č. 1/2015

12. 1. – 16. 1. 2015ční

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR EXKLUZIVNĚ
Slovo prezidenta SP ČR J. Hanáka na počátek roku 2015

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Rok průmyslu a technického vzdělávání

Více ZDE

Pozvánka na TK k zahájení Roku průmyslu
SP ČR se svými partnery pořádá 15. ledna tiskovou
konferenci k zahájení Roku průmyslu a technického
vzdělávání 2015.
Více ZDE
Veřejnost vnímá moderní tuzemský průmysl spíše jako
tradiční
98 % občanů pozitivně hodnotí průmysl za vytváření
pracovních míst.
Více ZDE

SP ČR PROSAZUJE, KOMENTUJE, ANALYZUJE

13. ledna
SP ČR pořádá tiskovou konferenci k výhledům průmyslu
v ČR v roce 2015
Představeny budou závěry aktuálního šetření SP ČR a ČNB,
zástupci jednotlivých svazů zhodnodnotí očekávaný vývoj
v jejich odvětvích.
Místo: centrála SP ČR, zasedací sál
Více ZDE
Proběhne seminář Komory SNS ve spolupráci se SP ČR
k problematice rublu a dalším rizikům podnikání v Rusku.
Účast za SP ČR přislíbil prezident J.Hanák.
19. ledna
Pravidelná výroční konzultace BIAC s generálním
tajemníkem OECD a velvyslanci při OECD - Paříž. (účast za
SP ČR)
20. ledna
Jednání představenstva SP ČR.
V Břevnovském klášteře proběhne setkání s účastníky
zahraničních podnikatelských misí SP ČR.
22. ledna
Proběhne návštěva prezidenta BIAC Phila O´Reillyho a
GT Bernharda Welchkeho v centrále SP ČR.

Seminář k OP PIK
Z podnětu SP ČR proběhlo 7. ledna na MPO setkání s cílem
informovat podnikatele o nově spouštěném Operačním
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK). Akce se zúčastnily čtyři desítky zájemců o
informace. Náměstek T. Novotný poukázal na důležitost
zpětné vazby pro MPO a nabídl opakované setkání.
Představil spolu s řediteli odborů jak implementaci OP PIK,
tak jeho obsahovou složku. Pro podporu podnikatelů je v
tomto operačním programu připraveno 4 331 mil. EUR
(cca 118 mld. Kč) z Evropského fondu pro regionální
rozvoj.
Více ZDE
Uplatněné stanovisko SP ČR k materiálu OP PIK Programy podpory
ZDE
SP ČR k výsledkům průmyslu za listopad
Firmy jsou stále optimističtější, nehledě na řadu rizik i
bariéry v podnikatelském prostředí.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI ZE ŽIVOTA SP ČR
12. ledna
Zasedání Pracovního týmu RHSD pro kohezní politiku
(účast za SP ČR)
13. ledna
Zasedání Výboru pro záležitosti průmyslu
BUSINESSEUROPE (Brusel) (účast za SP ČR)

(IACO)

31. ledna
15. Reprezentační ples podnikatelů a manažerů
Plán podnikatelských misí a dalších akcí organizovaných
SP ČR

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI
12. ledna
- Briefing ministra průmyslu a obchodu J. Mládka při
pracovní návštěvě leteckých závodů Aircraft
Industries v Kunovicích a Otrokovicích
- Škoda Auto představí novou generaci Fabie v
provedení Combi
13. ledna
- ČNB zveřejní bilanci ČNB k 31. prosinci, základní
měsíční údaje platební bilance za listopad
14. ledna
Z jednání vlády:
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
- Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace
cizinců – Společné soužití v roce 2015
- Implementační plány Strategického rámce rozvoje
veřejné správy České republiky pro období 2014 –
2020
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ČNB zveřejní měnovou bázi ČNB k 31. prosinci
Sněmovní hospodářský výbor projedná mj. senátní
novelu zvyšující pokuty pro kamiony za porušení
zákazu vjezdu, vládní novely zákona o hospodaření
energií a novelu energetického zákona

15. ledna.
- ČNB zveřejní statistiku fondů kolektivního investování
k 30. listopadu
- Jednání bankovní rady ČNB
16. ledna.
- ČNB zveřejní čtvrtletní finanční účty za 3. čtvrtletí
- ČSÚ zveřejní indexy cen výrobců za prosinec, indexy
cen dovozu a vývozu za listopad, výsledky šetření
průměrných cen pohonných hmot, topných olejů

LEGISLATIVA
SP ČR je oficiálním připomínkovým místem a nabízí
možnost uplatnit požadavky firem ve stanoviscích
v Elektronické knihovně vládních materiálů (eKLEP)
určených pro jednání vlády (kontakt pro připomínky ).
Materiály otevřené k připomínkám v rámci připomínkového řízení před jednáním vlády
ZDE
Forma plné moci Nejvyšší soud vydal stanovisko k § 441 odst. 2 NOZ
Více ZDE
Pravidelný monitoring AKTUALITY ZE SBÍRKY ZÁKONŮ na
homepage SP ČR (aktualizace 1x týdně).

