáze ekonomického oživení
v tomto směru.
Většina dosavadních opatření spočívá
ve zvýšení daňových příjmů a ne v systémových změnách výdajové stránky
veřejných financí. Šetření naznačuje
obavy podnikové sféry, že současné tempo a rozsah reforem nejsou
dostatečně uspokojivé pro dlouhodobé zlepšení konkurenceschopnosti a
zvýšení růstového potenciálu Evropy.
Přes zlepšení ekonomické situace
v EU se nedaří zvrátit již zmíněný a od
70. let klesající trend růstu produktivity. Právě její vývoj bude v budoucnu
v podmínkách postupného stárnutí
obyvatelstva a rostoucí konkurence
na světových trzích klíčovým faktorem
udržení ekonomického růstu.

Evropský barometr reforem:
Jak si vedly jednotlivé země?
Většina podnikatelských organizací
hodnotila pokrok v uskutečňování
národních reforem jako „ani uspokojivé ani neuspokojivé“. Do této skupiny
se zařadila i Česká republika. Jako
uspokojivý hodnotily vývoj reforem
podnikatelé v Rakousku, na Kypru,
v Dánsku, Irsku, Lotyšsku, na Maltě,
ve Slovinsku, Nizozemí a Švédsku.
Zatímco například Dánsko, Švédsko a
Irsko si vysloužily toto hodnocení za
to, že podporovaly změnu struktury
svých ekonomik, Rakousko, Nizozemí
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a některé další země zřejmě spíš díky
tomu, že realizovaly širokou škálu
reforem.
Nicméně, zejména velkým členským
zemím se z pohledu jejich byznysmenů stále nedaří adaptovat strukturu
ekonomik na podmínky zostřené
globální konkurence a hrozby stárnutí
populace. Tyto státy jsou přitom rozhodující, aby se Evropská unie jako celek
dostala na úroveň konkurenceschopnosti, která umožní udržitelný růst a
tvorbu pracovních míst v budoucnu.
Za neuspokojivý považují vývoj reforem ve svých zemích Portugalci, Poláci
a Němci. V případě Německa je hodnocení podnikové sféry překvapením,
neboť německé hospodářství vyka-

cemi. Kritičtější je však v hodnocení
zavádění informačních a komunikačních technologií a e-státu.
Absolutní výdaje na výzkum a vývoj
se značně liší v jednotlivých členských
státech. Průměr EU ve výši 1,84 % hrubého domácího produktu však značně
zaostává za srovnatelnými hodnotami
v USA (2,67%) a v Japonsku (3,2%).
Varující je skutečnost, že zatímco
v EU uvedený podíl v posledních
deseti letech stagnuje, ve dvou zmíněných zaznamenal výrazný nárůst.
Problémem je propojení výsledku
výzkumu do praxe a inovací. V tomto
ohledu EU rovněž zaostává v globálním měřítku. Ze 60 nadnárodních společností orientovaných na výzkum a

Zdroj: Evropská komise

zuje ve srovnání s ostatními solidní
růst i konsolidaci veřejných financí a
je pozitivně hodnoceno Evropskou
komisí. Odlišné hodnocení je zřejmě
výrazem určitého zklamání podnikatelů, kteří očekávali výraznější změny
zejména na trhu práce v oblasti regulace a v oblasti vedlejších nákladů
práce. Negativní hodnocení si zřejmě
vysloužilo i nedávné 3% zvýšení daně
z přidané hodnoty.
Nejlepší hodnocení si od podnikatelských asociací vysloužily politiky
na podporu znalostní ekonomiky,
zejména lepší podmínky pro výzkum
a vývoj, v menším rozsahu pak zlepšení podmínek pro inovační aktivity.
Firemní sféra hodnotí pozitivně daňové pobídky na podporu výzkumu a
vývoje, podporu partnerství veřejného
a soukromého sektoru a zvýšení konkurence mezi výzkumnými organiza-

vývoj založených po roce 1960 pochází
53 z USA a jen 2 z Evropské unie.
V oblasti podnikatelského prostředí
bylo letošní hodnocení zdrženlivější než
loni.Výdaje spojené s náklady administrativních zátěží dosáhly loni v EU
3,5% hrubého domácího produktu, tj.
470 miliónů euro. Z toho 30 % nákladů
vzniká na evropské a 70 % na národní
úrovni. Iniciativy zaměřené na „lepší
regulaci“ přinesly dílčí úspěchy, ale jsou
někdy znehodnocovány schvalováním
nových směrnic. Pokroku se dosáhlo ve
zkrácení lhůt pro zakládání firem.
Pouze dílčího pokroku bylo dosaženo,
pokud jde o završení jednotného trhu.
Transpozice směrnic do národního
práva dosáhla sice dosáhla cílové hodnoty podílu 98,5 %, nicméně stále existuje mnoho případů porušování pravidel
vnitřního trhu. Jejich počet – celkem
1246 případů v roce 2006 - je dokonce
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o 6% vyšší než v roce 2005. Podle
podnikatelů existuje dosud mnoho
překážek v oblasti energetiky a služeb.
I když překvapivě, relativně příznivé
hodnocení si vysloužily změny na trhu
práce. V hodnoceném období rostl
počet zaměstnaných lidí a i celkový
počet odpracovaných hodin, a to i
přes zkracování pracovní doby. Podíl
aktivního obyvatelstva se zvyšoval
rychleji než v devadesátých letech
a dosáhl 63,8%. V mezinárodním
srovnání však zaostává za hlavními
konkurenty, zejména za USA (71,5%)
a Japonskem (69,3%). Pružnosti trhu
práce neprospívá nesoulad mezi
strukturou kvalifikace pracovních sil

Zdroj: Světová banka

a potřebami zaměstnavatelů a pomalé
změny v oblasti vzdělávání. Malý pokrok
byl učiněn v oblasti nákladů práce.
Zatímco vedlejší náklady práce v EU
dosahují 44,3 %, v USA činí 29,1 % a
v Japonsku 27,7 % hrubé mzdy.