ČESKÁ SPOŘITELNA INFORMUJE
-

-

-

ČNB “stojí před staronovým rozhodnutím”, zda má či
nemá oslabit korunu, aby mohla “splnit inflační cíl,
stabilizovat inflační očekávání a podpořit domácí
reálnou ekonomiku” (Tomšík, HN 7.1.2015).
Očekáváme, že trh korunu oslabí k/nad 28 CZK/EUR.
Riziko posunutí flooru z 27 CZK/EUR na 29 až 30
CZK/EUR vyhodnocujeme v tuto chvíli na 30%,
ZDE
viz naše aktuální prognóza
Rizika pro korunu jsou asymetrická: posílení koruny
pod 27 CZK/EUR je vzhledem k závazku ČNB blízko
nule. Nicméně naše analýza nabídky a poptávky
ukazuje, že už úroveň 27,5 je natolik silná, že roste
poptávka po eurech a brání posílení koruny pod tuto
hranici.
Doporučujeme prodat CZK a nakoupit EURO a USD.
Doporučujeme pojistit se proti oslabení koruny.
ZDE
Naše aktuální doporučení najdete
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EVROPSKÝ PROSTOR
Priority lotyšského předsednictví v Radě EU
Konkurenceschopná, digitální a angažovaná Evropa
BIAC bilancuje a definuje priority na další dva roky
Hlas podnikatelů zemí OECD na podporu inklusivního
růstu založeného na strukturálních reformách
Prosincová Evropská rada
• Poselství BUSINESSEUROPE Evropské radě
• Investiční plán pro EU
• Roční analýza růstu
Komise zveřejnila svůj pracovní program 2015
Prioritou bude odlehčení regulace při zachování
sociálních, zdravotních a environmentálních standardů
v EU, EU otevřená a předvídatelná v tom, co dělá a jak to
dělá.
Deklarace podnikatelů a zaměstnavatelů na podporu
TTIP
Je nutné odbourat mýty a ideologii.
Priority byznysu pro jednotný trh, služby a politiku MSP
Jednotný trh je motorem růstu a zaměstnanosti, přináší
ekonomice EU ročně téměř 600 miliard euro.
Přehled akcí EU a mezinárodních organizací - 1. pololetí
2015
Přehled
akcí
v oblasti
EU
a
mezinárodních
organizací v 1. pololetí 2015, které sleduje a obsazuje
Sekce mezinárodních vztahů SP ČR.
Ve zkratce:
• Rok 2015 vyhlášen Evropským rokem rozvoje.
• Předsednictví Skupiny G20 po Austrálii přebírá
Turecko.
• ČR je místopředsednickou zemí Rady ministrů OECD.
• Litva se stává 19. členskou zemí eurozóny.
VEŘEJNÉ KONZULTACE EVROPSKÉ KOMISE
Probíhající a uzavřené veřejné konzultace. Zapojte se a
ovlivněte směřování politik EU. Přehled je průběžně
aktualizován.
Uzavírající se konzultace:
Patenty a normy - Moderní rámec pro normalizaci
související s duševním vlastnictvím
(uzávěrka konzultace 31. 1. 2015)
Nová konzultace:
Veřejná konzultace k navrhovaným změnám nařízení
č. 773/2004 a oznámení o přístupu k dokumentaci,
o shovívavosti, o vedení řízení o urovnání a oznámení
týkající se spolupráce s vnitrostátními soudy
(uzávěrka 25. 3. 2015)
Konzultace týkající se seznamu navrhovaných projektů
společného zájmu (energetická infrastruktura)
(uzávěrka konzultace 13. 3. 2015)
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Aktualizovaný přehled očekávaných událostí
Přehled očekávaných iniciativ EK a akcí v oblasti
evropských záležitostí a mezinárodních organizací
zpracovaný Sekcí mezinárodních vztahů a přehled dění
v institucích EU připravovaný CEBRE.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
V Šumperku proběhne Den otevřených dveří spojený s
dnem zaměstnavatelů
Střední škola železniční, technická a služeb v Šumperku
pořádá dne 14. ledna den otevřených dveří, který bude
spojený s dnem zaměstnavatelů. Škola nabízí obory
obráběč kovů, mechanik opravář kolejových vozidel,
elektrikář - silnoproud, strojní mechanik, truhlář, zedník,
klempíř, mechanik strojů a zařízení.
Akci podpoří svou účastí a prezentací podniky, které
poskytují praxi žákům, úřad práce, společnost Merkur a
další partneři. Proběhne v obou hlavních budovách školy
na ulici Gen. Krátkého 30 a Bulharská 8 v Šumperku.
Účast za SP ČR
Více informací ZDE
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V rámci projektu "Pracovnělékařské služby" proběhne
v regionálních centrech v období leden až květen 2015
14 kulatých stolů, na kterých bude možno diskutovat
problémy zaměstnavatelů v této oblasti.
Více ZDE

Nominace do soutěže MANAŽER ROKU 2014
SP ČR jako spoluvyhlašovatel prestižní soutěže MR vyzývá
své členy, aby do ní do poloviny února nominovali své
úspěšné manažery.
Více ZDE
Ocenění Podnikový právník 2015
SP ČR opět převzal záštitu nad oceněním Podnikový
právník 2015. Unie podnikových právníků vyhlásila další
ročník Ocenění. Nominovat kandidáty je možné
prostřednictvím hlasovacího formuláře
ZDE
Více ZDE

SEMINÁŘE, KONFERENCE, VELETRHY
Seminář zabývající se průmyslovým vlastnictvím
Seminář za řízení předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Mgr. Ing. Josef Kratochvíla se bude zabývat těmito tématy: Češi a
patenty?; Jak těžit z patentů konkurence? (plus rešerše v Espacenetu naživo) Jak prodat inovace do světa?); Co nabízí Úřad
průmyslového vlastnictví?
Termín: 14.ledna 10.00 -12:00 hod.|| Místo: SP ČR, Freyova 948/11, Praha 9 (zasedací místnost)
Více ZDE
Kulatý stůl "Business v Brazílii"
SP ČR zve na setkání a diskusi na téma Business v Brazílii.
Účast na akci je zdarma, ale podléhá registraci – využijte elektronický formulář ZDE
Termín: 28. ledna 10:00 -12:00 hod.|| Místo: SP ČR, Freyova 948/11, Praha 9 (zasedací místnost)
Seminář „Databáze ochranných známek"
Téma: získání základních znalostí o práci v databázích ochranných známek ÚPV, ROMARIN, eSearch, TMview.
Termín: 28. ledna || Místo: budova Úřadu průmyslového vlastnictví, A. Čermáka 2a, 1 Praha 6 – Bubenečská 9

Více ZDE

Více ZDE

Konference "Sociální pilíř CSR a jeho implementace na volný trh práce v ČR a ve vybraných zemích EU aneb Proč a jak
zaměstnávat OZP na volném trhu práce"
Pozvánka na konferenci ke stažení ZDE. Program ke stažení ZDE
Termín: 4. února || Místo: v zasedacím sále SČMVD, Václavské náměstí 21 Praha 1
Více ZDE
Seminář „Technická řešení – vynález / užitný vzor“

Téma: řízení o přihlášce vynálezu: náležitosti přihlášky, detaily řízení, podmínky patentovatelnosti; řízení o přihlášce užitného
vzoru a další
Termín: 11. února||Místo: budova Úřadu průmyslového vlastnictví, A. Čermáka 2a, Praha 6 – Bubenečská 9
Více ZDE
Seminář „Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV a úvod do databáze Espacenet “

Téma: podrobné seznámení s národní databází patentů a užitných vzorů ÚPV a s celosvětovou patentovou databází Evropského
patentového úřadu Espacenet.
Termín: 25. února|| Místo: budova Úřadu průmyslového vlastnictví, A. Čermáka 2a, Praha 6 – Bubenečská 9
Více ZDE
Seminář o dodávkách zboží a služeb do systému OSN v New Yorku
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2015 se uskuteční tradiční konference o obchodování s agenturami OSN a některými
dalšími mezinárodními organizacemi „EU UN-Procurement Seminar“
Termín: 20.-22. dubna || Místo: v prostorách České národní budovy v New Yorku
Více ZDE