Česko v porovnání s průměrem
Celkové hodnocení „ani uspokojivý, ani
neuspokojivý“, jímž se ČR zařadila mezi
čtrnáct zemí „absolutní většiny“, lze na
rozdíl od přísného pohledu německých
podnikatelů nebo optimistického hodnocení podnikatelů některých malých
ekonomik, vnímat jako relativně střízlivé,
objektivní posouzení stavu.
Na rozdíl od evropského průměru vnímají české podniky jako nedostatečný
pokrok v konsolidaci veřejných financí,
negativně hodnotí přerušení procesu
snižování schodku státního rozpočtu a
tím snížení možnosti plnění střednědo-
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bého cíle, dosažení (-1) % HDP. (graf
1). Naopak pozitivně hodnotí zahájení
příprav reformy penzijního systému, nicméně její další vývoj vidí spíše střízlivě.
Změny v podnikatelském prostředí vnímají v souladu s evropským průměrem
podniky ČR převážně kladně. Co se
týče malých a středních firem, výsledné
hodnocení pokroku v jejich podpoře je
spíše neutrální, doba nezbytná k založení firmy se snížila v letech 2005 a 2006
ze 40 na 24 dnů (viz graf 2). Cíl EU je
zkrácení uvedené lhůty na sedm.
Nadále si stěžují na řadu administrativních překážek a omezenou dostupnost
některých programů podpor. Míra
administrativní zátěže měřená poměrem
nákladů k HDP je se svými 3,3% pod

Pokrok v oblasti vnitřního trhu hodnotí podnikatelé v ČR obdobně jako
většina evropských podnikatelských
organizací jako ani uspokojivý, ani
neuspokojivý. Obdobně jako v celé
EU vzrostl i v ČR počet řízení pro
porušení pravidel vnitřního trhu ze
14 v roce 2005 na 22 v roce 2006, i
když uvedený stav je lepší oproti průměrnému počtu obdobných případů
v EU, kde činí 45.
Pokroku na trhu práce bylo dosaženo v růstu zaměstnanosti a snížení
nezaměstnanosti. Podíl zaměstnanců
na práceschopném obyvatelstvu nicméně nedosahuje cíle EU ve výši 70%,
ani úrovně srovnatelné s Dánskem
ve výši 76 %, které je nejlepší v EU.
Zatímco bylo dosaženo pokroku

Zdroj:Eurostat

průměrem EU (3,5%), zůstává však
vzdálena cíli EU 1,5%.
Pokrok v oblasti výzkumu, vývoje a
inovací hodnotí české podniky vcelku
neutrálně, vnímají pozitivní změny
např. v daňových pobídkách, nicméně
celkovou podporu státu považují stále
za relativně nízkou. Cíl vlády dosažení
podílu výdajů na podporu výzkumu a
vývoje ve výši 2,06% v roce 2010 je
stále vzdálen nejvyšší hodnotě v EU
3,86%, kterou dosahuje Švédsko (viz
graf 3).
Podniky by uvítaly větší podporu při
aplikaci výsledků výzkumu a vývoje do
praxe a větší propojenost akademické
sféry s podnikovou. V tzv. inovačním
výsledku Evropská komise, posuzujícím řadu indikátorů je ČR s hodnotou
0,34 pod průměrem EU ve výši 0,45 a
daleko za nejlepším Švédskem, dosahujícím hodnotu 0,73.

v posílení motivace k práci změnou
v systému sociálních dávek, nezvýšila
se pružnost trhu práce, očekávaná od
nové pracovněprávní legislativy a efektivnost aktivní politiky zaměstnanosti.
Podnikům se dařilo prostřednictvím
zvyšování produktivity práce snižovat
jednotkové náklady práce. Podíl vedlejších nákladů na celkových nákladech
práce je však jako u velké části evropských zemí na relativně vysoké úrovni
43,8% a je vzdálen nejnižšímu podílu
25,7%, který dosahuje Irsko.(graf 4)
Jako nedostatečný hodnotí čeští podnikatelé pokrok v oblasti vzdělávání.
Neodpovídající struktura vzdělání uchazečů o práci snižuje šance firem najít
na trhu práce pracovníky s požadovanou kvalifikací. I v tomto ohledu jsou
v souladu s většinou svých evropských
partnerů, kteří rovněž poukazují na nízkou profesní adaptabilitu zaměstnanců.

V případě České republiky se jak
Evropská komise, tak podnikatelská
sféra shodují, že bylo v uplynulých
dvou letech dosaženo určitého pokroku
ekonomických a sociálních reforem. Ten
se projevil v akceleraci hospodářského
růstu, ale pro jeho udržení v budoucnu
je třeba pokračovat v dalších změnách
a dosáhnout pokroku zejména v udržitelnosti veřejných financí a zlepšování
podnikatelského prostředí, především
modernizací infrastruktury, pružnosti
trhu práce a vyšší pracovní participace,
uplatňování výsledku výzkumu a vývoje do praxe a uskutečňování inovací.
Konkurenceschopnost ČR může zabezpečit především orientace na vyšší přidanou hodnotu produktu. V zájmu stability a perspektivnosti změn, prováděných

Zdroj: Eurostat, ČSÚ

v hospodářské a sociální oblasti, je
účast co nejširšího politického zastoupení při jejich přípravě, obdobně jako
tomu bylo v první fázi přípravy penzijní reformy expertním týmem složeným
ze zástupců parlamentních stran.
Společenský konsensus je významným předpokladem úspěchu.
koerner@spcr.cz
Ing. Oldřich Körner,
sekce hospodářské a environmentální
politiky Svazu průmyslu a dopravy
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Citace v médiích

Březen ve znamení povolenek
V průběhu března jsme zaznamenali vyšší publicitu než v lednu a v únoru. Jméno svazu se objevilo v téměř dvou stovkách
citací, v nichž převažovala vyjádření a komentáře k emisním povolenkám. Názor svazu publikovala většina zpravodajských a
ekonomických médií, zástupci SP ČR dostali možnost podrobnějšího vysvětlení v prestižním diskusním pořadu Radiofórum.
Další citace se nejčastěji týkaly přípravy daňové reformy nebo trhu práce. Deník MF Dnes, na jehož názorových stránkách
panuje obrovská konkurence, uveřejnil komentář prezidenta SP ČR k oslavě 50. výročí Římských smluv. S trochou nadsázky lze
říci, že prestiž svazu pomohl zvýšit i expremiér Miloš Zeman, a to poznámkou ve sledované nedělní diskusi na TV Prima.
Ukázky nejzajímavějších příspěvků přinášíme ve zkrácené podobě. Celý článek nebo přepis si můžete vyžádat na adrese
bruzickova@spcr.cz

Italové si vytáhli bývalého šéfa
ČEZ Míla na Slovensko
| 30.3.2007 | rubrika: Z domova |
strana: 19 |
Bývalý šéf polostátního gigantu ČEZ
Jaroslav Míl se vrací do energetiky. Nikoli české, ale slovenské. Ve
středu se stal členem představenstva
společnosti Slovenské elektrárny.
Do funkce ho jmenoval italský energetický koncern Enel, který je většinovým vlastníkem slovenské firmy.
Enel je pátou největší energetickou
společností na světě... Míl letos v
dubnu hodlá znovu obhajovat svůj
nynější post prezidenta Svazu průmyslu a dopravy. Do jeho čela byl
zvolen v dubnu 2004. …Od příchodu
Míla do čela Svazu průmyslu si jeho
členové slibovali větší razanci ve
vedení. To se i splnilo. Mílovo heslo
zní: >Hospodářství je potřeba stimulovat nikoli růstem přerozdělování, ale
posilování transparentnosti prostředí.<
K tomu se svaz pod jeho vedením
snaží tlačit i politiky. Míl také tvrdí, že
strategie české ekonomiky by měla
být založena na vzdělání a inovacích
v průmyslu. Za vzor vždy dává Finsko.

Příděl emisních povolenek pro
Českou republiku

| 27.3.2007 | 18:20 | pořad:
Radiofórum
Pozvání k mikrofonu přijali ekolog Jan
Rovenský z hnutí Greenpeace, odborník na strategické a finanční investice
Jan Pravda a prezident Svazu prů-

myslu a dopravy Jaroslava Míl. Ministr
průmyslu a obchodu Martin Říman
zvažuje žalobu na Brusel. Nicméně
české podniky v minulých dvou letech
vypustily do ovzduší méně emisí, než
ten stanovený limit byl. Není ta reakce
tak trochu přehnaná?
Jaroslav MÍL: Není přehnaná. To, že ty
podniky vypustily méně, je mimo jiné
také proto, že například elektrárenská
společnost ČEZ začala nasazovat
zdroje trošku jiným způsobem, to znamená způsobem, který více vyhověl
životnímu prostředí, zohledňoval i cenu
povolenek. Není přehnaná ještě z dalšího důvodu. Naše země se rozhodla
podpořit vstup zahraničního investora,
postavit automobilku Hyundai.

Brusel škrtal příděl emisí,
průmysl žehrá
.

| 27.3.2007 | rubrika: Titulní strana
Čeští průmyslníci se zlobí, ekologové
tleskají: Evropská komise rozhodla
o přídělu emisních povolenek pro
Českou republiku. A podle očekávání požadavek vlády výrazně zkrátila.
České firmy budou moci v letech
2008 až 2012 beztrestně vypouštět do
ovzduší 86,8 milionu tun oxidu uhličitého ročně. Přesně na toto množství
dostala země emisní povolenky. Ty
rozdělí mezi největší znečišťovatele
- elektrárny, velké teplárny a chemičky.…Průmyslníci jsou vesměs rozčarováni. Krácení českých požadavků
manažeři sice čekali, ale jeho razancí
jsou zaskočeni. A Říman dokonce
zvažuje, že Česko podá na Evropskou
komisi žalobu, jako to již učinili Slováci.
Český příděl je skoro o patnáct procent
nižší než požadavek české vlády. Ta
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žádala o povolenky na 101,9 milionu
tun. I to bylo podle průmyslníků málo.
>Ani vláda plně nerespektovala, že
průmyslová výroba ročně roste asi
o devět procent. Proto jsme navrhovali celkovou výši povolenek na
108,4 milionu tun,< říká Bohumila
Andělová ze Svazu průmyslu.

Globální problém nemůže
vyřešit český podnikatel
| 27.3.2007 | rubrika: Téma |
z rozhovoru s prezidentem SP ČR
Jaroslavem Mílem
HN: Co jiného by tedy podle vás
mohlo povolenky nahradit?
Jsem přesvědčen, že je to jedině tvorba nových norem. Každý jiný systém
by zřejmě byl stejně neprůhledný jako
ten současný
HN: Jaké by to měly být normy,
například pro energetiku?
To je velmi jednoduché. Například u
elektráren se dá říci: Od roku >xy<
se mohou stavět jenom takové zdroje, které vylučují tolik a tolik emisí. A
mají přitom takovou a takovou účinnost. Normy by samozřejmě platily
pro všechny členské země Evropské
unie, nebyla by v tom žádná svévole.
Pochopitelně, nesměl by se tomu
vymykat žádný typ zdroje. Například
bychom si nemohli a priori říci, že
jaderná energie čistá není, zatímco
vodní elektrárny čisté zdroje jsou.

CITACE v médiích
naleznete aktuálně
na www.spcr.cz

Citace v médiích
Česko dostane méně emisních
povolenek

Rádio Česko | 26.3.2007 | 15:08 |
pořad: Rozhovor na aktuální téma
Jak víme ze zpráv, Česká republika
dostane pro roky 2008 až 2012 méně
emisních povolenek, než o kolik žádala
Evropskou komisi.. ….Josef ZBOŘIL,
člen představenstva Svazu průmyslu a
dopravy, člen hospodářského a sociálního výboru v Bruselu: „Vlastní národní alokační plán musí být postaven
skutečně na racionálních kalkulacích
jednotlivých rozvojových potenciálů
jednotlivých sektorů, a dokonce i
jednotlivých podniků, protože i v sektorech jsou odlišnosti. A tam by mělo
být vzato v úvahu, že třeba se postavil
někde turbogenerátor, který nebyl v
národním alokačním plánu jedna, a
tudíž ani v emisích roku 2005. Čili tam
je celá řada věcí, které se musí zohlednit u zpracovatelského průmyslu. Jiná
věc je energetika, velká energetika. Ta
jede, dodává elektřinu a v podstatě ta
má jako jediná možnost ty náklady na
případný nákup povolenek pro zvýšenou potřebu promítnout do ceny. My
jako zpracovatelský průmysl tuto možnost prakticky nemáme.“

„Firma EU“ potřebuje změnu
vedení
| 26.3.2007 | rubrika: Názory |
strana: 10 | autor: Jaroslav Míl,
prezident SP ČR
V Berlíně se o víkendu slavilo padesát
let Evropské unie. Ale je vůbec co
slavit? …Co musí Evropa udělat, aby
v globálním světě a globální hospodářské soutěži přežila. Zkusme se
zamyslet, jak by si s takovým úkolem
poradil špičkový manažer, generální
ředitel (CEO) velké nadnárodní společnosti. Takové, která působí ve více než
třiceti zemích světa a má dvě stě tisíc
zaměstnanců…..Firma by stěží mohla
úspěšně směřovat do pozice globálního lídra, pokud by náš CEO všechno
rozhodoval a řídil z jednoho místa a
zároveň kontroloval každý detail ve
všech pobočkách a závodech ve třiceti
zemích. Všem je jasné, že se potřebu-

je koncentrovat jen na základní věci,
dobře promyšlené priority. Evropská
komise naopak řeší cyklostezky se stejným nasazením, s jakým se zabývá volným pohybem pracovních sil. …Přesto
Evropa není rigidní ani nudná. Má velký
potenciál ve svých občanech. Využijme
jejich zkušenosti z byznysu, najděme
odvahu ke změnám. Globalizace je
výzva, nikoli hrozba. Evropa má dost
intelektuální kapacity. Jestliže jí vytvoříme prostor pro rozvoj lidské aktivity a
iniciativy, může být úspěšná.

Daňové kolo
| 26.3.2007 | rubrika: Hlavní téma |
strana: 34
Aprílový žertík to nemá být. Vláda Mirka
Topolánka na začátku dubna, zveřejní
plán daňových reforem a úspor v sociálním systému. Přestože by někteří
ekonomové uvítali výraznější pokles
daní, nakonec budou muset ocenit to,
že se Topolánkova vláda vydá ozdravovat veřejné finance. Pokud to samozřejmě bude pravda...Mnozí podnikatelé
ale asi nadšeni nebudou. Šéf Svazu
průmyslu a dopravy Jaroslav Míl uvádí,
že stát by neměl mít k dispozici tolik
peněz. „Čím méně peněz dostane, tím
lépe s nimi bude hospodařit,“ zdůrazňuje Míl. Výraznější snížení daní a tomu
odpovídající redukci sociálních výdajů
by přitom bylo vhodné prosadit právě
nyní, kdy se zdá, že lidé jsou na zásadnější změny připraveni. S blížícím se
datem příštích voleb bude vše složitější.
Zástupci zaměstnavatelů i odborů se
postavili proti spojování ekologických
daní se sociálním pojištěním. Jaroslav
Míl uvádí, že Svazu průmyslu se podařilo tento postoj prosadit. Byl ujištěn,
že vláda tyto dvě záležitosti spojovat
nebude. Právě Míl nicméně velmi vítá
zavedení systému superhrubé mzdy.
Voliči si snad uvědomí, kolik peněz
státu ve skutečnosti odvádějí, a budou
pak podporovat příslušné změny.
Zásadní úpravy v sociálním pojištění
lze však zřejmě očekávat až ve chvíli,
kdy se dostane do pokročilejších fází
penzijní reforma

Kandidáti na prezidenta
|18.3.2007 | 13:00 | pořad:
Nedělní partie, host Miloš Zeman
Jednoduchá otázka na začátek, byl
podle vás Václav Klaus dobrým prezidentem třeba pro důchodce na
Vysočině?
Miloš ZEMAN, bývalý předseda vlády
a ČSSD: Tak já si myslím, že ano, a to
říkám jako člověk, který s ním z osmdesáti procent nesouhlasí, nejenom,
pokud jde o jeho vyhraněné názory
na Evropskou unii, ale i některé názory
na domácí politiku. Ale víte, vy můžete
s někým nesouhlasit, a přitom si ho
můžete vážit. A pokud to nedokážete,
tak nemáte v politice co dělat. Já bych
řekl, že pokud by měl být proti Václavu
Klausovi silný protikandidát, tak by měl
být v podstatě úspěšný. Neměl by to
být žádný politik, který třeba přivedl
svoji vlastní stranu ke krachu, protože
to je totéž, jako kdybyste volili prezidentem svazu průmyslu podnikatele,
jehož firma rovněž zkrachovala.

Obnovitelné zdroje energie

(z diskuse v ČRo 1 – Radiožurnálu)
ČRo 1 - Radiožurnál | 13.3.2007 |
18:20 | pořad: Radiofórum
Sedmadvacítka si na summitu
Evropské unie vytýčila skutečně ambiciózní cíl, do roku 2020 chce o pětinu
snížit emise skleníkových plynů a zároveň o dvacet procent rozšířit využívání
obnovitelných zdrojů energie. Bude
Unie schopna splnit přísné kvóty?
Jak se s nimi vyrovná Česká republika? Měl by přitom zdejším podnikům
pomoci stát? Které z obnovitelných
zdrojů může Česko využívat více? I na
tyto otázky se pokusíme odpovědět v
dnešním Radiofóru. Pozvání do studia
přijali ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, senátor za ODS Bedřich Moldan, Vladimír
Novotný ze Svazu průmyslu a dopravy
a Jan Truxa, zástupce ředitele Centra
pro obnovitelné zdroje EkoWATT. …
Vladimír NOVOTNÝ: Plukovník Kaddáfí
prokázal, že na Sahaře spolehlivě
můžeme pěstovat pšenici. A k tomu
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Citace v médiích

Prezident svazu diskutoval s novináři
Na konci března a začátkem dubna
se uskutečnily čtyři neformální schůzky, diskusní setkání novinářů s prezidentem svazu Jaroslavem Mílem. Pro
pozvané zástupce největších a nejvýznamnějších ekonomických médií
jsme připravili přehled o aktivitách
a cílech svazu, diskuse se nicméně
točily hlavně kolem aktuálních témat.
Na schůzkách, kterých se zúčastnili
novináři z vedení redakcí Profitu,
Ekonoma a Eura, se hovořilo hlavně
o přípravě daňové reformy, o nástrojích, jimiž chce unie zmírnit emise

musíme položit ještě druhou otázku, co to
bude stát, jak to bude efektivní. …Pak je tam
ještě druhá otázka. Nejenom kolik, ale taky
za jakou dobu. Třináct let je velice krátký
časový horizont. Podle mého názoru ten cíl
je velice ambiciózní, přeloženo nereálný.

V Česku už lze pracovat i 16 hodin
denně
|8.3.2007 | rubrika: Trhy & ekonomika |
strana: 13 |
Trvalý pracovní poměr mají nahradit alternativní formy zaměstnávání. V Evropě
i v Česku se zvyšuje tlak na omezení
pracovních poměrů na dobu neurčitou a
jejich nahrazení krátkodobými pracovními
poměry, částečnými úvazky, prací doma či
samostatně výdělečnou činností. “Flexibilita
pracovního práva je podmínkou tvorby
nových pracovních míst, Vyžaduje si to
vznikající společný trh, tlak globalizace,
konkurence asijských zemí. Pracovní právo
se musí liberalizovat, zmizet musí zbytečná omezení,“ uvedl viceprezident SP ČR

Česko čekají tučné roky, věří
manažeři

skleníkových plynů, nebo o přípravě
České republiky na předsednictví EU.
Lidé z redakcí Českého rozhlasu a
deníků Právo, MF Dnes nebo Lidových
novin se zajímali rovněž o politické
šance připravovaných reforem a také
o postavení svazu v jednáních o ekonomických prioritách. Setkání, jichž se
vždy zúčastnilo čtyři až pět pozvaných
novinářů, proběhla v novém sídle svazu,
ve 14. patře budovy Lighthouse.
bruzickova@spcr.cz

Automobilový průmysl se potýká
s nedostatkem kvalifikovaných
lidí

|5.3.2007 | rubrika: Podniky a trhy |

strana: 15 |
Českému hospodářství se bude v
příštích deseti letech dařit, zemím
evropské patnáctky už méně, předpokládají manažeři v rozsáhlém průzkumu společnosti Roland Berger. Čeští
manažeři v průzkumu očekávají, že
do roku 2016 se ekonomická situace
země zlepší dvojnásobně. …Chorvaté
jako jediní silně věří, že jejich politici
skutečně chtějí zavést nutná opatření,
která ekonomickou situaci v zemi zlepší.
Nejméně pak svým politikům důvěřují
Češi a Poláci. >Úkolem politiků je vytvářet jednoduché a transparentní podnikatelské prostředí, omezující prostor pro
korupci. Nic jiného,< soudí prezident
Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl.

Pavel Prior
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Radiožurnál | 2.3.2007 | pořad:
Ozvěny dne
Automobilový průmysl, který je tahounem naší ekonomiky, se začíná potýkat
s nedostatkem kvalifikovaných lidí.
…Personální ředitel Škody Auto Martin
Jahn vysvětluje, jaké profese na trhu
chybějí: „Nejvíce je to asi například u
svářečů, lakýrníků, ale už i u inženýrů
a konstruktérů se projevuje nedostatečná nabídka na trhu práce.“ Firma už
nyní zaměstnává asi tisíc cizinců a další
láká například z Polska…. Viceprezident
Svazu průmyslu a dopravy Vratislav
Kulhánek vidí problém v malé prestiži
technických profesí: „Tady máme generaci stávajících padesátníků, kteří během
deseti dvanácti let odejdou do důchodu,
a za nimi potom zůstává velká mezera.
Ta klasická řemeslná práce ztrácí prestiž, všichni se chtějí vyučit na manažery,
všichni chtějí něco prodávat.“

Pohlednice akcí 14. patra SP ČR

Podnikatelská mise
v Rumunsku a Bulharsku

Ve dnech 26. – 30. 3. 2007 zorganizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR
podnikatelskou misi, která doprovázela předsedu Senátu Parlamentu ČR,
pana Přemysla Sobotku, na oficiální
návštěvě Rumunska a Bulharska. Mise
se zúčastnila třicítka představitelů
předních českých podniků z různých
sektorů průmyslu, konzultantských
firem, bank a dalších specifických
odvětví.
Program cesty byl velice bohatý a
nabytý, v Rumunsku účastníky čekala
3 podnikatelská fóra – v Bukurešti za
účasti pana předsedy Sobotky, dále
v Brašově a Temešváře. O setkání se
členy české podnikatelské delegace
byl, ze strany rumunských partnerů
velký zájem. Kromě ryze pracovního
programu ochutnali účastníci na cestě
také vynikající šumivé víno, které je
vyráběno tradičním způsobem ve
městečku Azuga.
Poslední dva dny cesty patřily návštěvě Bulharska. Podnikatelského fóra
v sofijském Centrálním vojenském
klubu se kromě pana předsedy

Sobotky zúčastnil i náměstek ministra
průmyslu a obchodu ČR pan Hüner.
Program v Bulharsku zahrnoval i
návštěvu Plovdivu. Účastníci se seznámili s možnostmi investování v průmyslové zóně Rakovski a spolu se senátní
delegací navštívili veletrh Vinaria na
výstavišti Plovdiv.
Čerstvé členství obou navštívených
zemí v Evropské unii bylo tématem pro
všechna fóra – partneři jak v Rumunsku,
tak i v Bulharsku ocenili zkušenosti
České republiky z členství, které jim
na oficiálních fórech předávali pan
Břetislav Grégr, ředitel Strukturálních
fondů Ministerstva průmyslu a obchodu

ČR, a pan Karel Firla, ředitel významné
konzultační společnosti Interel. Při
dvoustranných jednáních jistě docházelo k předávání dalších individuálních
zkušeností.
kkrivanova@spcr.cz
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Pohlednice z 14. patra SP ČR

Hongkong - risk manažer pro Čínu
zaregistrovat a využívat něco jako
samoobsluhu pro vyhledávání partnerů
pro spolupráci.
K dalším výhodám podnikání v Hongkongu patří volný pohyb zboží i kapitálu i celkem příznivé daně – DPH zde
neexistuje, daň z příjmu fyzických osob
je 16% a pro právnické osoby 17,5%.
Dalším bodem programu byla návštěva logistické firmy Kerry Logistics.
Tato společnost má pobočky ve 150
městech ve 13 zemích a zajišťuje
komplexní logistické služby zahrnující
mezinárodní přepravu, skladování, distribuci, obchod a další služby.
V posledním březnovém týdnu jsem
měla možnost navštívit na pozvání
Hong Kong Trade Development
Council (HKTDC) Hongkong a
Guangzhou (Kanton).
V malém „středoevropském týmu“
byli spolu se mnou prezident Polské
obchodní komory Andrzej Arendarski
a ředitelka sekce Asie a Pacifiku
německé DIHT (střešní organizace
německých obchodních a průmyslových komor) Sabine Hepperle.
Cílem návštěvy bylo především prezentovat Hongkong jako finanční,
logistické a servisní centrum Asie a
zejména jako bezpečnou bránu do
„velké“ Číny.
Program byl poměrně nabitý, jediný
volnější den byl ten první. Po příletu
na moderní nové letiště Chek Lap Kok
jsem byla celkem ve formě i po 13
hodinách letu z Amsterdamu díky perfektnímu servisu společnosti Cathay
Pacific. Volný den jsem využila ke
schůzce s českými diplomaty v Hongkongu (Generální konzulát).
Pracovní program našeho týmu začal
návštěvou u hostitele – HKTDC. Tato
organizace byla založena v roce 1966
a jejím hlavním posláním je podpora
obchodu. Má 40 poboček po celém
světě (z toho 12 v Číně) včetně České
republiky. Důraz klade především
na propagaci Hongkongu jako „risk

manažera“ pro Čínu, centra mezinárodního obchodu se zkušenostmi,
podnikatelskou kulturou a know-how,
spolehlivým legislativním systémem
a neméně důležitým kosmopolitním
životním stylem. Mezi své přednosti
řadí Hongkong také výhodnou polohu
(do Asie je odsud všude „blízko“, letiště odbaví týdně 4.500 mezinárodních
letů), světoznámou burzu, kterou stále
více využívají firmy z „velké“ Číny a
v neposlední řadě blízkost a přímé
propojení s největší výrobní základnou
světa – deltou Perlové řeky. Právě zde
se tvoří 1/3 čínského HDP a jen podnikatelé z Hongkongu zde založili 70.000
firem.
V roce 2003 byla podepsána mezi
Hongkongem a „velkou“ Čínou dohoda CEPA (Closer Economic Partnership
Agreement), což je de facto dohoda
o volném obchodu usnadňující podmínky pro podnikatele z Hongkongu,
Macaa a ČLR.
HK TDC poskytuje obchodníkům řadu
služeb od vyhledávání partnerů přes
informace a publikace o „doing business“, poradenství, pořádání veletrhů
a kontaktních akcí. Webové stránky
www.tdctrade.com patří k nejlepším
v Asii a najdete zde opravdu téměř
vše od analýz, publikací, informací
o veletrzích až po on-line databáze
výrobců a dodavatelů. Na adrese http:
//sourcing.tdctrade.com se můžete
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Ze sídla Kerry Logistics jsme pokračovali do cargo terminálu HACTL (Hong
Kong Air Cargo Terminal Ltd.), největšího leteckého nákladního terminálu na
světě. Využívá jej více než 80 leteckých
společností a v roce 2006 přepravil
2,56 milionu tun nákladu. Impozantní
je především plně automatizovaný
kontejnerový skladovací a manipulační
systém (pracovníky HACTL důvěrně
nazývaný suši bar), kde jsme v tichém
údivu sledovali rychlý pohyb kontejnerů připomínající kostičky Rubikovy
kostky bez zásahu jediné lidské ruky.
V době naší návštěvy v pozdním odpoledni byla právě „špička“ pro odbavení
zásilek z a do Evropy, a tak jsme ve
skladu míjeli kontejnery s květinami
z Thajska, Holandska, s lososy z norských fjordů i s humry z Japonska.
Terminál je mimo jiné specializován na
přepravu živých zvířat –zejména koní
(v Hongkongu se jezdí často dostihy).
Další den jsme měli možnost
prohlédnout
si
Hong
Kong
Science&Technology Park. Jeho první
etapa byla dokončena v roce 2004 a
poskytuje moderní zázemí a služby
firmám zejména z oblasti IT, telekomunikací, elektrotechniky, fotoniky,
přesného strojírenství a biotechnologií
zaměřeným na aplikovaný výzkum,
inovace a průmyslový design. Firmy
si mohou pronajmout kanceláře, laboratoře i s personálem, spolupracovat

Pohlednice akcí 14. patra SP ČR

s výzkumnými pracovišti universit.
V nabídce služeb poskytovaných
parkem je i pomoc s rozjezdem firmy,
designem, marketingem a propagací atd.
Důležitou roli hraje ochrana duševního vlastnictví. Počítače, na kterých
se provádí výzkum, jsou propojeny
pouze optickými kabely (nikoliv přes
internet) a mají nejmodernější zabezpečení.
Působí zde 150 firem z celého
světa. My jsme navštívili německou
společnost Traxon Technologies.
V technologickém parku vytváří hlavně design LED osvětlovacích systémů (vnitřní i venkovní panely a stěny,
bodová světla, moduly), které vyrábí
ve „velké“ Číně a vyváží do celého
světa..
Další institucí, kterou jsme ten den
navštívili, bylo Centrum mezinárodní
arbitráže. V Hongkongu působí od
roku 1985 jako nezávislá nezisková
instituce pro řešení obchodních sporů
v regionu Asie. Většina případů se
týká Číny, ale často řeší obchodní
spory i z jiných regionů Asie.
Třetí v pořadí byla Hong Kong General
Chamber of Commerce – zdejší nejstarší organizace podnikatelů založená v roce 1861. Sídlí v hongkongské
„City“, která se tady jmenuje Centre.
Hned ve vedlejší budově (v Centre
mají skoro všechny přinejmenším 30
pater) shodou okolností sídlí asijská
kancelář CzechInvestu.

Komora má přes 4.000 členů – firem
jak z Hongkongu, pevninské Číny, ale i
mnoha dalších zemí světa. Je to vlivná
lobbystická organizace. Jako hlavní
aktivitu uvádí „networking“, tedy vyhledávání partnerů, výrobců a dodavatelů,
dále informační a poradenský servis,
vystavování certifikátů původu zboží a
mnoho dalších služeb.
Roční členství pro zahraničního „associate“ stojí 300,- USD (plné roční členství pro subjekty registrované v Hongkongu je za 3.000,- USD), členství na
tří roky je za 760,- USD s 15% slevou.
Po ukončení návštěvy komory
jsme vyrazili na cestu vlakem do
Guangzhou – Kantonu – centra provincie Guangdong v jižní Číně.
Překvapivě komfortní klimatizovaný
vlak byl příjemný, o hodinu opožděný
odjezd a přísné pasové formality už
méně. Byli jsme varováni, že na trati
probíhá rekonstrukce, ale celkově
tříhodinové zpoždění překonalo naše
očekávání. Když jsme konečně dorazili
do hotelu China (v těsném sousedství
hotelu Dongfang, kde jsme bydleli
v lednu 2005 při podnikatelské misi
s ministrem průmyslu a obchodu),
rozhodli jsme se vyrazit někam okusit
kantonskou kuchyni. Naší příjemné
průvodkyni Selině z místní kanceláře
HK TDC to dalo docela práci – v 10
hodin večer už jsou v Číně všichni po
večeři. Nakonec jsme našli otevřenou
místní „lidovku“. Bylo to pro Evropana
trochu riskantní (německá kolegyně

Sabina myslím může potvrdit), ale jídlo
bylo chutné a ti co důsledně dezinfikovali, to zvládli.
Druhý den nás čekal velmi zajímavý
program – nejprve návštěva kanceláře Německé obchodní a průmyslové
komory v Jižní Číně. Vede ji sympatická mladá a velmi schopná kolegyně
Sabiny z německé komory. Umí čínsky
a vysvětluje nám, jak funguje komora
i jaká je aktuální ekonomická situace a podmínky pro zahraniční firmy
v provincii Guangdong. Kancelář zde
Němci mají od roku 1998 (www.china.ahk.de) mají asi 60 členů, což je cca
třetina německých firem, které v této
části Číny působí (DIHK má v Číně
kanceláře také v Pekingu, Šanghaji a
Hongkongu). Pro německé firmy zajišťují kompletní servis od založení pobočky či kanceláře, obstarání zaměstnanců
až po průzkum trhu, účast na veletrzích
apod.
Největším problémem průmyslového
regionu Guangdong a delty Perlové
řeky je, podobně jako v jiných průmyslových aglomeracích a regionech ČLR,
ochrana životního prostředí. Důkazem
byl všudypřítomný nepříjemný smog.
Na ekologické projekty půjdou v nejbližší době největší investice, mimo jiné
i podle rozhodnutí březnového sjezdu
komunistické strany ČLR a v souladu
s plánem 11.pětiletky.
Navštívili jsme také jednoho z členů
komory – společnost SGS sídlící ve
zdejším Scientech Park.. SGS je světovým lídrem v oboru zkušebnictví a ověřování původu zboží. Firma má sídlo ve
Švýcarsku a více než 1.000 poboček
po celém světě. V Číně působí již
několik let a v souvislosti s rostoucím
tlakem na ochranu duševního vlastnictví a stížnosti na nízkou kvalitou některých čínských výrobků a tudíž zájmem
čínských firem zlepšit si reputaci a
kvalitu sledovat a ověřovat, je SGS i na
čínském trhu velmi úspěšná.
Měli jsme možnost prohlédnout si
testování kancelářského nábytku,
dětských kočárků, kontrolu potravinářských výrobků i náročné měření
elektrospotřebičů. Švýcarský manažer
firmy SGS působí v Asii již několik let,
zná mentalitu i zvyky místních, a proto
ho na rozdíl od nás nechalo celkem
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v klidu, když v době oběda zaměstnanci v některých laboratořích sladce
podřimovali. Snažili jsme se jít potichu
a nerušit…V duchu jsem si vzpomněla
na kurs VŠE o interkulturních odlišnostech.
Posledním bodem návštěvy Guangzhou byla nejnovější nákupní galerie,
která se lišila od podobných v Evropě
nebo jinde ve světě pouze čínskými
nápisy. Prováděl nás po ní hrdě čínský
majitel a investor.
Odsud jsme mířili opět na nádraží a
zpět do Hongkongu, tentokrát skoro
bez zpoždění. Faktem je, že v Hongkongu si Evropan připadá, zejména
po příjezdu z „velké“ Číny, jako doma.
Že by nenápadná strategie hostitelů?
Cesta byla pro Svaz průmyslu a
dopravy velmi přínosná. Program byl
organizátory koncipován tak, abychom
měli možnost ověřit si na místě, že
Hongkong je skutečně dobrým startovním místem pro aktivity ve „velké“
Číně a že zůstal i jako její součást
světové centrum obchodu, financí,
logistiky a služeb. Obě strany (tedy
„velká“ Čína a Zvláštní administrativní
zóna Hongkong) si v souladu s heslem
čínské vlády „jedna země- dva systémy“ velmi dobře uvědomují výhody
tohoto spojení.
Ověřili jsme si také správnost našeho
záměru uspořádat v říjnu t.r. podnikatelskou misi do Hongkongu zaměřenou
na technologie pro ochranu životního
prostředí. V rámci veletrhu ECO EXPO
Asia v posledním týdnu října bychom
tak chtěli organizačně zajistit prezentaci českých výrobců environmentálních
technologií a jednání s partnery z Hongkongu a Číny.
Užitečné webové adresy:
www.mzv.cz/hongkong
(Generální konzulát ČR)
www.tdctrade.com
(Hong Kong Trade Development
Council)
http://sourcing.tdctrade.com
www.hkstp.org
(Science and Technology Park)
www.chamber.org.hk
(Hong Kong General Chamber of
Commerce)
www.china.ahk.de
(kanceláře Německé obchodní a průmyslové komory v Číně)
Dagmar Kuchtová,
ředitelka sekce vnějších vztahů

Microsoft ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR pořádal 6.3. setkání z
cyklu VIP Business Coctail, tentokrát zaměřené na společnosti podnikající v oblasti
energetiky, plynárenství a vodárenství.
Úvodní slovo patřilo generálnímu řediteli Microsoft Michalu Čupovi. Svaz
průmyslu a dopravy zastupoval člen představenstava a předseda představenstva
Czech Coal, Petr Pudil /snímky zleva/

Jedním z nevýznamějších řečníků na konferenci nad kterou měl SPČR záštitu byl David O.
Sullivan , generální ředitel pro obchod. Evropská komise
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MANAŽER ROKU 2006

-

záštitu nad soutěží převzal předseda vlády
Oficiální vyhlašovatelé:
Svazu průmyslu a dopravy ČR
(www.spcr.cz)

Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR
(www.kzps.cz)

Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR

Charakteristika soutěže:
Nejprestižnější a nejobjektivnější
soutěží osobností v oblasti managementu a ekonomiky v České
republice.
Soutěž je nezávislé, nadoborové,
exaktní hodnocení uznávaných
odborníků, ne nahodilá anketa
čtenářů či laiků.
Má dlouholetou podporu vládních
představitelů - záštita předsedy
vlády.
Má dlouholetou tradici a ohlas u
odborné i laické veřejnosti.
Soutěž Manažer roku byla poprvé
vyhlášena v roce 1993. Je veřejná, přístupná všem manažerům
působícím na území ČR, tedy i
cizincům.
Soutěž o Manažera roku s právem udělovat titul Manažer roku
/ Manažerka roku je chráněna
známkou pod číslem 231164
Úřadu průmyslového vlastnictví
od 14. 12. 1999.
-

Česká manažerská asociace
(www.cma.cz)

Jan Wiesner, předsedaa KZPS

-

Jedná o ryze prestižní soutěž,
udělení titulu není doprovázeno
žádnou finanční odměnou.
Morálním a etickým posláním soutěže je přispívat k rozvoji elity českého
managementu. Jejím cílem je vyhledávat, popularizovat a oceňovat manažerské osobnosti, prezentovat jejich
manažerské dovednosti, odborné i
lidské kvality, moderní metody řízení,
originalitu při dosahování úspěchu,
přínosu k výkonnosti firem.

Hlavní podporovatelé:
Česká spořitelna, a.s. - generální
marketingový partner
Třinecké železárny, a.s. – hlavní
partner
Economia, a.s. - exklusivní mediální partner
Významní partneři:
AUTO HASE s.r.o., Diners Club
Czech, s. r. o., Kooperativa,
Pojišťovna, a. s., LeasePlan ČR,
s. r. o., Národní politika podpory

Ladislav Macka, prezident ČMA

-

jakosti, Olympus C&S, s. r. o.,
ProMoPro, s.r.o., Skanska CZ
a.s., Steilmann Praha, s.r.o.
Další podporovatelé: FotoŠkoda
s.r.o., Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, Iveco Czech
Republic, a.s., Kofola Holding
a.s., Plzeňský Prazdroj a.s., Svaz
českých a moravských výrobních
družstev, ZEPO Bohuslavice,
a.s., Znovín Znojmo, a.s.

Kategorie soutěže:
Manažer roku
Manažerka roku
TOP 10
Cena Vydavatelství Economia,
a.s.
Vynikající manažer malé firmy
(do 50 zaměstnanců)
Vynikající manažer střední firmy
(do 250 zaměstnanců)
Manažer odvětví
-
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Pavel Kafka, Manažer roku 2005

Proces výběru:
Při výběru a hledání manažerských
osobností jsou vždy osloveny všechny profesní a zaměstnavatelské svazy
a asociace, hospodářské komory a
desítky individuálních nominátorů z
řad odborníků na management, profesorů vysokých škol, lektorů i vítězů
minulých ročníků soutěže atd. Finalisté
soutěže jsou vybíráni zpravidla z více
než stovky nominovaných.
Regulérnost a objektivnost hodnocení
zajišťuje každoročně Řídící výbor soutěže, který ustanovuje Hodnotitelskou
komisi a Národní komisi.
Každý finalista soutěže prochází
důsledným hodnocením a musí
splňovat řadu podmínek a kritérií.
Hodnotitelské komisi se v písemné přihlášce představuje pomocí přesných
kvantifikovaných i doplňujících údajů.
Mezi rozhodující hodnocená kritéria
patří osobní přínos k úspěšné činnosti firmy, etika jednání v obchodním a
podnikatelském styku, přínos k rozvoji
daného oboru a odvětví, schopnost
strategického myšlení, schopnost
komunikace s pracovním kolektivem,

František Jezdinský

Jana Malá, Manažerka roku 2005

podíl na rozvoji a motivaci zaměstnanců a také sociální aspekty činnosti.
Samostatnou kapitolou v hodnocení
každého z kandidátů jsou jeho názory
na řízení firmy a na faktory, ovlivňující
její rozvoj. Uchazeči ze státních či
soukromých společností musejí být v
manažerské funkci alespoň tři roky a
jejich podnik musí mít sídlo v ČR.
Správnost a pravdivost předložených
údajů na místě (ve firmě) zpracovává
a ověřuje audit odborníků. Podrobně
zpracované podklady všech kandidátů jsou postoupeny k prostudování
Národní komisi, která volí vítěze jednotlivých kategorií.

Bořivoj Frýbert, člen představenstva SP ČR

Jiří Ceinciela, GŘ a předseda
představenstva Třinecké železárny, a.s.

Ocenění manažeři:
Za dobu trvání soutěže bylo oceněno
titulem Manažer popřípadě Manažerka
roku celkem 39 osobností. Mezi
ně patří z manažerek např. Jana
Kozáková z Tanexu Plasty Jaroměř,
Jitka Pantůčková z KB. a.s., Jana Malá
z MÚ Brno, z manažerů Vladimír Feix
z Českého porcelánu Dubí, Štěpán
Popovič z Glaverbel Czech Teplice,
Rudolf Černý z Karosy Vysoké Mýto,

Bohumil Holub, MSF
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Jan Mühlfeit ze společnosti Microsoft
pro ČR, Zdeněk Pelc z GZ Digital
Media, a.s., Jiří Majer z DDL, , Bořivoj
Kačena z SSŽ, a.s., Martin Roman
z ČEZ, a.s., Zdeněk Burda ze Skanska
CZ a.s. Pavel Kafka ze Siemens s.r.o. a
další, kteří dnes aktivně pracují na stejných či vyšších manažerských funkcích
v ČR nebo v zahraničí.

slavnostní uvedení nového loga

